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 În conformitate cu prevederile art. 171 alin (1) din Regulamentul Camerei Deputaților, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul Tratatului privind Uniunea Europeană 

(TUE), a Protocolului nr. 1 și Protocolului nr.2, anexate TUE și a Tratatului privind funcționarea 

Uniunii Europene (TFUE), Comisia pentru transporturi și infrastructură a fost sesizată, pentru 

examinare pe fond, cu Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – CARTE 

ALBĂ – Inteligența artificială – O abordare europeană axată pe excelență și încredere, transmisă cu 

actul nr.3/E/5.03.2020. 

 În Comunicarea 237 din 2018 privind IA pentru Europa, Comisia a furnizat o primă 

definiție pentru inteligența artificială – "Inteligența artificială se referă la sistemele care manifestă 

comportamente inteligente prin analizarea mediului lor înconjurător și care iau măsuri – cu un anumit 

grad de autonomie – pentru a atinge obiective specifice. Sistemele bazate pe IA se pot baza exclusiv pe 

software-uri, acționând în lumea virtuală sau IA poate fi încorporată în dispozitive hardware." Această 

definiție a fost detaliată ulterior de Grupul de experți la nivel înalt " Sistemele de inteligență artificială 

sunt sisteme software proiectate de oameni care, dacă li se dă un obiectiv complex, acționează în 

dimensiunea fizică sau digitală, percepând mediul prin intermediul preluării datelor, prin interpretarea 

datelor structurate sau nestructurate colectate, prin raționarea cu privire la cunoștințe sau prin 

prelucrarea informațiilor obținute din aceste date și prin deciderea celei/celor mai bune acțiuni care 

trebuie întreprinse pentru a realiza obiectivul dat. Sistemele IA pot să utilizeze reguli simbolice sau să 
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învețe un model numeric și, de asemenea, își pot adapta comportamentul analizând modul în care 

mediul este afectat de acțiunile lor anterioare." 

                   Inteligența artificială prezintă atât o serie de avantaje cât și de riscuri. Astfel, putem vorbi 

despre îmbunătățirea asistenței medicale, diagnostice mai precise, creșterea eficienței agriculturii, 

atenuarea schimbării climatice, dar, în același timp se ridică semne de întrebare asupra posibilității de 

proces decizional opac, discriminarea de gen și tip, intruziunea în viața socială sau utilizarea în scopuri 

infracționale. 

                Cartea albă are la bază Strategia europeană pentru inteligența artificială, prezentată de 

Comisie în aprilie 2018 în care se abordează aspectele socioeconomice în paralel cu majorarea 

investițiilor în cercetare, inovare și a capacităților IA în întreaga UE. 

                Comisia sprijină o abordare orientată spre reglementare și investiții, cu dublu obiectiv: 

promovarea adoptării IA și analizarea riscurilor asociate utilizării acestei tehnologii. Scopul cărții albe 

este stabilirea opțiunilor de politică prin care se pot realiza aceste obiective, nevizând utilizarea IA în 

scopuri militare. 

                  IA este un ansamblu de tehnologii care combină date, algoritmi și putere de calcul. Europa 

își poate combina punctele forte în materie de tehnologie și industrie cu o infrastructură digitală de 

înaltă calitate pentru a deveni un lider mondial în domeniul inovării în economia bazată pe date și în 

aplicațiile sale, conform Strategiei europene privind datele. 

                   Strategia europeană privind datele, care însoțește cartea albă, urmărește transformarea 

Europei în cea mai atractivă, sigură și dinamică economie bazată pe date din lume și prevede o serie de 

măsuri de politică, inclusiv mobilizarea investițiilor publice și private.  

                   În 2016 în Europa s-au investit în IA aproximativ 3.2 miliarde euro, comparativ cu 

aproximativ 12.1 miliarde euro America de Nord și 6.5 miliarde euro în Asia. În aprilie 2018 Comisia 

a publicat o strategie europeană pentru a face față provocărilor referitoare la IA și pentru a valorifica la 

maximum oportunitățile apărute. Planul coordonat privind inteligența artificială s-a bazat pe declarația 

de cooperare în domeniul inteligenței artificiale ce a fost semnată de toate statele și de Norvegia și a 

reprezentat o activitate comună a statelor membre, Norvegia și Elveția la nivelul unor reuniuni în 

perioada iunie – noiembrie 2018. Acesta conține 70 de acțiuni comune cum ar fi cercetarea, 

investițiile, acceptarea de către piață, competențele, datele și cooperarea internațională,  fiind valabil 

până în 2027 și urmând a fi monitorizat și revizuit periodic. 

              În ceea ce privește riscurile și avantajele, IA poate aduce beneficii importante, inclusiv prin 

sporirea siguranței produselor și a proceselor iar prejudiciile pot fi atât materiale cât și morale. Se 

atrage astfel atenția asupra faptului că este necesar un cadru de reglementare european solid pentru o 

inteligență artificială de încredere, în scopul protejării cetățenilor europeni dar și pentru a contribui la 

crearea unei piețe interne fără piedici pentru dezvoltarea și adoptarea în continuare a IA. Totodată, 

cadrul de reglementare ar trebui să se concentreze asupra modalității prin care se pot reduce la 

minimum diverse riscuri de prejudicii. 



 

3 

 

            Comisia consideră că se poate îmbunătăți cadrul legislativ european în vederea aplicării și 

asigurării respectării efective a legislației existente de la nivelul UE și de la nivel național, analizarea 

limitărilor domeniului de aplicare al legislației existente în UE, a funcționalității schimbătoare a 

sistemelor de IA precum și a incertitudinii în ceea ce privește atribuirea responsabilității între diferiți 

operatori economici din lanțul de aprovizionare. 

              Raportul care însoțește cartea albă analizează cadrul juridic relevant și concluzionează faptul 

că legislația actuală privind siguranța produselor sprijină deja un concept extins de siguranță care oferă 

protecție împotriva tuturor tipurilor de riscuri generate de produs. Cu toate acestea, se pot introduce 

dispoziții care să vizeze în mod explicit noile riscuri prezentate de tehnologiile digitale emergente. 

            La elaborarea viitorului cadru de reglementare pentru IA va fi necesar să se decidă tipurile de 

cerințe juridice obligatorii care urmează să fie impuse actorilor relevanți și anume: datele de 

antrenament, păstrarea datelor și a evidențelor, informațiile ce trebuie furnizate, soliditatea și precizia, 

supravegherea umană, cerințe specifice gen identificarea biometrică la distanță.  

Prin cartea albă și raportul însoțitor Comisia lansează o consultare amplă a societății civile, a 

industriei și a mediului academic din statele membre cu propuneri concrete privind o abordare 

europeană a IA, consultare ce va permite un dialog cuprinzător cu toate părțile implicate și va sta la 

baza următoarelor măsuri luate de Comisie. 

 

 Membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură au examinat și dezbătut 

documentul mai sus menționat în ședința online din data de 2 aprilie 2020 și au hotărât, cu 

unanimitate de voturi, să transmită Comisiei pentru afaceri europene un proiect de opinie 

favorabil asupra Comunicării Comisiei Europene – CARTE ALBĂ – Inteligența artificială – O 

abordare europeană axată pe excelență și încredere COM (2020)65. 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Marius Bodea 


