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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  

 Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

   şi Comunicaţiilor                                    27 - 29 aprilie 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din 27-29 aprilie 2010   

 
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor au fost 

prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Constantin Chirilă, Florin Serghei Anghel,  

Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian 

Varujan. Au fost absenţi: Aurelia Vasile, Matei Radu Brătianu, Viorel Arion, Adrian 

Bădulescu . 

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Relu Fenechiu. 

Ordinea de zi a comisiei a fost următoarea: 

PLx nr.153/2010 -  Propunere legislativă privind verificarea prin mijloace 

electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor - raport 

 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat, Biroul Permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru 

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor Propunerea legislativă privind verificarea prin 

mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor - PLx nr.153/2010.  În 

şedinţa din data de 20 aprilie 2010, Biroul Permanent a aprobat solicitarea de sesizare în 

fond primită de la Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi în 

consecinţă se va proceda la  întocmirea unui raport comun alături de Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi, comisie care a fost sesizată în fond. 
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Propunerea legislativă, iniţiată de un grup de 8 deputaţi din cadrul Comisiei 

pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pleacă de la art. 36 din Constituţia 

României, conform căruia fiecare cetăţean care a împlinit vârsta de 18 ani şi nu este în 

una din situaţiile prevăzute expres la alineatul (2) al aceluiaşi articol, are drept de vot.  

Din analiza rezultatelor procesului electoral, în decursul timpului au existat 

informaţii conform cărora la unele alegeri 11,5% din alegatori au votat în afara secţiilor 

unde erau înregistraţi. Faţă de aceştia s-a pus problema dacă votul a fost corect exprimat 

sau a existat o fraudă electorală în sensul exprimării multiple a opţiunii electorale prin 

practicarea turismului electoral. 

Pentru prevenirea unor situaţii de acest gen precum şi pentru evitarea efectuării de 

fraude prin exercitarea votului multiplu s-a procedat la elaborarea acestei propuneri 

legislative care promovează controlul ante, metodă prin care se elimină posibilitatea ca un 

alegător să poată modifica rezultatul alegerilor prin simplul fapt că acesta nu mai poate 

să-şi exprime opţiunea politică dacă  a mai făcut-o o dată. Celelalte proceduri, privind 

votul, se păstrează în forma clasică, aşa cum ele au fost deja reglementate. 

Ca metodă tehnică s-a propus realizarea unui sistem electronic folosind facilităţile 

oferite de reţeaua unităţilor din învăţământul de stat. Algoritmul de verificare prin 

raportarea la baza de date centrală urmăreşte întocmai această idee de verificare a 

eventualelor voturi multiple, pentru alegeri în care domiciliul nu impune restricţii majore, 

cum este cazul alegerilor parlamentare sau locale. 

În discuţiile care au avut loc în cadrul comisiei au fost analizate atât sugestiile 

Consiliului Legislativ care a avizat favorabil propunerea legislativă, cât şi punctul de 

vedere al Guvernului care nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative în forma 

prezentată. Au fost supuse atenţiei membrilor comisiei atât sugestiile de modificare a 

obiectului reglementării, prin extindere la toate alegerile cât şi propunerile de amendare a 

textului iniţial, făcute de senatori în dezbaterile care au avut loc pe acest subiect în cadrul 

Senatului, care a fost prima Cameră sesizată. 

Pentru o analiză eficientă, care să fie bazată şi pe fapte reale, s-a solicitat 

Autorităţii Electorale permanente un raport privind rezultatele testului care a fost făcut cu 

ocazia alegerilor din colegiul 19 din Bucureşti, când a fost folosit un sistem electronic de 

verificare a votului multiplu. 
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Dezbaterile din cadrul comisiei vor fi reluate într-o şedinţă ulterioară când sunt 

aşteptaţi să participe şi reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor, urmând ca 

până atunci să fie puse la dispoziţia membrilor comisiei şi materialele solicitate factorilor 

implicaţi în alegerile recente. 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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