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INVITAȚIE 
 

Think-tank-ul Digital Citizens România are deosebita plăcere de a vă invita la masa 

rotundă “Viitorul Roboticii şi al Inteligenţei Artificiale” – eveniment organizat cu sprijinul 

europarlamentarului Victor Negrescu. 

 

Evenimentul are loc în contextul consultării publice lansate de Comisia pentru afaceri juridice 

a Parlamentului European. Scopul acestei consultări este să identifice păreri cu privire la modul în 

care ar trebui abordate provocările de ordin etic, economic, legal și social apărute în urma dezvoltării 

domeniului roboticii și a inteligenței artificiale, pornind de la raportul privind „Normele de drept civil 

privind Robotica”, realizat de această Comisie (Raportor: Mady Delvaux (S&D, Luxembourg) 

2015/2103(INL)).  

 

Masa rotundă “Viitorul Roboticii și al Inteligenței Artificiale” continuă seria de evenimente 

inițiate de Digital Citizens România sub umbrela Digital Policy Roundtables – evenimente periodice 

organizate cu scopul de a contribui direct la agenda publică digitală, prin asigurarea unui dialog între 

toți actorii interesați (de la companii/antreprenori digitali, la reprezentanți ai instituțiilor publice, la 

structuri ale partenerilor sociali). Formatul meselor rotunde va asigura un spațiu lucrativ, oferind 

posibilitatea tuturor celor prezenți de a contribui cu recomandări si sugestii ce vor fi transmise către 

instituțiile publice abilitate, atât la nivel European, cât și la nivel național. 

 

Evenimentul va avea loc în data de 7 aprilie a.c., la Hotel Minerva, sala Maya, între orele 

10:00 – 12:00. 
 

Având în vedere experiența dumneavoastră în domeniu, vă adresăm invitația de a participa la 

evenimentul mai sus menționat pentru a prezenta perspectiva companiei cu privire la tema propusă. 

Pentru confirmarea prezenței, vă rugăm să ne scrieți la adresa de e-mail: contact@digitalcitizens.ro.  
 

În continuare vă invităm să găsiți atașat raportul Comisiei pentru Afaceri Juridice a 

Parlamentului European, „Normele de drept civil privind Robotica”. 
 

Vă mulțumim și vă rămânem la dispoziție pentru orice alte informații. 
 

Cu deosebit respect,   

                                 
Ana-Maria Stancu 
Digital Citizens România 
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