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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor               24 – 27 august  2009 
 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  24 – 27 august  2009 

 

La lucrările Comisiei din  24 – 27 august  2009 au fost prezenţi: Relu Fenechiu, 

Valerian Vreme, Gheorghe Zoicaş, Constantin Chirilă, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, 

Adrian Bădulescu, Mircea Vasile Cazan, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian Varujan. 

Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu, Liana Dumitrescu şi Dan Nica – ministru.  

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Relu Fenechiu. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

1. Proiectul Ordonanţei privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii 

electronice; 

2. Diverse. 

 

În data de 24 august 2009, au fost prezentate membrilor Comisiei materialele aferente 

punctelor înscrise pe ordinea de zi: proiectul Ordonanţei privind regimul infrastructurii 

reţelelor de comunicaţii electronice, respectiv materialul documentar referitor la sisteme de 

vot electronic existente în Europa. 

 

1. Având în vedere faptul că proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind 

regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice se află încă în procedură de 

avizare, membrii Comisiei, întruniţi în şedinţa din data de 25 august 2009, au purtat discuţii 

generale pe baza proiectului de ordonanţă, urmând ca discuţiile să fie reluate în momentul în 

care Comisia va fi sesizată cu proiectul de lege privind aprobarea ordonanţei.  
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Proiectul de ordonanţă stabileşte condiţiile în care se realizează accesul pe 

proprietatea publică sau privată în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării 

reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii 

acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură existente sau al celor 

realizate ulterior intrării în vigoare a prezentului act normativ, precum şi unele măsuri privind 

construirea de reţele de comunicaţii electronice. 

 

2. În materialul documentar pus la dispoziţia membrilor Comisiei au fost prezentate 

sistemele de vot electronic din: Estonia, Belgia, Germania, Irlanda, Olanda, Elveţia, Marea 

Britanie şi Franţa.  

În Estonia şi în Elveţia (Zurich) se foloseşte un sistem electronic de vot la distanţă, 

care are la bază existenţa unui card electronic de identitate. În restul ţărilor sistemul se 

bazează pe existenţa unor maşini de vot, ceea ce implică deplasarea cetăţenilor la secţia de 

votare. În Belgia, Germania şi Olanda cetăţenii au acces la vot pe baza unui cupon pe care îl 

primesc cu câteva zile înainte de data alegerilor şi care garantează faptul că alegătorii se 

prezintă doar la secţia la care au fost arondaţi şi îşi exprimă o singură dată opţiunea politică. 

În Marea Britanie au fost testate mai multe sisteme de vot electronic: votul la distanţă,  votul 

electronic la secţia de votare, votul prin telefon, votul prin SMS şi votul prin intermediul 

televiziunii digitale.  

 Din analizele făcute reiese că au fost aduse o serie de critici sistemelor de vot 

electronic la distanţă. Alături de problemele de securitate, alte două chestiuni menţionate de 

oponenţii acestor sisteme se referă la obligaţia statului de a garanta că votul este secret şi că 

alegătorii nu sunt influenţaţi în momentul exprimării votului. Dacă aceste două cerinţe pot fi 

îndeplinite la secţia de votare, nu acelaşi lucru se poate spune despre sisteme de vot la 

distanţă.  

Pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a dreptului de vot în cadrul alegerilor 

generale, membrii Comisie, în conformitate cu cele aprobate în ultima şedinţă,  au procedat la 

elaborarea unei propuneri legislative referitoare la introducerea unui sistem electronic de 

control al votului unic. Propunerea legislativă, elaborată de membrii Comisiei în perioada 25-

27 august 2009, are în vedere eliminarea posibilităţii votului multiplu.  

În acest sens, în momentul prezentării la secţia de votare, se verifică on-line dacă 

alegătorul şi-a exercitat dreptul de vot în altă secţie de votare iar, în urma exprimării votului,  

biroul electoral al secţiei de votare are obligativitatea de a înregistra electronic pentru 

persoana în cauză locul şi ora la care şi-a exprimat votul şi de a transmite în timp real 
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informaţia către baza de date. În cazul în care, pentru persoana verificată, apare menţiunea că 

şi-a exercitat dreptul de vot în altă secţie de votare, acesteia i se interzice accesul la vot, iar 

acţiunea sa va fi considerată tentativă de fraudare. Dacă alegătorul nu se regăseşte pe copia 

electronică a listei permanente, biroul electoral al secţiei de votare are responsabilitatea de a 

verifica electronic dacă persoana în cauză nu şi-a exercitat dreptul de vot în altă secţie de 

votare. Dacă în urma interogării sistemului informatic nu există informaţia referitoare la 

exercitarea dreptului de vot, persoana în cauză este înregistrată pe copia electronică a listei 

suplimentare, urmând a i se acorda dreptul de vot. 

Acest sistem presupune existenţa unei baze de date la nivel central, care să fie 

actualizată în timp real, în urma înregistrării fiecărui cetăţean care şi-a exprimat opţiunea 

electorală.  

 Propunerea legislativă urmează să fie îmbunătăţită în întâlnirile din şedinţele viitoare. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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