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        RAPORT 

asupra propunerii legislative privind verificarea prin mijloace electronice a 
dreptului de acces la vot al cetăţenilor 

 
În temeiul dispoziţiilor art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu propunerea legislativă privind verificarea 
prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor, trimis cu adresa 
nr. Pl-x. 153 din data 7 aprilie 2010,inregistrat cu nr.277din 8 aprilie 2010 

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 
alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Camera Deputaţilor  este  Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă 
în şedinţa din 31 martie 2010. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu observaţii şi 
propuneri, conform avizului nr.1238 din 27 octombrie 2009. 

Guvernul României nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative, 
conform punctului de vedere  transmis prin adresa nr.176 din 25 ianuarie 2010.  

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat negativ iniţiativa legislativă, 
conform avizului nr.171 din 4 mai 2010. 

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic a avizat favorabil iniţiativa legislativă conform avizului nr. 26/1071 din 20 
aprilie 2010.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri 
privind verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor 
la alegerile pentru Preşedintele României, în scopul eliminării votului multiplu. 

În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, membrii Comisiei au examinat propunerea 
legislativă în şedinţa din 26 mai 2010. 

Cu prilejul dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
au constatat faptul că prevederile art. 2 alin. 1 ale propunerii legislative, referitoare la 
Registrul Electoral sunt reglementate în Capitolul IV, Secţiunea 1, art. 22-24 din 
Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei  Deputaţilor şi Senatului şi completarea 



Legii nr. 67/2004 pentru alegerea administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. 

De asemenea, s-a constatat faptul că expresia utilizată de către iniţiatorii 
propunerii legislative „transmitere on-line a listelor suplimentare către serverul 
local” nu este definită în cuprinsul propunerii legislative şi nu sunt stabilite reguli cu 
privire la modul de funcţionare al sistemului electronic de control al votului unic. 

Propunerea legislativă nu are în vedere efectele pe care le produce 
implementarea soluţiilor legislative propuse, nefăcându-se referire la efortul bugetar 
pentru implementarea sistemului electronic de control al votului, numărul şi nivelul 
de pregătire a persoanelor ce urmează să gestioneze bazele de date şi logistica 
necesară implementării soluţiilor propuse. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre 
dezbatere şi adoptare, raportul de respingere a propunerii legislative privind 
verificarea prin mijloace electronice a dreptului de acces la vot al cetăţenilor. 

La dezbateri au fost prezenţi 24 deputaţi din numărul total de 28 de membri 
ai Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face 
parte din categoria legilor organice. 
 

PREŞEDINTE,                                  SECRETAR, 
   Daniel Buda                                    Gabriel ANDRONACHE 
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