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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 Comisia pentru tehnologia informaţiei                                Bucureşti 

   şi comunicaţiilor                                                 5-7 octombrie 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din  5-7 octombrie 2010 

 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost prezenţi: 

Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Florin Serghei Anghel, Mircea Cazan, Liana 

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

Valerian Vreme, Matei Radu Brătianu, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, 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.153/2010 - Propunerea legislativă privind verificarea prin mijloace electronice 

a dreptului de acces la vot al cetăţenilor - raport; 

2.   Diverse 

 

1.  PL.x. nr.153/2010 Referitor la punctul 1 al ordinii de zi, au fost continuate discuţiile 

în vederea îmbunătăţirii textului proiectului privind reglementarea informatizării activităţilor 

electorale.   
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La discuţii au fost invitaţi: Mihart Constantin - director general MAI, Moraru Cătălina – 

expert MAI, Opriş Marcel – director STS, Sărăţeanu Manuela – şef sector STS, Vaida Gheorghe 

– director INS, Jifcu Gabriel – secretar general INS, Muhuleţ Marian – vicepreşedinte AEP, 

Saucă Gabriel – director AEP, Duţă Daniel – director AEP, Leahu Cristian – director AEP. 

În deschiderea lucrărilor comisiei, domnul preşedinte Relu Fenechiu a propus reluarea 

discuţiilor asupra propunerii legislative, prin definitivarea textului privind procedura electronică 

de verificare a legalităţii exercitării dreptului de vot. 

În completarea legislaţiei electorale în vigoare, s-a reglementat responsabilitatea 

preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare, prin atribuirea obligaţiei de a lua măsurile 

necesare pentru a asigura consultarea actelor de identitate ale alegătorilor care se prezintă la vot, 

de către personalul tehnic de specialitate aflat în secţia de votare, în vederea introducerii codurilor 

numerice personale ale acestora în aplicaţia informatică gestionată de Autoritatea Electorală 

Permanentă. În finalul scrutinului, acesta va lua măsurile necesare pentru a asigura ca datele şi 

informaţiile din procesele-verbale de consemnare a rezultatelor votării să fie introduse într-o 

aplicaţie informatică de către personalul tehnic de specialitate în vederea verificării corectitudinii 

lor înainte de semnarea acestora de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, şi, 

ulterior, transmise electronic la birourile electorale ierarhic superioare.  

Responsabilităţile personalului tehnic de specialitate faţă de procedura electronică sunt de 

două tipuri: în perioada în care secţiile de votare sunt deschise, introduc în aplicaţia informatică 

codurile numerice personale ale alegătorilor care se prezintă la vot şi comunică preşedintelui 

biroului electoral al secţiei de votare numai mesajele transmise de aplicaţia gestionată de 

Autoritatea Electorală Permanentă care privesc posibilele situaţii de vot ilegal; iar după 

încheierea votării, înscriu datele din procesul verbal întocmit de biroul electoral al secţiei de 

votare într-un formular electronic generat de aplicaţia informatică, care semnalează erorile din 

cheile de validare şi care va fi transmis biroului electoral ierarhic superior. 

Aplicaţia informatică verifică şi comunică, on-line, corectitudinea operaţiunii de 

introducere a codului numeric personal, marcând în baza de date, numărul secţiei de votare de 

unde au fost introduse datele, precum şi data şi ora la care alegătorul s-a prezentat la vot. 

 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 de mai multe ori reprezintă o infracţiune şi că este 
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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 de mai multe ori reprezintă o infracţiune şi că nu a 

mai votat în ziua respectivă. 

 În urma stabilirii acestor principii care să stea la baza procedurii electronice de verificare 

a legalităţii exercitării dreptului de vot, într-o şedinţă ulterioară se va trece la redactarea 

raportului asupra propunerii legislative privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului de 

acces la vot al cetăţenilor, urmând ca acesta să fie trimis Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi, în vederea întocmirii raportului comun. 

  

2.  Membrii comisiei au aprobat, în unanimitate, participarea doamnei Liana Dumitrescu 

la cea de-a doua Conferinţă Internaţională privind explorarea Spaţiului (international Conference 

on Space exploration), care va avea loc în 21 octombrie la Bruxelles, precum şi la Summitul 

şefilor de agenţii spaţiale (The Heads of Spaces Agencies Summit) care va avea loc în data de 17 

noiembrie 2010 la Washington. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                     Relu Fenechiu 
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