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“Un nou tip de sapiens
populeazã planeta”

(Interviu cu Paolo Benanti, profesor de etica tehnologiei, Universitatea Pontificalã Gregorianã)

Massimiliano Cannata: Domnule
profesor Benanti, ce mai trebuie sã cu-
noaºtem despre inteligenþa artificialã
astfel încât sã depãºim sentimentele
actuale de fricã ºi uimire care predo-
minã în diferite contexe sociale?

Paolo Benanti: Aº dori sã privim
acest subiect din altã perspectivã. Ce
observãm astãzi în societate nu este
atât un sentiment de fricã, ci mai de-
grabã unul de neliniºte, generat de des-
coperirea unui nou ”instrument”. Poa-
te cã este neobiºnuit ca un simplu ins-
trument sã fie cauza acestei neliniºti,

dar nu este prima datã când acest lucru
se întamplã. Odatã cu invenþia lentile-
lor convexe în secolul al XVI-lea, au
apãrut douã instrumente extrem de pu-
ternice: telescopul ºi microscopul. Pri-
mul ne-a oferit posibilitatea sã investi-
gãm nivelul macro al existenþei noa-
stre, iar al doilea nivelul micro. Din
acel moment s-a modificat pentru tot-
deauna ceea ce cunoºteam despre uni-
vers, am înþeles cã Pãmântul nu mai
este centrul sistemului solar ºi cã sun-
tem alcãtuiþi dintr-un numãr infinit de
celule.

Massimiliano Cannata: Putem
spune cã în faza actualã a istoriei
asistãm la o revoluþie asemãnãtoare
a modernitãþii?

Paolo Benanti: Sunt multe ase-
mãnãri. Existã un PC care procesea-
zã informaþii, genereazã un nou ins-
trument numit macroscop, instru-
ment care ne permite sã studiem
cele mai complexe aspecte ale exis-
tenþei.

MASSIMILIANO CANNATA

(continuare în pagina 14)

D
ezvoltarea ºi rãspândirea inteligenþei artificiale a modificat atât felul în

care suntem în lume, cât ºi procesele de cunoaºtere. Punctul de cotiturã

este unul atât ethnic, cât ºi spiritual ºi filosofic. Mari întrebãri care au

marcat evoluþia gândirii vestice revin în atenþie. Iar vocea lui Benanti

este una dintre cele mai limpezi ale lumii contemporane. Deschis în mod real cãtre

inovare, ea urmãreºte cu pasiune ºi transcendenþã evoluþia limitei cunoaºterii cã-

tre obiective ambiþioase, fãrã a pierde din vedere faptul cã omul ºi valorile lui sunt

esenþiale. “Doar dacã ºtim cum sã includem - explicã el în introducerea lucrãrii sale -

umanitatea în crearea acestor maºini inteligente, putem sã nu ajungem sã produ-

cem, în viitorul mai mult sau mai puþin apropiat, societãþi inumane”. Acesta este

avertismentul deosebit de important care trebuie luat în considerare de cãtre cla-

sele conducãtoare de toate nivelurile.

Eliminarea pragului la SIF-uri,
aprobatã de senatori

Senatorii au aprobat, ieri, în plenul
camerei, proiectul de lege privind re-
glementarea fondurilor de investiþii al-
ternative (FIA) ce prevede, printre al-
tele, eliminarea pragului la SIF-uri de
5%, cu 83 de voturi pentru din 92 sena-
tori prezenþi ºi 7 voturi împotrivã.

Proiectul, ce avea termen de adopta-
re tacitã data de 21 septembrie, urmea-
zã sã fie trimis Camerei Deputaþilor
pentru avize ºi votul final. Dacã votul
deputaþilor va fi pozitiv, proiectul va fi
trimis la preºedintele Iohannis pentru
promulgare. Asta presupune o perioadã
de cel puþin câteva luni pânã la finaliza-
rea întregului procesul legislativ.

Practic, proiectul ce modificã regle-
mentãrile ºi legile care se aplicã func-
þionãrii fondurilor de investiþii alterna-
tive prevede, în ceea ce priveºte pragul
la SIF-uri (articolul 81), abrogarea,
printre alte modificãri, a articolului
286, 286^1 ºi 286^3 din Legea
297/2004 republicatã, respectiv cele
care fac referire la pragul-limitã de de-
þinere de 5% la SIF-uri.

Pe lângã perioada de câteva luni im-
plicitã procesului legislativ, actul nor-
mativ prevede producerea de efecte cu
privire la pragul la SIF-uri abia dupã
18 luni de la publicarea în Monitorul
Oficial.

Ieri, SIF-urile au înregistrat evoluþii
în general modeste, acþiunile SIF
Muntenia (SIF4) ºi titlurile SIF Tran-
silvania (SIF3) fiind singurele care au
marcat aprecieri ale cotaþiilor, de
0,85% ºi 1,4%. Titlurile SIF Oltenia
(SIF5) ºi SIF Banat-Criºana (SIF1) au
stagnat, iar unitãþile SIF Moldova
(SIF2) au suferit un recul de 0,36%.

Introducerea unui prag de deþinere
la SIF-uri a fost aprobatã în 1997 chiar

de acþionarii societãþilor de investiþii
financiare, când a fost fixatã o limitã
de 0,1% din capitalul social.

Argumentul principal pentru intro-
ducerea ºi, ulterior, menþinerea limitã-
rilor a fost cã, în condiþiile unui acþiona-
riat foarte numeros ºi dispersat, ar fi
fost relativ uºor ca anumite persoane sã
acapareze poziþii de control cu o micã
fracþiune din capitalul total ºi apoi sã
administreze societãþile doar în favoa-
rea unor grupuri restrânse de interese.

În anul 2005, a fost aprobatã prin or-
donanþã modificarea pragului, de la
0,1% la 1%, pentru ca un an mai târziu
sã se decidã ca limita de 1% sã se apli-
ce ºi grupurilor de investitori care ac-
þioneazã în mod concertat.

La finalul anului 2011, Camera De-
putaþilor a aprobat proiectul legislativ
pentru creºterea pragului maxim de
deþinere la SIF-uri, de la 1% la 5% din
totalul acþiunilor emise de fiecare
societate.

MIHAI GONGOROI

Proiectul, ce avea termen
de adoptare tacitã data de
21 septembrie, urmeazã sã

fie trimis Camerei
Deputaþilor pentru avize

ºi votul final.

Londra vrea
întâlniri
zilnice cu UE,
pe tema Brexit
l UE: “Londra nu a propus, încã,
o soluþie satisfãcãtoare în vederea
unui acord de Brexit”

Preºedintele Comisiei Europene,
Jean-Claude Juncker, ºi premierul bri-
tanic Boris Johnson s-au întâlnit ieri, la
Luxemburg, ca sã discute pe tema
acordului de ieºire a Regatului Unit
din UE (Brexit), iar la finalul acesteia
Comisia Europeanã a informat cã
Londra nu a propus, încã, o soluþie sa-
tisfãcãtoare în vederea unui acord de
Brexit.

Liderul european a anunþat cã ºeful
Executivului de la Londra nu a prezen-
tat o propunere alternativã pentru evi-
tarea unei frontiere “dure” între Irlan-
da ºi Irlanda de Nord.

Executivul comunitar a precizat:
“Preºedintele Juncker a reamintit cã
este responsabilitatea Regatului Unit sã
propunã soluþii operaþionale din punct
de vedere juridic care sã fie compatibile
cu acordul de retragere din UE. Dom-

nul Juncker a su-
bliniat disponibili-
tatea Comisiei Eu-
ropene de a exami-
na dacã astfel de
propuneri cores-
pund obiectivului
«backstop» (plasa
de siguranþã nord-
irlandezã). Astfel
de propuneri încã

nu au fost fãcute”.
Întrevederea de ieri nu a adus vreun

progres în discuþiile dintre pãrþi, iar
Johnson a informat cã discuþiile cu
Bruxelles-ul în privinþa acordului de
Brexit vor continua, iar el nu va cere o
nouã amânare a ieºirii þãrii sale din UE
dupã data prevãzutã în acest sens: 31
octombrie.

Potrivit Comisiei, întâlnirea de ieri
a avut loc pentru analiza situaþiei ac-
tuale ºi pentru examinarea paºilor ur-
mãtori, în condiþiile în care cele 27 de
state membre UE rãmân “unite” în ce
priveºte problema Brexitului.

La rândul sãu, Executivul de la
Londra a subliniat cã “discuþiile trebu-
ie sã se intensifice la nivel politic, iar
în curând întâlnirile se vor desfãºura
zilnic”.

De menþionat cã Boris Johnson
doreºte eliminarea clauzei din acord
privind “plasa de siguranþã” nord-ir-
landezã, în baza cãreia Regatul Unit ar
rãmâne în uniunea vamalã europeanã
pânã când va fi gãsitã o altã soluþie
care sã împiedice revenirea la o fron-
tierã fizicã între Republica Irlanda ºi
provincia Irlanda de Nord.

La întâlnirea de ieri a mai participat
negociatorul ºef al UE pentru Brexit,
Michel Barnier. (V.R.)

Liderii Uniunii Eu-

ropene (UE) i-au

cerut lui Boris

Johnson “idei”, da-

cã vrea sã finalize-

ze un acord de

Brexit la summitul

european din 17-

18 octombrie.

DONALD TRUMP DUPÃ ATACUL ASUPRA ARABIEI SAUDITE

“Statele Unite sunt gata
de acþiune”
lGuvernul american a publicat fotografii ce indicã cã atacurile ar fi venit din
direcþia Iranului sau Irakuluil Jeff Currie, Goldman Sachs: “Pentru o perioadã
de întrerupere a producþiei mai mare de ºase sãptãmâni, mã aºtept ca preþul
þiþeiului Brent sã se ridice rapid peste 75 de dolari”l Jason Gammel, Jefferies:
“În scenariul cel mai nefavorabil, ceea ce presupune închiderea transportului
prin Strâmtoarea Hormuz, este posibil ca preþurile petrolului sã ajungã la 100
de dolari/baril”lOficialii saudiþi iau în calcul amânarea listãrii Saudi Aramco,
planificatã pentru finalul anului 2020 sau începutul lui 2021

Statele Unite sunt gata sã rãspundã
atacului asupra Arabiei Saudite, ce a
provocat întreruperea a 5% din pro-
ducþia globalã de þiþei ºi a cauzat cea
mai mare creºtere a preþului petrolu-
lui din 1991, a declarat preºedintele
american Donald Trump, dupã ce
oficiali americani au spus cã dovezi-
le indicã implicarea Iranului în agre-
siune.

Trump nu a menþionat în mod expli-

cit Iranul, dar a scris pe Twitter cã
“existã motive sã credem cã ºtim cine
este vinovatul” din spatele atacurilor
asupra rafinãriei de la Abqaiq ºi a
câmpului petrolier de la Khurais, al
doilea ca mãrime din Orientul Mijlo-
ciu, operate de gigantul Saudi Aram-
co, controlat de statul saudit, potrivit
The Guardian.

Atacurile au provocat întreruperea a
mai mult de jumãtate din producþia de

petrol a regatului, cu repercusiuni asu-
pra aprovizionãrii globale cu þiþei.

“Suntem gata de acþiune, ce depinde
de verificarea informaþiei, dar
aºteptãm sã auzim de la Arabia Saudi-
tã cine cred ei cã s-a aflat la originea
atacului ºi cum vom proceda!", a scris
Trump pe Twitter.
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