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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 Comisia pentru tehnologia informaţiei                                Bucureşti 

   şi comunicaţiilor                                                23 - 25 noiembrie 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din  23 - 25 noiembrie 2010 

 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 23-25 

noiembrie 2010 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Adrian Bădulescu, Constantin 

Chirilă, Viorel Arion, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, 

Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Florin Serghei Anghel, Matei Radu 

Brătianu, Valerian Vreme.  

Lucrările 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.153/2010 - Propunere legislativă privind verificarea prin mijloace electronice a 

dreptului de acces la vot al cetăţenilor. 

 

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

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor au fost sesizate spre dezbatere şi avizare în fond cu propunerea legislativă privind 

verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor, trimis cu adresa nr. 
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PL.x 153 din 7 aprilie 2010, Camera Deputaţilor fiind cameră decizională. În raport cu obiectul şi 

conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa 

din 31.03.2010. 

Consiliul Legislativ şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic au avizat favorabil propunerea legislativă, iar Comisia pentru buget, finanţe şi 

bănci a avizat negativ propunerea legislativă. Guvernul României nu susţine adoptarea acestei 

propuneri legislative. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri privind 

verificarea, prin mijloace electronice, a dreptului de acces la vot al cetăţenilor, la alegerile pentru 

Preşedintele României, în scopul eliminării votului multiplu. 

 Faţă de forma iniţială a propunerii legislative, membrii Comisiei au aprobat, în cadrul 

dezbaterilor care au avut loc pe acest subiect, extinderea obiectului de reglementare la toate 

tipurile de alegeri. 

 Din experienţa anterioară, s-a conturat ideea reglementării locaţiilor în care sunt 

amplasate secţiile de votare, ca locaţii fixe, ceea ce în viitor poate duce la o economisire a 

fondurilor privind dotarea şi interconectarea la reţeaua naţională a acestor locaţii. 

 Pentru buna desfăşurare a procesului electoral, au fost stabilite responsabilităţi pentru 

instituţiile implicate, astfel: 

 - Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), prin inspectoratele 

şcolare, pune la dispoziţie, cu titlu temporar şi gratuit pe perioada desfăşurării proceselor 

electorale, echipamentele de informatică şi de comunicaţii deţinute, necesare dotării secţiilor de 

votare organizate în incinta instituţiilor de învăţământ subordonate acestora; 

 - prefecţii asigură, cu sprijinul serviciilor deconcentrate ce îşi desfăşoară activitatea pe 

raza judeţelor, şi al autorităţilor publice locale, echipamentele de informatică şi de comunicaţii 

necesare echipării secţiilor de votare organizate în alte locaţii decât instituţiile de învăţământ; 

 - Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii 

Speciale (STS), asigură completarea resurselor informatice şi de comunicaţii necesare pentru 

desfăşurarea activităţii electorale; 

 - Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice şi consulatelor, 

asigură dotarea secţiilor de votare din străinătate; 
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 - AEP şi STS asigură conectarea secţiilor de votare la sistemul naţional de date si voce, 

prin metode alternative, în cazuri în care nu este posibilă din punct de vedere tehnic conectarea. 

În ceea ce priveşte formarea personalului tehnic de specialitate, s-a hotărât ca: 

- MECTS, prin intermediul inspectoratelor şcolare, să organizeze, împreună cu AEP, la 

nivelul fiecărei localităţi, o selecţie din rândul cadrelor didactice specializate în predarea 

cursurilor de informatică în unităţile şcolare locale, pentru formarea personalului tehnic de 

specialitate ce va asista membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare; 

- în cazul în care, la nivelul unei localităţi, nu sunt suficiente cadre didactice de 

specialitate, la selecţie pot participa şi alte persoane care fac dovada că au absolvit cursuri de 

specialitate în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor; 

- AEP, împreună cu Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului să elaboreze 

şi să deruleze programe specifice de instruire a personalului tehnic de specialitate. 

Pentru eliminarea votului multiplu, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are 

obligaţia de a lua măsurile necesare pentru a asigura introducerea codurilor numerice personale 

ale alegătorilor în aplicaţia informatică gestionată de AEP, marcându-se în baza de date numărul 

secţiei de votare, precum şi data şi ora la care alegătorul s-a prezentat la vot. 

Dacă se constată că alegătorul nu figurează în copia listei electorale permanente existentă 

în secţia de votare, personalul tehnic de specialitate verifică, în sistemul informatic, dacă 

persoana care s-a prezentat la vot a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv, dacă şi-

a pierdut drepturile electorale, dacă este arondată la altă secţie de votare sau dacă este omisă din 

copia de pe lista electorală permanentă, deşi are domiciliul în raza teritorială a secţiei de votare. 

În cazul în care, pentru persoana verificată, apare menţiunea că şi-a mai exercitat dreptul 

de vot în cadrul aceluiaşi tur de scrutin, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 

comunică alegătorului că fapta de a vota fără drept sau de mai multe ori reprezintă o infracţiune şi 

că este obligat să anunţe de îndată organele de poliţie. Dacă alegătorul insistă să-şi exercite 

dreptul de vot la secţia de votare respectivă, o poate face numai după ce dă o declaraţie prin care 

confirmă că i s-a adus la cunoştinţă că fapta de a vota fără drept sau de mai multe ori reprezintă o 

infracţiune şi că nu a mai votat în ziua respectivă, urmând ca aceasta să fie transmisă organelor de 

poliţie de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. 

Sistemul informatic permite, de asemenea, elaborarea de extrase cu alegătorii care şi-au 

exercitat dreptul de vot în fiecare secţie de votare. 
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 Având în vedere amendamentele prezentate, în conformitate cu prevederile art.61 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor a hotărât, cu majoritate de voturi a membrilor prezenţi, să supună plenului 

Camerei Deputaţilor, aprobarea propunerii legislative. Raportul preliminar, care cuprinde 

amendamentele aprobate de către membrii Comisiei, a fost transmis Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, urmând să se procedeze, în  final, la elaborarea unui raport comun. 

 
 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                     Relu Fenechiu 
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