
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

Legea privind regimul juridic al inteligenței artificiale și sistemelor conexe  

 

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale  Inteligența artificială înglobează un spectru de 

tehnologii aflate în continuă evoluție care pot aduce o 

sferă largă de beneficii economiei și industriei 

globale. Prin îmbunătățirea predicției, optimizarea 

operațiunilor, alocarea resurselor și personalizarea 

soluțiilor digitale disponibile, utilizarea inteligenței 

artificiale poate oferi avantaje cheie în dezvoltarea 

domeniului sănătății, agriculturii, educației, 

infrastructurii, energiei, transportului, securității, 

justiției și nu numai.   

Cu toate acestea, utilizarea improprie a acesteia poate 

genera riscuri și vătăma drepturile și interesele 

legitime ale cetățenilor. 

Este necesară, astfel, reglementarea producerii și a 

comercializării programelor pentru calculator pe bază 

de inteligență artificială pentru a încuraja dezvoltarea 

acestei tehnologii pe teritoriul României într-un 

mediu controlat ce asigură protecția drepturilor și 

libertăților cetățenilor. 

La nivelul Uniunii Europene există deja  o tendință de 

a se reglementa cât mai precis posibil industria 

emergentă a inteligenței artificiale. Astfel, în 

Germania, în 2017, a fost adoptat un set de reguli de 

etică privind automatizarea traficului. În Franța, încă 

din martie 2018, se desfășoară o strategie națională de 

finanțare a inteligenței artificiale. 

În aprilie 2019, Comisia Europeană a adoptat un set 

de reguli de urmat pentru o inteligență artificială de 

încredere. 

În România, deși există numeroase start-up-uri locale 

care au la bază diferite forme de inteligență artificială, 

utilizate și în sectorul privat și în cel public, nu există 

un cadru legal care să reglementeze aceste activități. 



Conceptul de inteligență artificială trebuie, astfel, 

definit cu suficientă claritate și precizie, menținând, 

în același timp, un grad de flexibilitate, pentru a 

permite integrarea viitoarelor dezvoltări tehnologice 

în subiectul prezentului act normativ.  

Inteligența artificială are numeroase domenii de 

aplicabilitate, multe dintre regăsindu-se deja în plină 

dezvoltare și pe teritoriul României. Sistemele bazate 

pe inteligență artificială se regăsesc în forme tot mai 

variate, putând  fi concepute să opereze pe nivele 

diferite de autonomie, atât ca structuri de sine 

stătătoare, cât și ca parte componentă a unui produs, 

indiferent dacă este fizic integrată în acesta sau nu.  

Conceptul de Internet of Things este din ce în ce mai 

popular la noi în țară, cu aplicabilitate directă în 

domeniul protecției mediului înconjurător, al 

arhitecturii și al construirii caselor inteligente. 

Internet of Things cuprinde implementarea unor soft-

uri pe bază de inteligență artificială în obiecte ce 

presupun un grad scăzut de tehnologizare, precum 

obiecte de uz casnic. Această tehnologie include, de 

asemenea, un grad înalt de interconectare între mai 

multe aparate din mediul casnic, un prim exemplu 

foarte răspândit fiind controlarea de la distanță, cu 

telefonul mobil, a ușilor de la garaj, a alarmelor și a 

centralei. Sistemele pe bază de inteligență artificială 

analizează factorii de mediu și pot lua decizii 

autonome cu privire la încălzire, aerisire, colectarea 

luminii sau a apei de ploaie. Astfel de produse se 

regăsesc deja pe piața din România și se bucură de o 

popularitate ridicată, deși ele presupun, totodată, și 

riscuri de încălcare a confidențialității datelor cu 

caracter personal și, în general, a intimității.  

Totodată, domeniul medicinei beneficiază deja de 

avantajele inteligenței artificiale. Roboți bazați pe 

inteligența artificială pot limita interacțiunea dintre 

pacienții contagioși și doctori sau asistente medicale, 

pot contribui la diferite proceduri medicale și 

chirurgicale minim invazive, la diagnostic, prin 

intermediul abilității tehnologiei machine learning de 



a găsi modele și a face predicții în urma analizării 

unor cantități mari de date. Roboții pot fi folosiți, de 

asemenea, pentru a analiza radiografii și a găsi 

anomalii greu de distins cu ochiul liber. Anumite 

start-up-uri din România oferă deja servicii bazate pe 

inteligența artificială și pe procesarea limbajului 

uman, pentru a contribui la îmbunătățirea 

interacțiunii cu pacienții și pentru a simplifica modul 

de gestiune a informațiilor medicale. Aceste 

tehnologii pot fi introduse la scară largă în sistemul 

medical privat, dar și în sistemul medical de stat din 

România.  

Inteligența artificială poate aduce mari beneficii în 

România și în domeniul agriculturii. Sisteme pe bază 

de inteligență artificială sunt folosite deja în Israel, 

unde mașinile virtuale analizează datele solului și ale 

mediului înconjurător pentru a oferi statistici și a face 

predicții, cu un grad ridicat de acuratețe, cu privire la 

culturi. Astfel de roboți pot prezice și schimbările 

climatice și pot controla nivelul de irigații și 

cantitatea de îngrășământ și alte produse agrochimice 

introduse în sol.  

Un alt domeniu de activitate ce beneficiază deja de 

avantajele inteligenței artificiale este reprezentat de 

firmele private de consultanță, IT, casele de 

avocatură, băncile etc. Programe de calculator ce 

utilizează tehnologia inteligenței artificiale sunt 

folosite din ce în ce mai mult în cadrul corporațiilor 

sau în instituțiile statului pentru a automatiza și 

îmbunătăți procesele repetitive, birocratice, cu un risc 

redus de excepții și pentru a îmbunătăți experiența 

publicului în interacțiunea cu instituțiile de stat. 

Ordonanţă de urgenţă nr. 38/2020 introduce 

obligativitatea instituțiilor publice de a emite și de a 

primi online documente semnate electronic. Se 

observă, astfel, funcționalitatea sporită a mijloacelor 

tehnologice avansate (precum chatbot și programe 

mai complexe pe bază de IA) în mediul public.  

 

 



 

 

 

  

2. Schimbări preconizate 

 

Proiectul de act normativ urmărește reglementarea 

producerii și comercializării software-urilor ce 

integrează tehnologia Inteligenței Artificiale pe 

teritoriul României, prin eliberarea unor autorizații de 

comercializare din partea Autorității Naționale pentru 

Digitalizarea României, în vederea supravegherii și 

controlului circulației programelor pe calculator ce 

integrează Inteligența Artificială, precum și 

supravegherea și controlul procesării și transferului 

de date cu caracter personal prin intermediul acestor 

tehnologii. 

Prin măsurile propuse se urmărește reducerea 

riscurilor și a vulnerabilităților la adresa siguranței 

individului, ce pot fi incluse în producerea, 

comercializarea și utilizarea sistemelor pe bază de 

inteligență artificială. 

Măsurile propuse țintesc să contribuie la asigurarea 

unui nivel ridicat de securitate în momentul 

introducerii pe piață și utilizării tehnologiilor 

avansate de inteligență artificială, ce implică riscuri 

ridicate la adresa securității și confidențialității 

datelor personale și la adresa integrității fizice a 

persoanelor.    

Prin proiect se propune ca  autorizarea să fie acordată 

de către Autoritatea Națională pentru Digitalizarea 

României, fiind luate în considerare rolul și sarcinile 

stabilite prin Hotărârea nr. 89/2020 privind 

organizarea și funcționarea Autorității Naționale 

pentru Digitalizarea României. Prin acordarea 

competenței către ADR se urmărește ca decizia de 

autorizare sau de respingere a autorizării (ori chiar de 

retragere a acesteia) să fie luată în funcție de toate 

informațiile sau punctele de vedere din domeniul 

securității digitale, ce țin de competența ADR.  

Totodată, în prezentul act normativ se propun măsuri 

de eliminare treptată, acolo unde este cazul, a 



programelor pentru calculator ce integrează 

inteligența artificială, produse și comercializate în 

prezent de către producători sau distribuitori ce nu 

dețin autorizarea instituită astfel prin prezenta lege.  

 

3. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Autorizațiile pentru programele și produsele pe baza 

inteligenței artificiale vor contribui la o mai bună 

gestionare și supraveghere a producerii în scop 

comercial și comercializării respectivelor programe și 

produse, precum și a prestării de servicii pe baza 

inteligenței artificiale. 

 

11 Impactul asupra mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de stat 

Ajutoare de stat vor putea fi accesate de către 

companiile producătoare de software bazat pe 

inteligența artificială prin intermediul Planului 

Național de Redresare și Reziliență. Planul include un 

fond destinat special susținerii robotizării în 

administrație și în mediul de afaceri și promovării 

inteligenței artificiale. 

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 
Prezentul act normativ va avea impact favorabil 

asupra mediului de afaceri prin facilitarea accesului 

la produse și programe pentru calculator pe bază de 

inteligență artificială ce pot fi utilizate pentru o mai 

bună și mai rapidă gestionare a proceselor repetitive, 

fiind asigurate, totodată, securitatea datelor cu 

caracter personal și calitatea acestor produse și 

programe, prin intermediul autorizației. 

21. Impactul asupra sarcinilor administrative 
Prezentul act normativ va avea impact favorabil 

asupra sarcinilor administrative, prin facilitarea 

accesului la produse și programe pentru calculator pe 

bază de inteligență artificială, ce pot fi utilizate pentru 

o mai bună și mai rapidă gestionare a birocrației și a 



proceselor repetitive, fiind asigurate, totodată, 

securitatea datelor cu caracter personal și calitatea 

acestor produse și programe, prin intermediul 

autorizației. 

 

 

22. Impactul asupra întreprinderilor mici şi 

mijlocii 

Datorită existenței unui cadru legal clar, oamenii vor 

fi încurajați să apeleze la forme de inteligență 

artificială pentru a automatiza sarcinile și activitățile 

repetitive, non-creative, pe care nu este neapărat 

necesar să le realizeze un om. 

Va crește productivitatea muncii. 

3. Impactul social Prin raportare la prevederile Ordonanței nr. 137/2000 

privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, se va preveni și sancționa discriminarea 

pe care la momentul actual o pot face softurile pe care 

oamenii le utilizează. Reglementând acest domeniu și 

impunând sancțiuni, producătorii vor fi descurajați de 

la a crea automatizări care să ducă mai departe 

stereotipurile umane bazate pe rasă, gen, orientare 

sexuală, religie și alte asemenea criterii. 

4. Impactul asupra mediului Întrucât crearea acestui cadru legal va încuraja 

digitalizarea, vor fi utilizate mai puține resurse 

materiale precum hârtia. 

5. Alte informaţii Nu au fost identificate  

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi 

pe termen lung (5 ani) 

 

- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

Nu este cazul 

a) buget de stat, din acesta: x x x x X x 

(i) impozit pe profit       

(ii) impozit pe venit       



b) bugete locale:       

(i) impozit pe profit       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) contribuţii de asigurări       

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

x x x x X x 

a) buget de stat, din acesta:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

b) bugete locale       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:       

(i) cheltuieli de personal       

(ii) bunuri şi servicii       

3. Impact financiar, plus/minus, din care:       

a) buget de stat       

b) bugetele locale       

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

7. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

Secţiunea a 5 –a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a proiectului de act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

Prezentul proiect de lege prevede elaborarea, în 

cadrul ADR, a unor proceduri de efectuare a 

investigațiilor și de primire și soluționare a 

plângerilor, în vederea implementării dispoziţiilor 

prezentei legi. 



11. Compatibilitatea proiectului de act normativ 

cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice: 

    a) impact legislativ - prevederi de modificare 

şi completare a cadrului normativ în domeniul 

achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 

    b) norme cu impact la nivel 

operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate 

în desfăşurarea procedurilor de achiziţie 

publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, 

structură organizatorică internă a autorităţilor 

contractante. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a 

actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizaţii neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Proiectul de act normativ va fi supus procedurii de 

consultare publică prin publicarea pe pagina de 

Internet a Autorității Naționale pentru Digitalizarea 

României, precum și pe pagina de Internet a 

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal și pe pagina de Internet 

a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care 

a avut loc consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de 

obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ va fi supus consultării cu 

Autoritatea Națională pentru Digitalizarea României 

și cu Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, întrucât 

acestea reprezintă autoritățile competente în 

domeniul dezvoltărilor tehnologice, al digitalizării și 

al protecției datelor cu caracter personal, teme 



esențiale ce se regăsesc în subiectul prezentei 

propuneri de act normativ. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 

administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activităţi 

ale acestor autorităţi, in condiţiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e)  Curtea de Conturi 

a) Este necesar avizul Consiliului Legislativ asupra 

proiectului de act normativ. 

b) Este necesar avizul Consiliului Suprem de Apărare 

a Țării. 

c) Este necesar avizul Consiliului Economic şi Social. 

d) Este necesar avizul Consiliului Concurenței. 

e) Nu este cazul 

6. Alte informaţii Nu au fost identificate 

Secţiunea a 7-a – Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului 

de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Vor fi respectate prevederile Regulamentului privind 

procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, 

avizarea și prezentarea proiectelor de documente de 

politici publice, a proiectelor de acte normative, 

precum și a altor documente, în vederea 

adoptării/aprobării, aprobat prin Hotãrârea 

Guvernului nr. 561/2009. 

Proiectul de act normativ va fi inițiat în condițiile art. 

7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003. 



2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 

de act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale – 

înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Nu este cazul. 

2. Alte informaţii Nu au fost identificate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEGEA PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ȘI 

SISTEMELOR CONEXE 
 

Având în vedere că inteligența artificială se dezvoltă rapid și este folosită la o scară tot 

mai largă, se impune o obligație a statului de a se adopta o reglementare legislativă clară și 

flexibilă care să poată țină pasul cu viitorul tehnologiei.  

Crearea unui cadru legal reprezintă o necesitate atât în scopul încurajării dezvoltării 

acestei tehnologii, cât și pentru a oferi un nivel de protecție oamenilor împotriva riscurilor și 

daunelor care pot apărea în urma utilizării inteligenței artificiale   

Prin prezentul act normativ, se propune crearea unui cadru general de reglementare care 

să asigure o protecție sporită persoanelor în interacțiunea cu inteligența artificială prin 

prevederea principiilor care stau la baza acestei interacțiuni, a limitelor în care trebuie să se 

încadreze, precum și a sancțiunilor corespunzătoare.  

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

Secțiunea 1 

Obiect, definiții și domeniu de aplicare 

 

Art. 1 

(1) Prezenta lege reglementează: 

a) condițiile de punere în vânzare, punerea în funcțiune sau utilizarea sistemelor IA în 

România; 

b) interzicerea anumitor practici de utilizare a sistemelor IA; 

c) cerințele specifice pentru sistemele IA de risc și obligațiile pentru operatorii acestor tipuri 

de sisteme; 

d) reguli de transparență pentru sistemele IA menite să interacționeze cu ființe umane, cu 

sistemele de recunoaștere a emoțiilor și cu sisteme de clasificare biometrică și pentru 

sistemele IA folosite pentru generarea sau manipularea conținutului de imagine, audio sau 

video;  

e) reguli privind monitorizarea și supravegherea pieței; 

f) adoptarea unor măsuri referitoare la autorizarea dezvoltării și producerii de tehnici, metode, 

tehnologii sau echipamente care sunt bazate pe sisteme IA, în scopul punerii pe piață și 

comercializării sau în scopul prestării de servicii cu acestea, în vederea prevenirii, 

contracarării și eliminării riscurilor, amenințărilor și vulnerabilităților la adresa drepturilor 

și intereselor legitime ale cetățenilor. 

 

(2) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (1) punctul f), producerea și utilizarea de 

tehnici, metode, tehnologii și echipamente bazate pe inteligența artificială sunt condiționate de 

obținerea unei autorizații, în condițiile prezentei legi. 

 



Art. 2 

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

a) sistem de inteligență artificială (sistem IA) – sistem conceput cu una sau mai multe dintre 

tehnicile prevăzute în Anexa I și care care, pe baza unor date, obiective și instrucțiuni clar 

delimitate și prealabil definite de o persoană, poate acționa în mediul extern sau în mediul 

virtual, poate efectua diferite operațiuni, imitând funcții umane precum raționamentul, 

sortarea datelor, învățarea, planificarea; 

b) producător – persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție care pune la dispoziție  

pe piață sau în funcțiune, sau pentru care se dezvoltă un sistem IA, individual sau ca parte 

a unui produs; 

c) utilizator – persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau altă structură care 

folosește un sistem IA; 

d) importator – persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană care introduce pe 

piața Uniunii Europene un sistem IA dintr-o țară terță; 

e) distribuitor – orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât 

producătorul sau importatorul,  care pune la dispoziție un sistem IA pe piață; 

f) operator – producătorul, utilizatorul, importatorul sau distribuitorul; 

g) date biometrice - date personale care rezultă din tehnici specifice de procesare care au la 

bază caracteristicile fizice sau psihice ale unei persoane fizice și care permit sau confirmă 

identificarea unică a acelei persoane;  

h) sistem de clasificare biometric - sistem IA conceput pentru a clasifica persoane fizice în 

categorii specifice bazate pe vârstă, sex, caracteristici fizice (culoarea ochilor, culoarea 

părului,etc.) etnie, orientare politică, sexuală sau alte date biometrice; 

i) scop propus – scopul pentru care sistemul IA  a fost conceput de către producător, inclusiv 

contextul și condițiile de utilizare prezentate de către producător în instrucțiunile de 

utilizare și documentația tehnică; 

j) sistem de identificare biometric - sistem IA conceput pentru a identifica persoane fizice la 

distanță prin compararea datelor biometrice ale persoanei cu datele biometrice din baze de 

date specifice fără informarea prealabilă a utilizatorului de IA; 

k) ADR – Autoritatea pentru Digitalizarea României; 

l) ORDA - Oficiul Român pentru Drepturile de Autor 

m) ANSPDCP - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal; 

n) instrucțiuni de utilizare - informațiile puse la dispoziție de către producător în scopul de a 

informa utilizatorul despre scopul propus și utilizarea conformă a sistemului IA;  

o) incident serios - orice incident care în mod direct sau indirect conduce, ar fi putut să 

conducă sau ar putea să conducă la moartea sau vătămarea serioasă a sănătății unei 

persoane, a dreptului de proprietate, a mediului înconjurător sau la o întrerupere serioasă 

și ireversibilă a managementului și operării unei infrastructuri; 

p) mecanism de siguranță - mecanism al unui produs sau sistem care îndeplinește funcția de 

siguranță și a cărui defecțiune pune în pericol sănătatea sau siguranța persoanelor sau 

proprietății; 

q) punere la dispoziție pe piață –  orice furnizare de sistem IA pentru distribuție sau utilizare 

pe piața Uniunii Europene, în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit; 



r) introducere pe piață - punerea la dispoziție pentru prima dată a unui sistem IA pe piața 

Uniunii Europene; 

s) date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau 

identificabilă , direct sau indirect, prin prin referire la un element de identificare, cum ar fi 

nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai 

multe elemete specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, 

economice, culturale sau sociale; 

t) program pentru calculator - orice expresie a unui program, programele de aplicație și 

sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, 

materialul de concepție pregătitor, precum și manualele; 

 

Art. 3 

(1) Prezenta lege se aplică:  

a) persoanelor care pun în vânzare sau pun în funcțiune sisteme IA în România, indiferent 

dacă aceștia își au sediul în România sau într-un alt stat; 

b) utilizatorilor de sisteme IA localizați în România; 

c) operatorilor și utilizatorilor localizați în alte state dacă rezultatul produs de sistemul IA este 

utilizat în România.  

(2) În cadrul raporturilor juridice care se nasc, se modifică sau se sting în legătură cu situațiile 

prezentate la alineatul (1), normele imperative din prezenta lege rămân aplicabile sistemelor IA 

chiar dacă o lege străină se aplică raportului juridic. Se consideră a fi norme imperative dispozițiile 

din prezenta lege privind drepturile omului, principiile generale, limitele și riscurile sistemelor IA. 

(3) Dacă sistemul IA sau stemul IA de risc se încadrează în sfera de reglementare a altor legi 

speciale atât la nivel național, cât și la nivelul Uniunii Europene, acestea din urmă se aplică cu 

prioritate.  

(4) Prezenta lege nu se aplică sistemelor IA dezvoltate și utilizate exclusiv în scopuri militare.  

(5) Prezenta lege nu se aplică autorităților publice din alte state și organizațiilor internaționale 

ce se încadrează în una dintre situațiile enumerate la alineatul (1) dacă acestea utilizează sistemele 

IA în cadrul acordurilor internaționale pentru aplicarea legii și cooperarea judiciară cu Uniunea 

Europeană sau cu unul sau mai multe state membre ale Uniunii Europene. 

 

 

CAPITOLUL II 

PRINCIPII 

 

Art. 4 

Principiile ce stau la baza prezentei legi sunt:  

a) principiul siguranței; 

b) principiul implicării și supravegherii umane; 

c) principiul respectării vieții private și a guvernanței datelor; 

d) principiul transparenței; 

e) principiul nediscriminării și echității; 

f) principiul bunăstării sociale și a mediului; 

g) principiul robusteții tehnice; 

h) principiul responsabilității. 



Secțiunea 1 

Siguranța, securitatea protecția vieții private 

 

Art. 5 

(1)    Sistemele IA trebuie să integreze mecanisme de siguranță și de securitate încă din faza de 

concepere, astfel încât siguranța lor să poată fi verificată în fiecare etapă, punându-se accentul pe 

siguranța fizică și psihică a tuturor celor implicați.  

(2)    În funcție de sistemul specific bazat pe IA și de domeniul său de aplicare, trebuie asigurate 

nivelurile corespunzătoare ale măsurilor de control, prin implicare și supraveghere umană, încă de 

la stadiul de proiectare, de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor și sistemelor IA. 

 

Art. 6 

(1)    Operatorii trebuie să asigure și să garanteze respectarea vieții private și protecția datelor în 

toate fazele ciclului de viață al sistemului IA și pe toată perioada cât acesta deține datele unei 

persoane. 

(2)    Pe aceeași perioadă de timp, operatorii au obligația de a asigura integritatea datelor. 

Procesele și seturile de date folosite trebuie să fie testate și documentate de către operator în fiecare 

fază, operatorul având obligația de a prezenta ADR dovada îndeplinirii acestora. Se recunoaște 

dreptul fiecărei persoane de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe procese automatizate, 

cu excepția situațiilor prevăzute de lege.  

(3)    Sistemele IA trebuie să fie identificabile ca atare, astfel încât utilizatorii să poată cunoaște 

că interacționează cu un sistem IA și să poată înțelege care sunt persoanele responsabile pentru 

acesta. 

(4)    Pentru a crește transparența și a minimiza riscul de greșeli sau de erori, sistemele de IA 

trebuie să fie dezvoltate într-o manieră care să permită oamenilor să înțeleagă baza acțiunilor lor. 

(5)    Trebuie să fie consemnate și documentate atât deciziile luate de sisteme, cât și întregul 

proces care a stat la baza deciziilor, inclusiv o descriere a colectării și etichetării datelor și o 

descriere a algoritmului folosit. În acest sens, trebuie asigurată pe cât posibil explicitarea 

procesului decizional algoritmic, adaptat persoanelor implicate.  

(5)    Sistemele IA trebuie să fie fiabile, suficient de sigure pentru a fi reziliente la atacurile 

deschise și încercările mai subtile de a manipula datele sau chiar algoritmii și trebuie să asigure un 

plan de rezervă în caz de probleme. Deciziile lor trebuie să fie exacte sau cel puțin să reflecte în 

mod corect nivelul de acuratețe, iar rezultatele lor ar trebui să fie reproductibile. 

 

Secțiunea a 2-a 

Nediscriminare, echitate și răspundere 

 

Art. 7 

(1) Sistemele IA trebuie să se întemeieze pe principiul nediscriminării și al echității.  



(2) Producătorii de sisteme IA trebuie să ia în considerare, atunci când elaborează şi modifică 

algoritmul sistemului IA, inclusiv protejarea intereselor persoanelor care pot fi afectate în mod 

direct sau indirect de sistem, pe parcursul ciclului său de viață. 

(3) Sistemele IA trebuie dezvoltate astfel încât să asigure cel puțin unul dintre următoarele 

deziderate, fără ca celelalte deziderate neasigurate să fie încălcate: (1) bunăstarea socială ori a 

clienților sau consumatorilor, (2) durabilitatea și (3) protejarea mediului. 

(4) În toate cazurile de prejudicii provocate de sistemele IA este garantat dreptul la 

despăgubiri. Responsabilitatea include protecția împotriva tuturor tipurilor de riscuri generate de 

produs, înglobând nu numai riscurile mecanice, chimice și electrice, ci și riscurile cibernetice și pe 

cele legate de pierderea conectivității dispozitivelor. 

 

 

CAPITOLUL III 

PRACTICI INTERZISE SISTEMELOR IA 

 

Art. 8 

(1) Următoarele practici în domeniul inteligenței artificiale sunt interzise:  

a) punerea pe piață, punerea în funcțiune sau folosință al unui sistem IA care implementează 

tehnici subliminale asupra conștiinței persoanei cu scopul de a-i influența comportamentul 

în așa manieră încât i se cauzează sau i se poate cauza ei sau altei persoane o daună fizică 

sau morală; 

b) punerea pe piață, punerea în funcțiune sau folosință al unui sistem IA care  exploatează 

vulnerabilitățile unui grup specific de persoane pe bază de vârstă, dizabilități fizice sau 

psihice, cu scopul de a influența comportamentul persoanei aparținând acelui grup în așa 

manieră încât i se cauzează sau i se poate cauza ei sau altei persoane o daună fizică sau 

morală; 

c) punerea pe piață, punerea în funcțiune sau folosință al unui sistem IA de către autoritățile 

publice sau pe seama lor în scop de evaluare sau clasificare a credibilității persoanelor într-

o anumită perioadă de timp, bazată pe comportamentul lor social sau a caracteristicilor 

personale, care să ducă la următoarele:  

i) tratamentul nefavorabil al anumitor persoane sau chiar grupuri de persoane în 

contexte sociale care nu sunt legate de contextele în care datele au fost inițial 

generate sau colectate; 

ii) tratamentul nefavorabil al anumitor persoane sau chiar grupuri de persoane care 

este nejustificat sau disproporționat cu comportamentul lor social sau gravitatea sa ; 

d) utilizarea sistemelor de identificare biometrice în timp real în spații publice în scop de 

aplicare a legii, cu excepția cazurilor strict necesare pentru următoarele obiective: 

i) căutarea unor potențiale victime ale infracțiunilor și a copiilor dispăruți; 

ii) prevenirea unei amenințări iminente la viața sau siguranța fizică a persoanelor; 

iii) prevenirea atacurilor teroriste; 

iv) detectarea, localizarea, identificarea sau urmărirea unui autor sau suspect de faptă 

penală. 

(2) Utilizarea sistemelor de identificare biometrice în timp real în spații publice, în scop de 

aplicare a legii în cazurile prevăzute la paragraful 1, punctul d), trebuie să aibă în vedere 

următoarele elemente:  



a) natura situației, mai ales seriozitatea, probabilitatea și nivelul daunei cauzate de  absența 

sistemului; 

b) consecințele utilizării sistemului asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, 

mai ales seriozitatea, probabilitatea și nivelul consecințelor. 

(3) Utilizarea sistemelor de identificare biometrice în timp real în spații publice, în scop de 

aplicare a legii în cazurile prevăzute de paragraful 1, punctul d), trebuie să îndeplinească în mod 

necesar și proporțional normele de siguranță și condițiile de utilizare, având în vedere limite 

temporale, spațiale și personale.  

(4) În cazurile prevăzute de paragraful 1, punctul d) și paragraful 2, fiecare utilizare  a 

sistemelor de identificare biometrice în timp real în spații publice, în scop de aplicare a 

legii  trebuie să fie supusă unei autorizații anterioare eliberate de autoritatea administrativă 

competentă. Sunt exceptate de autorizația anterioară situațiile de urgență, dar aceasta trebuie cerută 

după utilizarea sistemului.  

(5) Autoritatea administrativă competentă eliberează autorizația doar dacă este necesară și 

dacă cererea se bazează pe dovezi clare. Autoritatea administrativă competentă va lua în 

considerare elementele enumerate la paragraful 2.  

 

CAPITOLUL IV 

SISTEME IA DE RISC 

 

Secțiunea 1 

Clasificarea unui sistem IA ca sistem IA de risc 
 

Art. 9 

(1) Indiferent dacă un sistem IA este pus pe piață sau pus în funcțiune independent de bunurile 

prevăzute la literele a) și b), sistemul IA este considerat de risc atunci cand sunt îndeplinite 

cumulative următoarele condiții: 

a) sistemul IA este destinat a fi folosit drept o componentă de siguranță a unui bun sau este în 

sine un bun, calificat ca atare de legislația comunitară în vigoare; 

b) bunul a cărui componentă de siguranță este sistemul IA, ori sistemul IA ca bun propriu-zis, 

necesită o verificare în privința conformității cu standardele legale din partea unei entități 

terțe, în vederea punerii pe piață ori punerii în funcțiune. 

 

(2) Sistemele cu risc sunt acelea în care tehnologia IA este utilizată în: 

a) infrastructurile critice care prezintă risc pentru viața și sănătatea cetățenilor; 

b) formarea educațională sau profesională; 

c) componentele de siguranță ale produselor; 

d) ocuparea forței de muncă, gestionarea lucrătorilor și accesul la activități independente; 

e) activitatea de asigurare a respectării legii, dacă prin aceasta se poate atingere drepturilor  

f) fundamentale ale cetățenilor; 

g) gestionarea migrației, a azilului și a controlului la frontiere; 

h) administrarea justiției și procesele democratice. 

 

 



Secțiunea a 2-a 

Cerințele privind sistemul IA de risc 
 

Art. 10 

Sistemele IA de risc trebuie să respecte cerințele prevăzute în acest capitol. 

 

Art. 11 

(1) Se implementează un sistem de management al riscurilor ce are în vedere sistemele IA de 

risc. 

(2)  Sistemul de management se actualizează regulat. 

(3)  Sistemul analizează aspecte cu privire la sistemele IA de risc, ținând cont de următorii pași: 

a) identificarea riscurilor cunoscute; 

b) estimarea și evaluarea riscurilor ce pot apărea atunci când IA este utilizat în  

c) conformitate cu scopul propus; 

d) evaluarea altor riscuri ce pot apărea pe baza analizei datelor colectate; 

e) adoptarea unor măsuri adecvate de gestionare a riscurilor. 

(4)  Măsurile prevăzute la alin. (3) punctul d) trebuie să ia în considerare efectele pe care le-ar  

putea avea sistemul IA. În acest sens, se va încerca: 

a) eliminarea sau reducerea riscurilor printr-o dezvoltare adecvată; 

b) punerea în aplicare a unor măsuri de atenuare și control a riscurilor ce nu pot fi eliminate. 

(5)  Sistemele IA de risc trebuie testate pentru a găsi cele mai potrivite măsuri de management. 

 

Art. 12 

(1) Sistemele IA de risc care utilizează tehnici de învățare a tiparelor cu ajutorul datelor trebuie 

să fie realizate având la bază antrenarea, validarea și testarea cu seturi de date ce întrunesc criteriile 

de calitate menționate de acest articol. 

(2) Antrenarea, validarea și testarea cu seturile de date trebuie să respecte următoarele metode 

de practică, care vizează în special: 

a) alegerile relevante de model; 

b) colectarea datelor; 

c) operațiunile relevante de pregătire a datelor; 

d) formularea de premise relevante, potrivit informațiilor pe care datele ar trebui să le 

reprezinte; 

e) examinarea în vederea posibilului subiectivism; 

f) identificarea unor lipsuri în seturile de date, și cum pot acestea să fie acoperite. 

(3) Seturile de date folosite pentru antrenare, validare și testare trebuie să fie relevante, 

reprezentative, lipsite de erori și complete. Acestea trebuie să aibă caracteristici potrivite din punct 

de vedere statistic, incluzând, acolo unde este cazul, date cu privire la persoanele sau grupurile de 

persoane asupra cărora urmează să fie folosit sistemul IA de risc. 

 

Art. 13 

(1) Documentația tehnică a unui sistem IA de risc trebuie să fie întocmită înainte ca sistemul 

să fie pus pe piață sau pus în funcțiune și trebuie să fie actualizată constant. 

(2) Documentația trebuie întocmită în așa fel încât să dovedească conformitatea sistemului IA 

de risc cu cerințele legale și totodată să furnizeze organelor și autorităților de control ale statului 

suficiente informații pentru a putea verifica conformitatea cu cerințele legale.  



 

Art. 14 

(1) Sistemele IA de risc trebuie concepute în așa fel încât să asigure un grad suficient de 

transparență a operațiunii lor, astfel încât utilizatorul să poată interpreta rezultatul final și să îl 

folosească în consecință de cauză. 

(2) Sistemele IA de risc trebuie să fie însoțite de instrucțiuni de utilizare în format digital sau 

sub alte forme, care să includă informații concise, complete, corecte și clare, care sunt relevante, 

accesibile și suficient de ușor de înțeles pentru utilizatorul obișnuit.   

(3)  În înțelesul alin. (2), pot fi informații relevante: 

a) identitatea și datele de contact ale producătorului și autorizația reprezentativă; 

b) caracteristicile, capacitățile și limitările sistemului, incluzând: 

i. scopul său; 

ii. nivelul de precizie, robustețe și securitate cibernetică a sistemului; 

iii. orice circumstanță cunoscută sau previzibilă care poate duce la riscuri pentru 

sănătatea sau siguranța ori drepturile fundamentale ale persoanei; 

iv. performanța 

c) modificările care au avut loc în cadrul sistemului; 

d) măsurile de supraveghere umană; 

e) durata de funcționare preconizată a sistemului și informații cu privire la măsurile de 

întreținere care să asigure buna funcționare a sistemului. 

 

Art. 15 

(1) Sistemele IA de risc trebuie să fie concepute și dezvoltate în așa fel încât să poată fi 

supravegheate de persoane fizice pe întreaga durată în care sistemul IA de risc se află în utilizare. 

(2) Supravegherea umană are ca scop reducerea și prevenirea riscurilor asupra vieții, sănătății 

și drepturilor fundamentale pe care le poate prezenta utilizarea sistemului IA de risc de către orice 

persoană. 

(3) Supraveghetorul uman are următoarele atribuții: 

a) să înțeleagă pe deplin capacitățile și limitările sistemului IA și să poată monitoriza  

b) funcționarea acestuia, astfel încât eventualele disfuncționalități să fie detectate și 

remediate; 

c) să poată interpreta corect producția sistemului IA; 

d) să poată decide când să nu folosească sistemul IA; 

e) să poată interveni asupra funcționării sistemului printr-un buton de ,,stop” ori o funcție  

f) similară. 

 

Secțiunea a 3-a 

Obligațiile producătorilor, distribuitorilor, importatorilor și utilizatorilor de sisteme IA de risc 
 

Art. 16 

Producătorii de sisteme IA de risc au următoarele obligații: 

a) să se asigure că sistemele lor IA de risc îndeplinesc cerințele legale prevăzute de prezenta 

lege; 

b) să implementeze un sistem de gestiune a calității sistemelor; 

c) să redacteze documentație tehnică pentru sistemele IA de risc; 



d) când sunt sub controlul lor, să păstreze înregistrările de date generate de sistemele IA de 

risc; 

e) să se asigure că, înainte de a fi puse pe piață sau puse în funcțiune, s-a realizat procedura 

de verificare a conformității cu cerințele legale pentru sistemele lor IA de risc; 

f) să ia măsurile necesare pentru corectarea oricăror neconcordanțe, dacă sistemele IA de risc 

nu respectă cerințele legale; 

g) să informeze organele și autoritățile competente despre orice neconcordanță și măsură de 

corectare corelativă; 

h) să demonstreze, la cererea organelor sau autorităților competente, conformitatea sistemelor 

IA de risc cu cerințele legale. 

 

Art. 17 

(1)  Distribuitorii de servicii de IA au obligația ca, înainte lansării pe piață a unui produs, să se 

asigure că sistemul de IA de risc poartă marcajul de conformitate necesar, că acesta este însoțit de 

documentația și instrucțiunile de utilizare necesare și că producătorul și importatorul sistemului, 

după caz, și-au respectat obligațiile stabilite în prezenta lege. 

(2)  În cazul în care distribuitorul de servicii de IA consideră sau are motive să considere că un 

sistem IA de risc nu este conform, acesta are obligația să nu introducă sistemul pe piață până când 

acel sistem IA nu a fost pus în conformitate. 

(3)  Distribuitorii de servicii de IA de risc au obligația să furnizeze autorităților naționale 

competente, la cererea motivată a acestora, toate informațiile și toată documentația necesară pentru 

a demonstra conformitatea unui sistem AI cu risc cu cerințele prezentei legi. 

 

Art. 18 

(1)  Importatorii de servicii IA au obligația ca, înainte lansării pe piață a unui produs, să se 

asigure că: 

a) procedura de asigurare a respectării standardelor de conformitate a fost realizată de către 

producător, produs fiind conform standardelor; 

b) producătorul a realizat documentația tehnică, iar aceasta este conformă; 

c) sistemul poartă marcajul de conformitate solicitat și este însoțit de documentația necesară 

și instrucțiunile de utilizare. 

(2)  În cazul în care importatorul de servicii IA consideră sau are motive să considere că un 

sistem IA de risc nu este conform, acesta are obligația să nu introducă sistemul pe piață până când 

acel sistem de IA nu a fost pus în conformitate. 

(3)  Importatorii de servicii  IA de risc au obligația de a-și indică numele, denumirea comercială 

înregistrată sau marca înregistrată și adresa la care pot fi contactați pe sistemul IA de risc sau, dacă 

acest lucru nu este posibil, pe ambalajul sau documentația însoțitoare, după caz. 

(4)  Importatorii de servicii IA de risc au obligația să furnizeze autorităților naționale 

competente, la cererea motivată a acestora, toate informațiile și toată documentația necesară pentru 

a demonstra conformitatea unui sistem IA de risc cu cerințele prezentei legi. 

 

Art. 19 

(1) Utilizatorii de sisteme IA de risc au obligația de a utiliza sistemele în conformitate cu 

instrucțiunile de utilizare ale acestora. 

(2) În măsura în care utilizatorul are control asupra datelor de intrare, acesta trebuie să se 

asigure ca ele sunt relevante pentru scopul sistemului IA de risc. 



(3) Utilizatorii trebuie să monitorizeze operațiunile sistemului IA de risc pe baza 

instrucțiunilor de utilizare. Atunci când au motive să considere că utilizarea sistemului în 

conformitate cu instrucțiunile de utilizare poate prezenta un risc, trebuie să informeze producătorul 

sau distribuitorul și să suspende utilizarea sistemului. 

(4) Aceleași dispoziții se aplică și în cazul identificării unui incident serios sau unei defecțiuni. 

 

Art. 20 

(1)  Utilizatorii de servicii IA de risc au obligația să notifice autoritatea competentă în cazul 

apariției oricărei erori de sistem de natură să lezeze demnitatea umană, drepturile și libertățile 

fundamentale ale cetățenilor, bunăstarea socială sau să creeze criterii discriminatorii. 

(2)  Utilizatorii de servicii de IA de risc au obligația ca, la cererea autorităților statale 

competente, să asigure acestora accesul la toate informațiile și la toată documentația necesară 

pentru a demonstra respectarea standardelor de conformitate. 

(3)  În baza unei solicitări motivate, autoritățile competente pot solicita accesul și la logările 

generate automat de sistemele de IA de risc, în măsura în care acest tip de logări sunt supravegheate 

printr-un contract cu un anumit utilizator sau în alte cazuri prevăzute de lege. 

 

 

CAPITOLUL V 

RISCURI 

 

Secțiunea 1 

Riscuri în domeniul inteligenței artificiale 

 

Art. 21 

Orice producător în condițiile prezentei legi are obligația de a implementa strategii pentru 

identificarea și gestionarea următoarelor categorii de riscuri: 

a) riscuri cu privire la lipsa de transparență la nivelul sistemelor ce încorporează algoritmi de 

inteligență artificială; 

b) riscuri cu privire la securitatea cibernetică; 

c) riscuri ce au drept efect producerea inegalităților sociale și a discriminării; 

d) riscuri asupra pieței muncii; 

e) riscul cu privire la încălcarea dreptului la viață privată și accesului la datele cu caracter 

personal; 

f) alte riscuri conexe. 

 

Secțiunea a 2-a 

Strategii pentru identificarea și gestiunea riscurilor în domeniul inteligenței artificiale 

 

Art. 22 

Strategiile pentru identificarea și gestiunea riscurilor din domeniul inteligenței artificiale trebuie 

să includă cel puțin următoarele aspecte: 

a) o strategie pentru conformitatea cu reglementările, inclusiv respectarea procedurilor de 

evaluare a conformității și a procedurilor de gestionare a modificărilor aduse sistemului 

IA de risc; 



b) tehnici, proceduri și acțiuni sistematice care trebuie utilizate pentru proiectarea, 

dezvoltarea, controlul calității și asigurarea calității sistemului de IA de risc; 

c) procedurile de examinare, testare și validare care trebuie efectuate înainte, în timpul și 

după dezvoltarea sistemului IA de risc și frecvența cu care acestea trebuie să fie 

efectuate; 

d) specificații tehnice, inclusiv standarde, care trebuie aplicate și, în cazul în care 

standardele armonizate relevante nu sunt aplicate în totalitate, mijloacele care trebuie 

utilizate pentru a se asigura că sistemul IA de risc respectă standardele de conformitate; 

e) sisteme și proceduri pentru gestionarea datelor, inclusiv colectarea datelor, analiza 

datelor, etichetarea datelor, stocarea datelor, filtrarea datelor, extragerea datelor, 

agregarea datelor, păstrarea datelor și orice altă operațiune privind datele care se 

efectuează înainte și în scopul introducerea pe piață sau punerea în funcțiune a sistemelor 

IA de risc; 

f) sistemul de gestionare a riscurilor; 

g) înființarea, implementarea și întreținerea unui sistem de monitorizare după punerea pe 

piață; 

h) proceduri legate de raportarea incidentelor grave și a funcționării defectuoase; 

i) gestionarea comunicării cu autoritățile competente sau alte părți interesate oferind sau 

sprijinind accesul la date; 

j) sisteme și proceduri pentru păstrarea evidenței tuturor documentațiilor și informațiilor 

relevante 

 

CAPITOLUL VI 

SANCȚIUNI 

 

Art. 23 

La stabilirea sancțiunii contravenționale, se va ține cont de următoarele criterii de individualizare: 

a) gravitatea faptei - evaluarea gravității unei încălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare 

tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante ale cazului; 

b) durata - durata încălcărilor trebuie să fie luată în considerare pentru a distinge între 

următoarele categorii: 

i) încălcări de scurtă durată, mai puțin de un an; 

ii) încălcări de durată medie, de la un an la 2 ani; 

iii) încălcări de lungă durată, peste 2 ani; 

c) circumstanțe agravante - astfel de circumstanțe pot fi săvârșirea de către același operator a 

unei încălcări identice sau similare cu încălcarea constatată printr-un raport anterior, 

refuzul de a coopera cu ADR sau obstrucționarea controlului; 

d) circumstanțe atenuante - astfel de circumstanțe pot fi colaborarea deplină cu ADR, 

dovedirea efectului redus al încălcării, dovedirea faptului că cifra de afaceri realizată ca 

urmare a încălcării nu crescut în mod semnificativ, respectarea planurilor de măsuri sau a 

măsurilor impuse de ADR. 

 

Art. 24 

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei până la 1.500.000 

lei sau, dacă cel ținut să răspundă este o persoană juridică, până la 6% din cifra de afaceri din 

anul fiscal precedent, luându-se în calcul cea mai mare valoare: 



a) nerespectarea interdicțiilor privind IA prevăzute în art. 8; 

b) nerespectarea cerințelor privind sistemul IA prevăzute în Secțiunea a 2-a și a 3-a a 

Capitolului IV. 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

180/2002, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de până la de la 15.000 lei până la  

1.000.000 lei sau, dacă cel ținut să răspundă este persoană juridică, până la 4% din cifra de afaceri 

din anul fiscal precedent, oricare dintre aceste valori va fi mai mare: 

a) fapta persoanelor juridice ori a persoanelor fizice autorizate de a produce și a comercializa 

bunuri pe bază de IA, de a comercializa licențe de folosire a programelor pentru calculator 

pe bază de IA și de a presta servicii prin intermediul acestor tehnologii, în situația în care 

persoana fizică sau juridică în cauză nu a aplicat pentru primirea unei autorizații de 

producere, comercializare sau prestare servicii, conform prezentei legi. 

b) fapta persoanelor juridice ori a persoanelor fizice autorizate de a produce și a comercializa 

bunuri pe bază de IA, de a comercializa licențe de folosire a programelor pentru calculator 

pe bază de IA și de a presta servicii prin intermediul acestor tehnologii, în situația în care 

cererea pentru obținerea unei autorizații de producere, comercializare sau prestare servicii, 

conform prezentei legi, a fost respinsă. 

(3) Pentru repetarea săvârșirii faptei prevăzute la alin.(2), organul constatator poate aplica și 

sancțiunea complementară de confiscarea a produselor ce implementează IA și de suspendare a 

activității sau a uneia dintre activitățile persoanei juridice pe o durată de până la 6 luni. 

(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

180/2002, constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri 

totală din anul financiar anterior sancționării următoarele fapte, săvârșite cu intenție sau din 

neglijență de operatorul care: 

a) furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare într-o cerere, o 

confirmare, o notificare sau o completare la aceasta; 

b) furnizarea de informații inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente 

incomplete sau nefurnizarea informațiilor și documentelor solicitate de personalul ADR 

sau prezentate cu ocazia unui control sau unei investigații; 

c) refuzul de a se supune unui control sau unei investigații desfășurate potrivit prevederilor 

capitolului VIII din prezenta lege. 

 

Art. 25 

Constituie o infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 3 ani sau cu amendă realizarea, 

distribuirea în scop comercial și comercializarea de copii contrafăcute ale programelor și 

produselor pe baza inteligenței artificiale, fără autorizație, cu respectarea prevederilor legii 

nr.8/1996 cu privire la încălcarea drepturilor de autor. 

 

Art. 26 

Dispozițiile referitoare la contravenții prevăzute la se completează cu prevederile Ordonanței 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

 

 



CAPITOLUL VII 

RĂSPUNDEREA 

 

Art. 27 

În situația în care, din cauza modului în care a fost conceput, folosit ori programat sistemul IA, 

acesta din urmă cauzează un prejudiciu utilizatorilor, patrimonial ori nepatrimonial, producătorul 

ori, după caz, operatorul, vor fi ținuți să repare prejudiciul în condițiile prezentei legi care se 

completează cu dispozițiile de drept comun. 

 

Art. 28 

(1) Operatorul sistemului IA, diferit de persoana producătorului, este ținut să repare prejudiciul 

cauzat de modul în care sistemul IA a interacționat cu utilizatorii, în toate cazurile în care 

prejudiciul a fost provocat în legătură cu obiectul sau obiectele de activitate, principale sau 

accesorii, ale operatorului. 

(2) Prin excepție, operatorul va răspunde în solidar cu producătorul sistemului IA dacă: 

a) prejudiciul a fost cauzat în interiorul perioadei de garanție; 

b) producătorul furnizează asistență tehnică și supraveghere a sistemului AI, iar prejudiciul s-

a produs într-un termen de 1 an, calculat de la ultimul control sau ultimul act de asistență 

realizat; 

c) în celelalte cazuri, când prejudiciul a fost produs în interiorul termenului de 3 ani, calculat 

de la data punerii sistemului IA la dispoziția operatorului sau, după caz, de la data ultimei 

modificări cu caracter permanent asupra sistemului. 

 

Art. 29 

(1) Operatorul se poate exonera de răspundere dacă dovedește că prejudiciul s-a produs 

exclusiv din cauza modului în care a fost conceput și implementat de către producător. 

(2) În cazurile prevăzute la art. 28, operatorul are un drept de regres împotriva producătorului 

pentru ceea ce este consecința necesară a contribuției producătorului în implementarea sistemului 

de IA, răspunderea fiind angajată după regulile răspunderii pentru viciile bunului vândut. 

 

Art. 30 

(1) Părțile contractului ce are ca obiect derivat un sistem IA au posibilitatea să deroge de la 

aceste dispoziții și să introducă clauze de agravare sau limitare a răspunderii producătorului pentru 

prejudiciile cauzate operatorului sau utilizatorilor ce intră în relație cu acesta. 

(2) Prin excepție, nu se poate limita sau înlătura răspunderea pentru prejudiciile cauzate 

utilizatorilor prin atingerile aduse drepturilor fundamentale ale acestora. 

 

CAPITOLUL VIII 

AUTORITATEA COMPETENTĂ 

 

Secțiunea 1 

Activitatea de autorizare 

 

Art. 31 

(1) Activitatea de autorizare a persoanelor care, indiferent de calitatea acestora de producător, 

distribuitor sau importator de IA, pun la dispoziție pe piață sau introduc pe piață sisteme IA sau 



care încorporează elemente de tipul IA, se realizează de Autoritatea  pentru Digitalizarea 

României. 

 

(2)  Competența ADR pentru elaborarea și coordonarea implementării strategiei naționale 

pentru automatizare, robotizare și inteligență artificială este stabilită conform hotărârii nr. 89/2020 

privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Digitalizarea României. 

(3)  Conform Planului Național de Investiții și Relansare Economică, ADR are în atribuții 

asigurarea și supravegherea măsurilor de digitalizare și debirocratizare în administrație și 

economie, inclusiv prin intermediul unor programe pe baza inteligenței artificiale. 

 

Secțiunea 2 

Regimul juridic al autorizării 

 

Art. 32  

(1) Activitățile care sunt supuse regimului autorizării de către ADR, în temeiul art. 2 lit 2. din 

HG nr. 89/2020, sunt: 

a) realizarea de tehnologie pe bază de inteligență artificială; 

b) comercializarea tehnologiei pe bază de inteligență artificială; 

c) prestarea de servicii pe baza tehnologiei de inteligență artificială; 

d) retragerea din funcțiune și retragerea de pe piață a unor tehnologii pe bază de inteligență 

artificială. 

 

Art. 33 

Autoritatea Națională pentru Digitalizare, drept autoritatea competentă pentru eliberarea 

autorizațiilor pentru programe pentru calculator și produse pe baza inteligenței artificiale, conform 

prezentului act, va avea în vedere următoarele aspecte, în cadrul deciziei de eliberare a 

autorizațiilor:  

a) tehnologiile implementate în programul pentru calculator sau în produsul ce face subiectul 

aplicației pentru autorizație; 

b) gradul de risc prezentat de programul pentru calculator sau de produsul în cauză asupra 

integrității fizice și mentale a individului; 

c) gradul de risc prezentat de programul pentru calculator sau de produsul în cauză asupra 

protecției datelor cu caracter personal, pe baza analizei de impact depuse și a oricăror alte 

indicații din partea ANSPDCP; 

d) gradul de risc prezentat de programul pentru calculator sau de produsul în cauză asupra 

siguranței naționale; 

e) scopurile pentru care poate fi folosit programul pentru calculator sau produsul în cauză; 

f) aplicabilitatea programului sau a produsului respectiv în industrie; 

g) orice alte aspecte considerate relevante de către oficialii ADR însărcinați cu analizarea 

aplicațiilor pentru autorizație. 

  

Art. 34 

(1)  Autorizațiile eliberate în conformitate cu prezentul act vor fi redactate conform unui model 

eliberat de ADR.  



(2)  Autorizațiile eliberate în conformitate cu prezentul act trebuie să conțină cel puțin 

următoarele informații:  

a) datele de identificare ale aplicantului; 

b) informații cu privire la programul pentru calculator sau produsul ce face subiectul 

autorizației - denumire, informații de natură tehnică, număr de înregistrare la ORDA, 

număr de înregistrare marcă sau brevet (dacă este cazul), orice alte informații relevante; 

c) drepturile și obligațiile generale ale aplicanților, în conformitate cu prevederile prezentului 

act; 

d) data la care a fost emisă autorizația și data de expirare a valabilității; 

e) dreptul aplicantului de a reînnoi autorizația după data inițială de expirare; 

f) orice alte comentarii sau mențiuni ale ADR cu privire la programul sau produsul ce face 

subiectul autorizației. 

 

Art. 35  

(1)  Solicitarea autorizațiilor prevăzute la art. 32 literele a)-d) trebuie să cuprindă: 

a) Date privind acționariatul; 

b) Date privind domeniul de utilizare a tehnologiei; 

c) Datele de identificare ale societății 

d) O declarație pe proprie răspundere care să ateste că solicitantul are o structură 

transparentă a acționariatului și că nu are un istoric de conduită comercială neetică; 

e) Un raport de evaluare a calității;. 

(2)  Solicitarea autorizației prevăzute la art. 32 literele b) și c) trebuie să cuprindă, în plus față 

de documentele menționate la punctul (1), și următoarele: 

a) Autorizația de realizare a tehnologiei pe bază de inteligență artificială; 

b) Dovada înregistrării la ORDA a tehnologiei; 

c) Un document ce atestă respectarea normelor tehnice și de siguranță pentru 

programe și produse pe baza inteligenței artificiale, în conformitate cu normele 

prevăzute la nivel național și european; 

d) Un document ce atestă evaluarea impactului asupra protecției datelor cu caracter 

personal, efectuată de către o persoană autorizată sau certificată în acest domeniu; 

e) Avizul autorității competente în domeniul în care urmează să se folosească 

tehnologia.  

(3)  Solicitarea autorizației prevăzute la art. 32 punctul d) trebuie să cuprindă, în plus față de 

documentele menționate la punctul (1), și următoarele: 

a) Autorizația de realizare a tehnologiei pe bază de inteligență artificială; 

b) Motivul retragerii tehnologiei de pe piață sau din funcțiune. 

 

Art. 36  

Documentația se semnează de către reprezentantul legal al societății și se depune prin e-mail la 

ADR, sub semnătură electronică.   

 

Art. 37  

În cazul în care documentația este insuficientă, ADR poate solicita și alte informații sau documente 

în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării autorizației.  

 

 



Art. 38 

(1)  ADR decide emiterea autorizației, în conformitate cu prezentul act, sau respingerea 

aplicației pentru autorizație, în urma analizării documentației depuse, luând în considerare 

aspectele prevăzute în art. 33. 

(2)  Autorizațiile se emit în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării acestora. 

 

Art. 39 

Durata de valabilitate a autorizației este de 1 an de la data primirii autorizației.  

 

Art. 40 

(1)  Cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a autorizației, solicitantul se 

adresează ADR pentru reînnoirea valabilității autorizației, dacă condițiile de autorizare a software-

ului care folosește tehnologia IA nu au suferit modificări. 

(2)  Documentația necesară pentru obținerea autorizației și procedura de eliberare a 

autorizațiilor se aplică întocmai și în cazul reînnoirii autorizației. 

 

Art. 41 

(1)  În situația în care titularul unei autorizații emise conform prezentului act implementează 

sau suferă o modificare a oricăror dintre informațiile cuprinse în documentația depusă conform 

art.35, acesta are obligația de a informa ADR în termen de 15 zile de la survenirea modificării 

respective.  

(2)  ADR are obligația de a analiza orice notificare de modificare și de a emite o decizie de 

păstrare, modificare sau revocare a autorizației titularului respectiv în termen de 30 de zile.  

(3)  În cadrul procedurii de analizare a notificării de modificare, ADR va lua în considerare 

criteriile expuse în art.33.  

 

Art. 42 

(1)  ADR propune suspendarea autorizației pe baza propriilor constatări sau pe baza 

constatărilor făcute de părți interesate. 

(2)  Suspendarea se face pe o perioadă de 6 luni de la data emiterii dispoziției de suspendare a 

autorizației dacă, în urma investigațiilor ANSPDCP, se constată încălcări ale prevederilor legii 

190/2018 cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 

(3)  Suspendarea se face pe o perioadă nedeterminată, la cererea titularului de autorizație, în 

următoarele situații: 

a) în cazul începerii procedurii de reorganizare judiciară; 

b) în cazul în care titularul autorizației intenționează să înceteze prestarea/furnizarea 

serviciului. 

(4)  Titularul de autorizație dispune de 10 de zile de la data înștiințării să conteste decizia de 

suspendare înainte ca aceasta sa fie aplicabilă. 

(5)  Contestațiile trebuie analizate de o comisie imparțială din cadrul ADR, conform unei 

proceduri stabilite ulterior de către conducerea ADR.     

 

Art. 43 

(1)  ADR propune retragerea autorizației, în urma propriilor constatări sau în urma plângerilor 

depuse de părți interesate. 



(2)  ADR poate dispune retragerea autorizației doar în urma efectuării unor investigații, în 

conformitate cu capitolul VIII al prezentului act.  

(3)  În urma efectuării investigațiilor, ADR poate dispune retragerea autorizației în următoarele 

situații:  

a) în cazul în care titularul autorizației nu mai îndeplinește una dintre condițiile care au stat 

la baza acordării acesteia; 

b) în cazul în care titularul autorizației a furnizat documente conținând informații eronate cu 

ocazia solicitării de acordare a autorizației;   

c) la expirarea termenului de suspendare a autorizației, dacă situația creată nu s-a normalizat; 

d) dacă, în termen de 30 de zile de la suspendarea autorizației pe motivul neachitării taxelor 

aplicabile, acestea nu au fost achitate; 

e) în cazul refuzului titularului de autorizație de a se supune controlului ori de a pune la 

dispoziția ADR datele și informațiile solicitate în timpul desfășurării acțiunii de control; 

f) în cazul reorganizării judiciare. 

(4)  Titularul de autorizație dispune de 10 de zile de la data înștiințării să conteste decizia de 

retragere înainte ca aceasta sa devina definitivă. 

(5)  Retragerea se face la cererea titularului autorizației în următoarele situații: 

a) în cazul începerii procedurii de reorganizare judiciară; 

b) în cazul în care titularul autorizației intenționează să înceteze prestarea/furnizarea 

serviciului cu privire la bunurile ce fac obiectul autorizației. 

 

Secțiunea 3 

Procedura de desfășurare a investigațiilor 

 

Art. 44 

Se dispune efectuarea de investigații de către personalul propriu împuternicit în acest sens din 

cadrul ADR, din oficiu sau ca răspuns la o plângere înregistrată, formulată de către o persoană 

fizică ori juridică afectată în mod real. 

 

Art. 45 

Investigaţiile din oficiu se pot efectua:  

a) la propunerea preşedintelui sau vicepreşedintelui ADR, printr-o rezoluţie scrisă; 

b) la propunerea celorlalte compartimente din cadrul ADR; 

c) pentru verificarea unor date şi informaţii cu privire la producerea, comercializarea și 

prestarea de servicii pe baza tehnologiei inteligenței artificiale, obţinute de către ADR din 

alte surse decât cele care fac obiectul unor plângeri, inclusiv pe baza sesizărilor sau a 

informaţiilor primite de la o altă autoritate de supraveghere, precum ANSPDCP, sau de la 

o altă autoritate publică; 

d) în vederea cooperării internaţionale, precum şi cu celelalte autorităţi de supraveghere din 

statele membre, inclusiv în cadrul operaţiunilor comune şi al acordării de asistenţă 

reciprocă. 

 

Art. 46 

(1)  Investigaţiile se pot efectua şi pentru soluţionarea plângerilor primite de ADR, în 

conformitate cu prezenta procedură.  



(2)  Plângerile ce pot motiva inițierea unei proceduri de investigații pot fi depuse de beneficiarii 

tehnologiilor pe bază de inteligență artificială sau de orice alte părți terțe afectate în orice mod de 

funcționarea tehnologiilor respective. 

(3)  Analizarea şi soluţionarea plângerilor se realizează în conformitate cu Procedura de primire 

şi soluţionare a plângerilor, ce va fi stabilită în cadrul ADR și aprobată prin decizie a preşedintelui 

ADR.  

 

Art. 47 

În cadrul investigaţiilor pot fi verificate orice aspecte privind respectarea regulilor de producere, 

comercializare și prestare de servicii pe baza inteligenței artificiale. 

 

Art. 48 

(1) Personalul de control al ADR are dreptul să efectueze investigaţii şi este împuternicit prin 

decizie a preşedintelui ADR.  

(2)  Personalul de control al ADR se legitimează pe baza legitimaţiei de control. Se interzice 

personalului de control să utilizeze legitimaţia de control în afara atribuţiilor de serviciu pentru 

care a fost desemnat. 

(3)  În cazul investigaţiilor efectuate pe teren este obligatorie şi emiterea unei împuterniciri în 

care să fie indicat numele sau denumirea entităţii controlate.   

 

Art. 49 

Actele de control precum adresa de anunţare a entităţii controlate şi împuternicirea, după caz, şi 

celelalte documente se întocmesc în prealabil de către titularul desemnat şi se supun spre avizare 

sau semnare şefului ierarhic şi spre semnare sau aprobare preşedintelui ADR sau înlocuitorilor 

acestora, după caz.  

 

Art. 50 

(1)  Investigaţiile pot fi efectuate cu înştiinţarea entităţii controlate sau se pot desfăşura 

inopinat, fără anunţarea în prealabil în scris a entităţii controlate. 

(2)  În cazurile în care investigaţia este efectuată cu înştiinţarea entităţii controlate, aceasta se 

efectuează începând cu data şi ora anunţate de ADR.  

(3)  ADR poate amâna sau suspenda efectuarea investigaţiei, inclusiv la solicitarea entităţii 

controlate, pentru motive justificate. 

 

Art. 51 

ADR va emite un regulament detaliat privind organizarea și desfășurarea activității de investigare. 

 

 

CAPITOLUL IX 

DISPOZIȚII FINALE 

Art. 52 

Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta lege. 

 

Art. 53 

(1) Dispozițiile prezentei legi se completează cu dispozițiile dreptului comun. 



(2) Dispozițiile prezentei legi vor fi interpretate și aplicate în concordanță cu prevederile 

Convenției Europene a Drepturilor Omului, Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele 

și cu celelalte tratate la care România este parte în materia drepturilor omului. 

(3) Dispozițiile prezentei legi vor fi interpretate și aplicate în conformitate cu prevederile 

tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și ale celorlalte reglementări comunitare cu 

caracter obligatoriu. În cazul unor contradicții între prezenta lege și normele comunitare, acestea 

din urmă au prioritate. 

(4) În cazul unor situații care intră sub incidența prezentei legi, însă nu sunt reglementate în 

mod expres de aceasta, prezenta lege se completează cu alte norme conținute în dreptul român și 

dreptul Uniunii Europene.  

(5) Prezenta lege recunoaște întocmai orice drepturi de autor asupra programelor pentru 

calculator ce implementează tehnologia inteligenței artificiale, în conformitate cu Legea nr.8/1996, 

precum și orice drepturi asupra unui brevet de invenție înregistrat pentru un produs ce 

implementează tehnologia inteligenței artificiale, conform Legii nr. 64/1991.   

 

Art. 54 

Prezenta lege intră în vigoare la 30 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea I. 

 

 

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,                    PREȘEDINTELE SENATULUI, 

 

 

 

________________________                                       ________________________ 

ANEXA 1 

 

 Tehnici de inteligență artificială: 

a) Tehnici de învățare automată, inclusiv învățare supravegheată sau nesupravegheată și 

consolidare a informațiilor. 

b) Tehnici bazate pe logică și informație, inclusiv programare inductivă, baze informatice, 

sau sisteme deductive. 

c) Tehnici statistice, estimare bayesiană, metode de căutare și optimizare. 

d) Programe pentru calculator ce folosesc tehnologia realității augmentate, pentru a reda 

imagini din realitatea fizică; 

e) Boți de chat, ce implementează tehnologii de transformare a conversațiilor audio în text; 

f) Nanorobotica, roboții construiți la scară nanometrică, pe baza inteligenței artificiale. 
 

 

 

 

 

 



SURSE 

1) Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial 

Intelligence Act); 

2) ANNEXES to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 

LAYING DOWN HARMONISED RULES ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

(ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT) AND AMENDING CERTAIN UNION 

LEGISLATIVE ACTS; 

3) EU White Paper on artificial intelligence; 

4) AI High Level Expert Group - Ethic guidelines for trustworthy AI; 

5) United Nations Guiding Principles on Business and Human rights; 

6) Executive Order Algorithmic Accountability Act 2019 - USA. 

 


