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COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE 
PUBLICĂ ȘI AMENAJAREA 

TERITORIULUI 

COMISIA JURIDICĂ, DE  
DIŞCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

 
 

București, 16 ianuarie 2017 
Nr.4c-6/417 

 
București, 25 octombrie 2016 

Nr.4c-11/1065 
 
 
 

    Către, 
 

    BIROUL PERMANENT AL  
    CAMEREI DEPUTAȚILOR 
 

 
 Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra Propunerii legislative 

pentru reglementarea şi organizarea votului electronic, transmisă 

Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pentru dezbatere şi avizare în 

fond, în procedură obişnuită, cu adresa nr. PL. x 406 din 3 octombrie 

2016. 

 
 
 

    PREŞEDINTE,        PREȘEDINTE,  
 

     Cristian BUICAN               Eugen NICOLICEA 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20161003
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R A P O R T   C O M U N 

asupra propunerii legislative pentru reglementarea şi organizarea  
votului electronic 

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

republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, cu dezbatere şi avizare pe fond, în 

procedură obişnuită, cu propunerea legislativă pentru reglementarea şi organizarea 

votului electronic, transmisă cu adresa nr. PL. x 406  din 3 octombrie 2016, înregistrată 

cu nr. 4c-6/417 din 04 octombrie 2016, respectiv nr. 4c-11/1065 din 04 octombrie 2016. 

 Camera Deputaţilor este Cameră Decizională potrivit prevederilor art.75 alin. (1) 

şi (3) din Constituţia României, republicată şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat. 

 Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 

în şedinţa din 26 septembrie 2016. 

 Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă 

(nr.173/03.03.2016); 

 Guvernul, prin punctul de vedere transmis, apreciază că "Parlamentul va decide 

asupra oportunităţii adoptării acestei propuneri legislative" (nr.2048/27.10.2016); 

 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 

hotărât, avizarea negativă a propuneri legislative (nr.4c-5/776/11.10.2016); 

 Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a hotărât, avizarea 

negativă a propuneri legislative (nr.4c-16/181/12.10.2016). 

  

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=11&leg=2012&cam=2&pag=comp20160503
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http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura2015.co?idc=19&leg=2012&cam=2&pag=comp20161013
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 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal 

referitor la exprimarea opțiunii de vot prin intermediul internetului, ca modalitate 

alternativă de exercitare a dreptului de vot, pe lângă cea constând în votarea în cadrul 

secțiilor de votare și votul prin corespondență, în scopul înlesnirii posibilității de 

participare la alegeri a cetățenilor. 

         Potrivit prevederilor art.61 şi 63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

comisiile au examinat propunerea legislativă în ședințe separate. Comisia pentru 

administraţie publică şi amenajarea teritoriului a examinat propunerea legislativă în 

şedinţa din 16 ianuarie 2017, iar Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a examinat 

propunerea legislativă în şedinţa din 25 octombrie 2016. 

 La lucrările Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au fost 

prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 24 de membri ai comisiei. 

 La lucrările Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au participat membrii 

comisiei, conform listei de prezenţă. 

 În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiilor au hotărât, cu 

majoritate de voturi, respingerea Propunerii legislativă pentru reglementarea şi 

organizarea votului electronic, deoarece, pe langă avantajele ce ţin de fluidizarea 

procesului de vot, adoptarea acestui sistem de vot ridică însă o serie de probleme, cum 

ar fi cele de funcţionarea reţelelor, managementul identităţii votanţilor în scopul evitării 

votului multiplu sau a eventualelor fraude în procesul de votare electronic, dar şi 

necesitatea unei educaţii tehnologice minimale în procesul de exercitare a votului.  

  În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor organice. 

 

    PREŞEDINTE,       PREȘEDINTE,  

    Cristian BUICAN                    Eugen NICOLICEA 

 

 

        SECRETAR,           SECRETAR, 

          Simona BUCURA-OPRESCU       Costel Neculai DUNAVA 

 

 

 
Şef Serviciu, Sofia Chelaru 
Consilier parlamentar, Alina Tănase    Consilier parlamentar, Roxana David 
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