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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 Comisia pentru tehnologia informaţiei                     Bucureşti 

   şi comunicaţiilor                                        22-23 septembrie 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din 22-23 septembrie 2010 

 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din data de 22 

septembrie au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Florin Serghei 

Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram 

Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan, Gheorghe Zoicaş. Au fost absenţi: Valerian Vreme, 

Matei Radu Brătianu. La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din 

data de 23 septembrie au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Aurelia Vasile, Constantin Chirilă, Florin 

Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago 

Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Valerian Vreme, Matei 

Radu Brătianu şi 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 
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1.  Referitor la punctul 1 al ordinii de zi, au fost continuate discuţiile în vederea 

îmbunătăţirii textului proiectului privind reglementarea informatizării activităţilor electorale.   

La discuţii au fost invitaţi Moraru Cătălina – expert MAI, Opriş Marcel – director STS, 

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

director AEP, Duţă Daniel – director AEP. 

Faţă de legislaţie electorală existentă, au fost analizate şi alte modalităţi prin care să se 

permită cetăţenilor cu drept de vot posibilitatea exprimării opţiunii electorale în alte secţii decât 

cele în care aceştia s-ar regăsi pe listele electorale permanente. 

Principala modalitate de verificare a intenţiei de vot multiplu constă în preluarea, în 

sistemul electronic, a codului numeric personal (CNP) din actul de identitate prezentat de 

alegător şi marcarea, în baza de date, a numărului secţiei de votare de unde au fost introduse 

datele, precum şi a orei la care alegătorul s-a prezentat la vot. 

De asemenea, au fost purtate discuţii referitoare la mijloacele tehnice de preluare şi stocare a 

semnăturii olografe a alegătorilor, ajungându-se la concluzia că textul unei legi trebuie să 

respecte întotdeauna principiul neutralităţii tehnologice. 

Reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică şi-au exprimat interesul faţă de editarea 

electronică, după închiderea secţiilor de votare şi terminarea operaţiunilor ce ţin de numărarea 

voturilor, a informaţiilor privind: numărul alegătorilor înscrişi în copia de pe lista electorală 

permanentă şi numărul total al alegătorilor care şi-au exercitat dreptul de vot în secţia respectivă. 

Toate aceste discuţii urmează să fie reluate într-o şedinţă ulterioară, când instituţiile 

participante sunt aşteptate să prezinte propuneri de îmbunătăţire a textului, precum şi propuneri 

privind îmbunătăţirea mecanismului care stă la baza procesului electoral.  

 

2. În şedinţa din data de 23 septembrie 2010, membrii comisiei au luat cunoştinţă de 

propunerea Grupului Parlamentar al Partidului Democrat Liberal de modificare a conducerii 

Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Astfel, membrii comisiei au aprobat, cu 

unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, ca funcţia de vicepreşedinte să fie exercitată de 

domnul deputat Constantin Chirilă, iar funcţia de secretar, de domnul deputat Adrian Bădulescu.  

 

PREŞEDINTE, 

                                                     Relu Fenechiu 
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