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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

  

 Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

   şi Comunicaţiilor                                   11-13 mai 2010 

 
SINTEZA 

 
lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din  11-13 mai 2010 

 
La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din data de 

11 mai au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Constantin Chirilă, Matei Radu 

Brătianu, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago 

Petru, Ibram Iusein, Dan Nica, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Aurelia Vasile şi 

Adrian Bădulescu, În data de 12 şi 13 mai au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian 

Vreme, Constantin Chirilă, Matei Radu Brătianu, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, 

Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Dan 

Nica, Pambuccian Varujan. A fost absentă: Aurelia Vasile. 

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 - Propunere legislativă privind verificarea prin mijloace 

electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor – raport; 

 2. PL.x nr.205/2010 - Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în 

România – raport. 
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La lucrările Comisiei au participat domnul Gheorghe Emacu, secretar de stat în 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi domnul Mihai Busuioc, director general al 

Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.  

 

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

republicat, Biroul Permanent a sesizat în fond Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor şi  Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi cu Propunerea legislativă 

privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor, 

iniţiată de un grup de 8 deputaţi din cadrul Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor.  

În urma discuţiilor generale care au avut loc referitoare la oportunitatea acestei 

propuneri legislative, domnul Gheorghe Emacu, secretar de stat în Ministerul 

Administraţiei şi Internelor, a solicitat un material care să reflecte poziţia iniţiatorilor faţă 

de Punctul de vedere al Guvernului României. 

 Comisia a analizat observaţiile Guvernului şi a hotărât elaborarea unui material 

care să abordeze toate cele 6 probleme semnalate de către Guvern în Punctul de vedere.      

Astfel, în propunerea legislativă s-a preconizat folosirea cu precădere a 

facilităţilor oferite de reţeaua unităţilor din învăţământul de stat în cadrul etapei de 

verificare electronică a dreptului de acces la vot al cetăţenilor, avându-se în vedere datele 

statistice comunicate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 

conform cărora au fost înfiinţate 15.000 de laboratoare informatizate instalate în toate 

şcolile din ţară unde au fost distribuite peste 192.000 calculatoare.  

Referitor la problemele care pot apărea în cazul întreruperii  legăturii electronice, 

modul de derulare a procesului electoral poate fi descris prin normele tehnice şi 

metodologice care vor fi elaborate de către Autoritatea Electorală Permanentă, împreună 

cu Ministerul Administraţiei şi Internelor. Prin aceste norme se vor stabili şi regulile cu 

privire la modul de funcţionare a sistemului electronic de control al votului unic, 

amplasarea serverelor şi conţinutul bazei de date. 

Dimensiunea bugetului necesar pentru implementarea sistemului electronic de 

control al votului unic va fi stabilită de către Autoritatea Electorală Permanentă, în 

conformitate cu  atribuţiile prevăzute în art.4, şi va sta la baza proiectului de buget aferent 
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anului în care vor fi organizate alegeri în cadrul cărora va fi implementat acest sistem. 

Suma necesară realizării, testării şi implementării  sistemului informatic aferent va fi 

cuprinsă în avans, în proiectul de buget.. Din acest motiv nu a existat o fundamentare a 

cheltuielilor în expunerea de motive. 

 Discuţiile urmează să fie reluate la o dată ulterioară, atunci când Autoritatea 

Electorală Permanentă va finaliza elaborarea raportului privind proiectul-pilot de 

informatizarea a secţiilor de votare şi evaluarea posibilităţilor de îmbunătăţire a 

sistemului electoral, pe baza experienţei din Colegiul uninominal 19, Circumscripţia 

electorală nr. 42 – municipiul Bucureşti 

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

republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi Comisia pentru 

administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate în fond 

cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.4/2010 privind 

instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România. 

Referitor la prevederile ordonanţei, doamna deputat Liana Dumitrescu a semnalat 

faptul că există unele neconcordanţe între termenii folosiţi în Ordonanţa Guvernului 

nr.4/2010 şi terminologia utilizată în legislaţia naţională. Ca urmare, membrii Comisiei 

au aprobat amânarea discuţiilor în vederea elaborării unor amendamente care să permită 

armonizarea terminologiei.  

 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                Relu Fenechiu 
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