
ELSA Bucharest lansează o scrisoare deschisă pentru reglementarea Inteligenței
Arti�ciale în România!

La începutul anului 2021, ELSA Bucharest a dat startul proiectului intitulat Open Legislation,
destinat să aducă pe agenda publică subiectul Inteligenței Arti�ciale în România, cu scopul reglementării
acestuia. Pornind de la impactul pe care AI îl are în domenii-cheie, precum medicina, transportul,
infrastructura, alimentația și altele asemenea, proiectul și-a propus dezvoltarea unui cadru legislativ
concret, care să încurajeze utilizarea tehnologiei în cauză, dar și protejarea drepturilor omului și ale
cetățeanului în contextul expansiunii sale.

Open Legislation a reunit, în urma etapei de selecție, un număr de 20 de participanți, studenți la
facultăți de drept din țară și din străinătate, care au asistat, timp de mai multe săptămâni, la prelegeri și
workshopuri privind digitalizarea și drepturile omului, având oportunitatea de a se familiariza, totodată,
cu noțiunile esențiale de tehnică legislativă. În activitatea lor, aceștia au fost ghidați de coachi specializați în
domeniu și s-au bucurat de sprijinul partenerilor proiectului: UiPath Romania, PrivacyON, Privacy
Learning, Wolf Theiss Romania, Hristescu & Partners și Biroul de Legătură al Parlamentului European
din România, cărora le mulțumim pentru implicare.

La �nalul săptămânilor de lucru, participanții au redactat un proiect de lege în sensul
reglementării Inteligenței Arti�ciale în România, proiect ce urmează a � transmis grupurilor
parlamentare, odată cu scrisoarea deschisă atașată mai jos, la care se pot alătura asociații, organizații din
sectorul neguvernamental și de tineret, structuri reprezentative și nu numai.

Invităm, așadar, membrii societății civile să semneze pentru inițiativă și redăm aici conținutul
scrisorii deschise:

Scrisoare deschisă cu privire la reglementarea legislativă
a Inteligenței Artificiale în România

Către Parlamentul României

Având în vedere necesitatea existenței unui cadru legislativ care reglementează la nivel național
Inteligența Artificială,

Dată fiind utilizarea foarte frecventă a Inteligenței Artificiale în ultimii ani datorată evoluției
tehnologiei, în toate domeniile de activitate,

Ținând cont de potențialul de expansiune pe care îl are acest tip de tehnologie,
Luând în considerare impactul pe care folosirea Inteligenței Artificiale îl poate avea asupra

exercitării neîngrădite a Drepturilor Omului,
Deoarece utilizarea Inteligenței Artificiale cu rea-credință poate conduce la comiterea unor

infracțiuni, de natură să afecteze intimitatea utilizatorilor și a terților,
În conformitate cu legislația care reglementează la nivel european Inteligența Artificială

(Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind
Inteligența Artificială - Legea privind Inteligența Artificială - și de modificare a anumitor acte legislative
ale Uniunii),



În contextul organizării proiectului Open Legislation de către ELSA Bucharest (The European Law
Students` Association), singurul proiect care responsabilizează studenții printr-o analiză juridică a unui
context social, în perioada martie - mai 2021, cei 20 de participanți ai proiectului, studenți la Drept din
toată țara, au facilitat crearea unui cadru legislativ la nivel național care reglementează Inteligența
Artificială, prin realizarea unui proiect de lege în acest scop.

În concluzie, semnatarii solicită luarea în considerare a reglementării Inteligenței Artificiale la
nivel național. Anexat acestei scrisori, vă rugăm să găsiți proiectul de lege rezultat, care poate servi ca punct
de plecare.


