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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 22 – 24 februarie 2005
La lucrările Comisiei din data de 22.02.2005 au fost prezenţi 11 deputaţi.
La lucrările Comisiei din 23-24.02.2005 au fost prezenţi 13 deputaţi.
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea: Prezentarea de către Direcţia de informatică şi
comunicaţii a sistemului de vot electronic şi a sistemului paperless.
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor
prezenţi.
La lucrările Comisiei a participat ca invitat dl. director Vasile Lapteş, care a făcut o
prezentare a documentaţiei tehnice care va sta la baza întocmirii caietului de sarcini pentru
achiziţionarea, instalarea şi punerea în funcţiune a unui sistem integrat de conferinţă, vot
electronic, sonorizare, traducere simultană, comunicaţii audio, video şi de date pentru
ehiparea sălii de şedinţe a Camerei Deputaţilor.
Sistemul va fi realizat pentru cele 512 posturi de lucru şi va avea în componenţă
următoarele subsisteme: sonorizare, conferinţă, vot electronic, traducere simultană, radio şi
televiziune, afişaj general, transmisie de date.
Faţă de cele prezentate, membrii Comisiei şi-au exprimat acordul privind numărul de
locuri prevăzute pentru dotarea tehnică şi utilizarea dispozitivului eToken pentru identificarea
parlamentarilor şi conectarea de la pupitrul din sală şi din alte locaţii la baza de date a
Camerei Deputaţilor.
Dl. deputat I. Ghişe a reiterat problema asigurării transparenţei procedurii de vot prin
afişarea pe site-ul Camerei Deputaţilor, pentru fiecare deputat, a votului acordat pentru un
anumit proiect de lege, în cazul în care votul nu este secret. Dl. director V. Lapteş a confirmat
posibilitatea introducerii, cu ajutorul sistemului de vot electronic, a acestor informaţii în
cadrul paginilor personale ale membrilor Camerei Deputaţilor.
În discuţiile care au urmat membrii Comisiei au primit informaţii tehnice suplimentare
despre accesarea bazei de date a Camerei Deputaţilor din Internet, despre cerinţele privind
funcţiunile oferite de tipurile de locuri din sală, fiabilitatea sistemului, precum şi referitoare la
caracteristicile tehnice ale dispozitivului de identificare şi acces.
Deoarece timpul afectat ordinii de zi a fost utilizat în întregime cu dezbateri pe
marginea sistemului integrat prezentat, punctul 2 va abordat în şedinţele ulterioare ale
Comisiei.
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