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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru tehnologia informaţiei                                                            Bucureşti, 
şi comunicaţiilor              10 decembrie 2019 
                                                                                                              

SINTEZA 
activităţii Comisiei din 10 decembrie 2019 

 
           La lucrările ședinței Comisiei  pentru tehnologia informației și comunicațiilor din 
data de 10 decembrie 2019  au  fost  prezenți 10 deputați: Cătălin Drulă, Cîtea Vasile, 
Dobrică Ionela Viorela, Popescu Mariana-Venera, Anton Anton, Apjok Norbert, 
Cojocaru Petru-Bogdan, Pop Andrei, Zainea Cornel. 
         Au fost absenţi: Popescu Pavel, Socotar Gheorghe-Dinu,  Moldovan Sorin Dan, 
Pambuccian Varujan, Sămărtinean Cornel-Mircea,  Zamfira Constantin-Cătălin. 
        Domnul deputat  Popescu Pavel a fost înlocuit de către dl.deputat Ovidiu Raețchi.   
        Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Cătălin Drulă, președinte al 
Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor. 
       La lucrările Comisiei au participat în calitate de invitați din partea Ministerului 
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor doamna Parasca Raluca- consilier 
asistent, și domnul Eugen Rujoiu – Director Juridic, din partea Autorității Electorale 
Permanente (AEP) domnul Zsombor Vajda - vicepreședinte, din partea Ministerului 
Afacerilor Externe domnul Ivan Iulian – Director General, iar din partea Ministerului de 
Interne domnul Barbu Cornel ofițer IGPR. 
 
Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat: 
 

1. PLx nr. 471/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.64/2019 privind modificarea și completarea Legii 
nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 
pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, 
precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 
pentru Președintele României din anul 2019; 

2. PLx.571/2019- Proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului 
electronic; 

3. PLx nr. 574/2019 - Proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea 
votului electronic; 

4. Plx nr.468/2019 - Propunerea legislativă privind instituirea sistemului 
„Alertă Copil”. 
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1. PLx nr. 471/2019 - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.64/2019 privind modificarea și completarea Legii 
nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii 
nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și 
pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, 
precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor 
pentru Președintele României din anul 2019 
 

 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 și 
115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei a fost 
sesizată spre avizare în procedură de urgență, cu proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2019 privind modificarea și completarea Legii 
nr.370/2004 pentru alegerea Președintelui României și modificarea Legii nr.208/2015 
privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 
funcționarea Autorității Electorale Permanente, precum și unele măsuri pentru buna 
organizare și desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019.  
 Reprezentanții Autorității Electorale Permanente (AEP) au menționat că susțin 
adoptarea prezentei inițiative legislative, precizând că prin acest act normativ se 
urmăreşte să se asigure condiţiile necesare pentru exercitarea dreptului de vot în 
străinătate, să asigure un plus de transparență a procesului electoral și să stabilească 
măsuri tehnico-organizatorice necesare pregătirii, organizării și desfăşurării alegerilor 
pentru Preşedintele României.  
 Domnul președinte Cătălin Drulă a propus avizarea favorabilă a proiectului de 
lege. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) propunerea domnului președinte a fost 
adoptată.  
 

2. PLx.571/2019- Proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului 
electronic 

 
 Domnul președinte, Cătălin Drulă,  a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare proiectul de Lege privind 
organizarea şi desfăşurarea votului electronic. Proiectul de lege are ca obiect de 
reglementare stabilirea cadrului legal referitor la exprimarea opţiunii de vot prin 
intermediul internetului, ca modalitate alternativă de exercitare a dreptului la vot pe lângă 
cea constând în votarea în cadrul secţiilor de votare şi cea a votului prin corespondenţă, în 
scopul înlesnirii posibilităţii de participare la alegeri a cetăţenilor.  
 Reprezentanții Autorității Electorale Permanente (AEP) au menționat că nu susțin 
adoptarea acestui proiect de lege deoarece măsurile propuse conțin o serie de 
vulnerabilități și anume securitatea sistemului de vot respectiv secretul și anonimatul 
votului nu pot fi asigurate.   
 Reprezentanții  Ministerului Transporturilor,  Infrastructurii și Comunicațiilor au 
precizat că proiectul de lege trebuie îmbunătățit mai ales în ceea ce privește securitatea 
votului în condiții de anonimat. 
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 Domnul deputat Anton Anton a propus adoptarea unui aviz negativ asupra acestui 
proiect de lege. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea domnului deputat 
Anton Anton. Cu 7 voturi pentru și 3 voturi împotrivă propunerea domnul deputat Anton 
Anton a fost adoptată. 
 

3. PLx nr. 574/2019 - Proiectul de Lege privind organizarea şi desfăşurarea 
votului electronic 

 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în temeiul dispoziţiilor art. 95 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent a trimis, Comisiei pentru 
tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, spre avizare proiectul de Lege privind 
organizarea şi desfăşurarea votului electronic.  
 Reprezentanții Autorității Electorale Permanente (AEP) au menționat că nu susțin 
adoptarea acestui proiect de lege deoarece, la fel ca și în cazul celuilalt proiect de lege 
dezbătut nu conține prevederi cu privire la asigurarea secretului și anonimatului votului. 
 Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor au 
precizat că proiectul de lege trebuie îmbunătățit conținând prevederi neclare printre care 
se numără cea referitoare la cererea trimisă de alegător la AEP care trebuie să conțină și 
„semnătura electronică ce va fi utilizată pentru exprimarea votului”. De asemenea 
secretul și anonimatul votului nu pot fi asigurate. 
 Domnul  președinte Cătălin Drulă a supus la vot proiectul de Lege privind 
organizarea şi desfăşurarea votului electronic. Cu 7 voturi împotrivă și 2 abțineri membrii 
comisiei au hotărât avizarea negativă a proiectului de lege. 
 

4. Plx nr.468/2019 - Propunerea legislativă privind instituirea sistemului 
„Alertă Copil”. 

 
Domnul președinte Cătălin Drulă a precizat că în conformitate cu prevederile art. 

95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională și Comisia 
pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate, spre dezbatere în fond 
cu propunerea legislativă privind instituirea sistemului „Alertă Copil. Domnul președinte 
Cătălin Drulă a dat cuvântul domnului deputat Ovidiu Alexandru Raețchi pentru a 
prezenta proiectul de lege în calitate de inițiator. 

Domnul deputat Ovidiu Alexandru Raețchi a precizat că prin instituirea 
sistemului „Alertă Copil“, se va asigura distribuirea către populaţia dintr-o anumită arie 
de căutare, în funcţie de decizia Poliţiei, a unui mesaj gratuit de tip SMS prin care 
dispariţia unui minor este anunţată, alături de detalii pentru identificarea acestuia şi de 
modul în care cetăţenii pot contribui la efortul de căutare. Poliţia este singura în măsură, 
prin organismul său specializat în acest domeniu, să stabilească oportunitatea lansării 
unui mesaj de tip „Alertă Copil“, precum şi aria de difuzare (locală, regională, naţională). 
Trebuie înţeles că Poliţia va fi în situaţia de a alege între verificarea temeiniciei alertei şi 
urgenţa de a salva un copil. Din acest motiv, în lupta cu minutele, alerta poate fi 
declanşată imediat, în orice situaţie în care oamenii legii pot considera că un copil se află 
în pericol. Tentative de a institui sisteme asemănătoare au mai existat în România. Totuşi, 
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ele au constituit un eşec, desfăşurându-se sub forma unor programe şi proiecte pilot, nu 
într-un cadru legal dedicat. 
 Reprezentantul Ministerului Afacerilor Interne a precizat că nu susține adoptarea 
acestei inițiative legislative având în vedere că la nivelul  MAI este în lucru proiectul de 
lege privind căutarea persoanelor dispărute care cuprinde și constituirea Dispeceratului 
de urgență ”Dispariție minor” și instituirea unui sistem de alertarea.  
 Domnul deputat Ovidiu Alexandru Raețchi a solicitat o amânare a dezbaterilor 
pentru două săptămâni. 
 Domnul președinte Cătălin Drulă a supus la vot propunerea domnului deputat 
Ovidiu Alexandru Raețchi. Cu unanimitate de voturi (10 voturi pentru) solicitarea 
domnului deputat Raețchi a fost adoptată. 
 

Președinte, 
Cătălin Drulă 
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