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1. CONTEXT 

 Inteligența artificială (IA) este prezentă în toate domeniile de activitate, în 

majoritatea aspectelor vieții cotidiene; datele - fie că este vorba despre Big Data sau 

Small Data – sunt prezente în industrie, comerț, sănătate, cultură, educație, administrații 

publice. Pentru a crea infrastructura prezentă de date și cloud, Uniunea Europeană a 

investit între 4 și 6 miliarde de euro. Valoarea economiei de date în UE, în prezent, este 

de 300 de miliarde de euro, respectiv 2,4% din PIB. În ultimii cinci ani, economia de date 

a condus la crearea a aproximativ 6 milioane de noi locuri de muncă.  

 Pe de altă parte, trebuie luate în considerare riscurile de care este însoțit avansul 

tehnologiilor legate de date și IA, potențiala interferență cu drepturile fundamentale ale 

cetățenilor, necesitatea creării unui climat de încredere în utilizarea acestor tehnologii cu 

avans foarte rapid. 

 La aceste două componente ale tehnologiilor bazate pe IA și date se referă 

pachetul prezentat de Comisia Europeană la 19 februarie 2020, „Carte albă - Inteligența 

artificială - O abordare europeană axată pe excelență și încredere” și  „O strategie 

europeană privind datele”. 

 Abordări premergătoare 

 IA a fost abordată în Strategia Comisiei de digitizare a industriei - 

COM(2016) 180 final - și în Strategia reînnoită privind politica industrială a UE  - 

COM(2017) 479 final.  

 La 25 aprilie 2018, a fost prezentată o Strategie cu privire la IA pentru Europa. 

La 7 decembrie 2018, Comisia Europeană a prezentat Planul coordonat privind 

inteligența artificială.  

 Comunicarea Comisiei Cum construim încrederea cetățenilor într-o inteligență 

artificială centrată pe factorul uman [COM(2019)168] a însemnat lansarea unei etape-

pilot pentru a testa punerea în aplicare a orientărilor etice pentru dezvoltarea și utilizarea IA. 

http://www.cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_65_RO_ACTE_f.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/read_20_376
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0180&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0479
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-237-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1551088097080&uri=CELEX:52018DC0795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1551088097080&uri=CELEX:52018DC0795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52019DC0168&qid=1562054723140
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 Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat în Orientările 

sale politice  adoptarea unei abordări europene coordonate privind implicațiile umane și 

etice ale IA, precum și un proces de reflecție privind o utilizare mai bună a volumelor 

mari de date pentru a sprijini inovarea. 

 Date anterioare publicării Comunicării  

 Datele publicate în Raportul Euorbarometru nr. 92 din noiembrie 2019 „Europenii 

și Inteligența Artificială” conduc la o serie de concluzii, de care Comisia va trebui să țină 

cont în elaborarea legislației în domeniu: 

 Dorința de informare în ceea ce privește utilizarea IA în serviciile digitale și de 

date mobile - cel puțin șapte din zece respondenți din cele 28 de state membre ale UE ar 

dori să fie informați atunci când un serviciu digital sau o aplicație mobilă utilizează 

inteligența artificială
1
. 

 Cea mai bună utilizare a serviciilor IA - sectorul asistenței medicale este domeniul 

în care utilizarea inteligenței artificiale este considerată cea mai potrivită
2
. 

 Îngrijorările legate de IA - principala preocupare a europenilor este lipsa de 

claritate cu privire responsabilitățile în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale
3
. 

 Cum se va asigura componenta etică a IA - mai mult de jumătate dintre europeni 

consideră că este necesară o intervenție de politică publică pentru a asigura dezvoltarea 

etică a inteligenței artificiale
4
.  

 

2. CONŢINUT 

Obiectiv  

 Obiectivul propus este de a promova adoptarea IA și de a contracara riscurile 

asociate anumitor utilizări ale acestei noi tehnologii. Scopul prezentei Cărți albe este 

stabilirea opțiunilor de politică prin care se poate realiza obiectivul propus. 

 

 Conţinut 

 Opțiunile de politică cuprinse în Cartea albă se concentrează în jurul a două 

sintagme: „ecosistem al excelenței” și „ecosistem al încrederii”, a căror transpunere în 

practică presupune realizarea unor acțiuni bine definite. 

 În ceea ce privește dezvoltarea unui ecosistem al excelenței, Comisia propune: 

 intensificarea cooperării cu statele membre, ceea ce ar implica revizuirea Planului 

coordonat pentru inteligența artificială [COM (2018) 795]; 

 crearea unor centre de excelență și de testare pentru finanțarea cărora să se poată 

combina investiții europene, naționale și private și adoptarea un nou instrument juridic în 

acest sens; 

                                                 
1
 Procentul este ridicat în Țările de Jos (92%), Grecia (88%), Suedia (87%) și scăzut în Letonia, Lituania și 

România (70%). 
2
 Îmbunătățirea diagnosticului medical, dezvoltarea medicamentelor personalizate, îmbunătățirea chirurgiei 

sunt cele mai vizate ramuri, pentru care respondenții s-au manifestat astfel: Olanda (74%), Cipru (72%) și 

Suedia (60%),  România (31%), Malta (33%) și Ungaria (35%). 
3
 Finlanda (59%), Ungaria (55%) și România (49%), Luxemburg (29%), Portugalia (31%) și Franța și 

Malta (ambele 36%). 
4
 Majoritatea respondenților consideră că sunt necesare politici publice pentru a asigura dezvoltarea etică a 

aplicațiilor de IA: Olanda (77%), Suedia (72%) și Danemarca (63%), România (19%), Ungaria (30%), 

Polonia și Slovacia (ambele 31%). 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2255
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1584003042709&uri=CELEX:52018DC0795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1584003042709&uri=CELEX:52018DC0795
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 actualizarea planului pentru educația digitală, prin intermediul pilonului 

„competențe avansate” al Programului Europa digitală; 

 sprijinirea activității centrelor de inovare digitală și a platformelor de IA, crearea 

a cel puțin unui centru de inovare digitală specializat în IA în fiecare stat membru; 

 instituirea unui nou tip de parteneriat public-privat în domeniul IA, datelor și roboticii; 

 impulsionarea adoptării IA de către sectorul public; 

 asigurarea accesului la date și la infrastructuri de calcul. 

În ceea ce privește dezvoltarea unui ecosistem al încrederii, Comisia propune: 

 adaptarea noii legislații referitoare la IA la noile riscuri, care pot fi legate de 

amenințările cibernetice, de securitatea personală (asociate, de exemplu, noilor aplicații ale 

IA, cum ar fi în aparatele de uz casnic) sau pot decurge din pierderea conectivității etc; 

 implementarea unor seturi obiective de date; 

 introducerea cerinței ca sistemele de IA cu grad ridicat de risc să fie transparente, 

trasabile și să se afle sub control uman; 

 inițierea unei dezbateri publice la nivelul UE cu privire la utilizarea identificării 

biometrice la distanță (recunoașterea facial). 

 

3. POZITII ALE ALTOR  INSTITUTII/PARTENERILOR SOCIALI 

  

 Poziția Parlamentului European, anterioară publicării Comunicării Comisiei 
 La 12 ianuarie 2020, Parlamentul European a adoptat o Rezoluție, referitoare la 

IA în procesele de luare a deciziilor, prin care solicită Comisiei Europene: 

 să se asigure că europenii sunt protejați de practicile comerciale neloiale și/sau 

discriminatorii sau de riscurile pe care le implică serviciile profesionale care folosesc IA; 

 să garanteze o mai mare transparență a acestor procese; 

 să se asigure că în sistemele de decizie algoritmice sunt utilizate seturi de date de 

înaltă calitate și nepărtinitoare. 

 Au fost, de asemenea, adresate Comisiei două întrebări fundamentale: 

 Cum intenționează Comisia să: 

a) se asigure protejarea consumatorilor în fața practicilor comerciale neloiale sau în fața 

riscurilor pe care le implică utilizarea IA? 

b) să asigure transparența acestor procese?  

c) să se asigure că doar seturile de date de înaltă calitate și echitabile sunt utilizate în 

procesele de luare a deciziilor automatizate? 

 Ce va face Comisia pentru a putea oferi autorităților de supraveghere a piețelor, 

dar și altor autorități competente, mijloacele necesare pentru a putea acționa? 

 Confederația europeană a sindicatelor (ETUC) și-a manifestat îngrijorarea în 

legătură cu  faptul că inteligența artificială ar consolida inegalitatea și stereotipurile de 

gen, prin includerea  prejudecăților în algoritmii și programele de inteligență artificială 

existente și consideră că trebuie depuse toate eforturile pentru ca femeile să fie tratate în 

mod egal și cu respect. 

 

 Probleme ridicate în cercurile de specialiști din Europa 

 Definirea strictă a aplicațiilor IA cu risc ridicat ar putea conduce la limitarea 

activității unor sectoare întregi, în situația în care acestea folosesc și aplicații cu risc 

redus. De exemplu, sectorul public folosește o varietate de aplicații IA, multe dintre ele 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/files/manifesto_ro_1.pdf
https://www.datainnovation.org/2020/02/how-the-eu-should-revise-its-ai-white-paper-before-it-is-published/
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fiind cu risc redus, cum ar fi implementarea de chat-uri automatizate pentru a răspunde la 

întrebări frecvente sau folosind instrumente analitice bazate pe IA pentru a analiza seturi 

de date geospatiale. 

 Posibilitatea ca o serie de produse și servicii IA să fie supus evaluărilor de 

conformitate ex-ante ar putea conduce la scumpirea noilor aplicații IA și, pe de altă parte, 

ar putea constrânge companiile să dezvăluite date sensibile.  

 Obligativitatea construirii noilor sisteme IA pe seturi de date care să respecte 

reguli specifice UE privind trasabilitatea și calitatea datelor ar face ca respectivele 

companii să fie  mai puțin competitive în relațiile cu partenerii lor globali. Pe de altă 

parte, aceasta ar  determina costuri suplimentare, ceea ce ar face companiile din UE mai 

puțin competitive la nivel global.  

 

4. LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

 Strategia națională pentru implementarea conceptului de Smart City (Orașe 

Inteligente) este în curs de elaborare. Grupul de lucru care va elabora Strategia Națională 

pentru implementarea conceptului de Smart City este format din ministere, instituții ale 

administrației publice din România, asociații ale administrației publice locale, asociații 

ale consiliilor județene, municipiilor, orașelor, comunelor, precum și instituții din cadrul 

Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. 

 La 28 decembrie 2018 a fost promulgată legea care transpune în legislația 

națională Directiva UE privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a 

rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune 

 

5. LINK-URI către documentele consultate 

 

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/read_20_376 

 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-237-F1-EN-

MAIN-PART-1.PDF  

 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/?qid=1551088097080&uri=CELEX:52018DC0795 

 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-

commission_ro.pdf 

 https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurvey

Detail/instruments/STANDARD/surveyKy/2255 

 https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IM

CO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf 

 

 

 

Dana Honciuc 

20 martie 2020 

https://www.comunicatii.gov.ro/prima-intalnire-a-grupului-de-lucru-pentru-elaborarea-strategiei-nationale-de-implementare-a-conceptului-de-smart-city/
https://www.comunicatii.gov.ro/prima-intalnire-a-grupului-de-lucru-pentru-elaborarea-strategiei-nationale-de-implementare-a-conceptului-de-smart-city/
https://www.comunicatii.gov.ro/28-decembrie-2018-a-fost-promulgata-legea-care-transpune-in-legislatia-nationala-directiva-ue-privind-masuri-pentru-un-nivel-comun-ridicat-de-securitate-a-retelelor-si-a-sistemelor-informatice-in-un/
https://www.comunicatii.gov.ro/28-decembrie-2018-a-fost-promulgata-legea-care-transpune-in-legislatia-nationala-directiva-ue-privind-masuri-pentru-un-nivel-comun-ridicat-de-securitate-a-retelelor-si-a-sistemelor-informatice-in-un/
https://www.comunicatii.gov.ro/28-decembrie-2018-a-fost-promulgata-legea-care-transpune-in-legislatia-nationala-directiva-ue-privind-masuri-pentru-un-nivel-comun-ridicat-de-securitate-a-retelelor-si-a-sistemelor-informatice-in-un/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/read_20_376
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-237-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EN/COM-2018-237-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1551088097080&uri=CELEX:52018DC0795
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?qid=1551088097080&uri=CELEX:52018DC0795
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2255
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2255
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/IMCO/DV/2020/01-22/RE_1194746_EN.pdf

