
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 Comisia pentru tehnologia informaţiei                     Bucureşti 

   şi comunicaţiilor                                           16 – 17  iunie 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din 16 – 17  iunie 2010 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din data de 

16 iunie au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Aurelia Vasile, Constantin 

Chirilă, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Liana 

Dumitrescu, Farago Petru,  Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan, Gheorghe 

Zoicaş. A fost absent: Matei Radu Brătianu. 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din data de 

17 iunie au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Aurelia Vasile, Constantin 

Chirilă, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Liana 

Dumitrescu, Farago Petru,  Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan,. Au fost 

absenţi: Matei Radu Brătianu, Gheorghe Zoicaş 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Relu Fenechiu, preşedintele 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. 

  

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

1. PL.x. nr.371/2010 - Proiect de Lege pentru aderarea României la Convenţia 

internaţională privind simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto 

la 18 mai 1973 şi la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 

1999 – aviz; 
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2. PL.x. nr.153/2010 - Propunere legislativă privind verificarea prin mijloace 

electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor – raport; 

 

 1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost 

sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru aderarea României la 

Convenţia internaţională privind simplificarea şi armonizarea regimurilor vamale, 

adoptată la Kyoto la 18 mai 1973 şi la Protocolul de modificare a acesteia, adoptat la 

Bruxelles la 26 iunie 1999. Avizul Comisiei urmează să fie transmis Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci, care este sesizată în fond. 

 Proiectul de lege asigură cadrul juridic necesar pentru punerea în practică a unor 

regimuri vamale care să asigure echilibrul între facilitarea comerţului şi controlul 

operaţiunilor de import sau export şi totodată unitatea legislativă cu restul statelor 

membre ale Uniunii Europene. Acest proiect se înscrie pe linia acceptării şi aplicării 

acquis-ului comunitar şi a instrumentelor Organizaţiei Mondiale a Vămilor pentru 

armonizarea şi simplificarea regimurilor vamale. 

Prin obiectul său de reglementare, proiectul de lege se încadrează în categoria 

legilor ordinare, iar în aplicarea dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată, prima Cameră sesizată este Camera Deputaţilor.  

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

membrii Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au examinat proiectul  

de lege şi, în urma dezbaterilor, au hotărât cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, 

avizarea favorabilă a acestuia. 

2. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia juridică, 

de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în fond, spre dezbatere şi avizare, în procedură 

obişnuită, prin adresa nr. PL.x 153 din 7 aprilie 2010, cu propunerea legislativă privind 

verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor. 

 La lucrările Comisiei au participat: din partea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor, domnul Mihai Capră - secretar de stat şi domnul Attila Kis - consilier; din 

partea Autorităţii Electorale Permanente, domnul Marian Mihuleţ – vicepreşedinte, 
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Gabriel Saucă – director IT, Cristian Leahu – director legislaţie; din partea Institutului 

Naţionale de Statistică, domnul Gheorghe Vaida – director general şi domnul Gabriel 

Jifcu, secretar general; din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 

Sportului, domnul Andrei-Gheorghe Kiraly - secretar  de stat; din partea Serviciului de 

Telecomunicaţii Speciale, domnul Marcel Opriş – director.  

 În deschiderea discuţiilor, domnul preşedinte Relu Fenechiu a adus la cunoştinţa 

invitaţilor faptul că Biroul Permanent a aprobat solicitarea Comisiei de decalare a 

termenului de depunere a raportului pentru următoarea sesiune parlamentară.

 Domnul director general Gheorghe Vaida consideră că această lege va permite 

introducerea unui standard aplicabil oricărui tip de alegeri, iar implementarea acestui 

sistem electronic va da posibilitatea arondării alegătorilor la secţiile de votare, a 

verificării faptului că alegătorii se prezintă la acele secţii la care au dreptul legal de a 

vota, precum şi a verificării corectitudinii datelor înscrise în procesele verbale. Acest 

sistem permite, în acelaşi timp, realizarea de evaluări statistice privind vârsta şi sexul 

alegătorilor. Ca metodă de verificare a intenţiei de vot multiplu, se poate folosi un 

dispozitiv de reţinere a semnăturii olografe a persoanei care a votat, urmând ca această 

semnătură să fie verificată cu alte semnături care ar putea să apară pentru aceeaşi 

persoană, în ziua respectivă. Statisticile existente arată că, deşi există calculatoare în toate 

şcolile din reţeaua de învăţământ de stat, doar 70% din şcoli sunt conectate la Internet.  

 Domnul director Marcel Opriş a precizat că din investigaţiile realizate s-a 

constatat că doar 10 000 de secţii de votare au conexiune la Internet, dar este de dorit să 

se actualizeze aceasta evidenţă în cel mai scurt termen, iar pentru buna funcţionare a 

sistemului propune ca spaţiile desemnate pentru secţiile de votare să nu se schimbe, ci să 

rămână în permanenţă destinate acestui proces.  

 La precizarea domnului director Marcel Opriş că STS oferă doar reţeaua de 

comunicaţii electronice, fără a pune la dispoziţie personal calificat care să opereze 

sistemul informatic la nivelul secţiilor de votare, domnul secretar de stat Andrei-

Gheorghe Kiraly a precizat că pentru secţiile de votare care sunt amplasate în şcoli pot fi 

folosiţi operatorii din laboratoarele informatice.  

 Domnul secretar de stat Mihai Capră a declarat că MAI este interesat în susţinerea 

propunerii legislative, punând la dispoziţie baza de date privind evidenţa persoanelor. 
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Este necesară o evaluare a costurilor aferente implementării acestui sistem şi, totodată, o 

perioadă de un an de zile pentru simulări, astfel încât în 2012 sistemul să fie funcţional. 

 La întrebarea domnului vicepreşedinte Valerian Vreme referitoare la competenţa 

întocmirii listelor electorale, domnul vicepreşedinte Marian Muhuleţ a precizat că 

actualizarea listelor permanente se face de către primării, iar Registrul electoral va fi 

realizat de către Autoritatea Electorală Permanentă, urmând ca în viitor să se realizeze 

Codul de proceduri electorale, prin care să se definească activităţile şi responsabilităţile 

fiecărei instituţii implicate în procesul electoral. Totodată, se urmăreşte realizarea 

interoperabilităţii între sistemul de evidenţă a persoanelor şi Registrul electoral, atât 

pentru reducerea costurilor, cât şi pentru evitarea redundanţelor în sistem. 

 Referitor la realizarea Registrului electoral, conform legislaţiei în vigoare, pentru 

anul 2010 au fost alocaţi bani de la bugetul de stat, rămânând în discuţie doar realizarea 

suportului tehnic şi a formării personalului operator în cadrul secţiilor de votare.  

 Pentru rezolvarea problemei legate de finanţare, domnul director Marcel Opriş 

propune definirea unui proiect care să susţină, din punct de vedere electronic, sistemul 

destinat alegerilor, prin accesarea unor fonduri structurale, iar în cazul în care acest 

proiect nu este eligibil, să revină fiecărei instituţii implicate sarcina de a defini în cadrul 

axelor specifice activităţii lor proiecte care să susţină procesul electoral, conform 

responsabilităţilor ce le revin.  

 Domnul preşedinte Relu Fenechiu a făcut propunerea referitoare la modificarea 

titlului în :”Informatizarea activităţilor electorale”, precum şi introducerea posibilităţii 

raportării statistice, ca urmare a prelucrării electronice a datelor, pentru persoanele care 

au votat.  Totodată s-a atras atenţia că este necesară introducerea unui capitol în care să se 

reglementeze sancţiunile referitoare la neîndeplinirea prevederilor prezentei propuneri 

legislative şi precizarea explicită a atribuţiilor ce revin fiecărei instituţii implicate în acest 

proces. Institutul Naţional de Statistică va formula definiţiile referitoare termenii care nu 

sunt explicitaţi corespunzător . 

 În încheierea discuţiilor, domnul preşedinte Relu Fenechiu a concluzionat că este 

necesară o evaluare a costurilor şi o etapizare a acestora, evaluarea posibilităţii accesării 

fondurilor structurale, evaluarea infrastructurii existente în vederea completării acesteia, 
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precum şi o evaluarea a necesarului de dispozitive de citire a cărţilor de identitate precum 

şi o evaluare a necesarului de personal şi a costurilor aferente formării acestuia.  

Pentru analiza acestor probleme, în vederea finalizării dezbaterilor asupra 

propunerii legislative, s-a hotărât organizarea unui grup de lucru alcătuit din reprezentanţi 

ai instituţiilor care au luat parte la această şedinţă, urmând ca Autoritatea Electorală 

Permanentă să transmită, în termen de două săptămâni, un material în care să fie analizate 

problemele ridicate. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                Relu Fenechiu 
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