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SINTEZA 

 şedinţelor Comisiei din 5 – 7 februarie 2008 

 

La lucrările Comisiei din 5 – 7 februarie 2008 au fost prezenţi următorii deputaţi: 

Varujan Pambuccian, Dan Nica, Cristian Valeriu Buzea, Valeriu Alexandru Ungureanu, 

Doina Micşunica Dreţcanu, Marian Hoinaru, Cristian Ilie, Ibram Iusein, Attila Kovacs, 

Vladimir Mănăstireanu, Dorin Liviu Nistoran şi Florin Aurelian Popescu şi au fost absenţi 

Cătălin Ovidiu Buhăianu Obuf, Gabriel William Brînză, Laurenţiu Mironescu şi Ovidiu Ioan 

Silaghi. Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian. 

ORDINEA DE ZI a fost următoarea:    

1. Propunere legislativă privind votul electronic – aviz  

2. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţia a 

acestor date – raport  

La şedinţele Comisiei au participat ca invitaţi: dl. vicepreşedinte Florin Negoiţă şi 

dna. Alina Săvoiu, şef Birou Juridic – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) 

1. În şedinţa din data de 05.02.2008, dl. deputat Cristian Ilie a prezentat propunerea 

legislativă privind votul electronic în calitate de coiniţiator, menţionând ca principale 

argumente pentru adoptarea acesteia rapiditatea constatării şi calculării rezultatelor 

înregistrate, accesibilitatea crescută, mai ales pentru persoanele cu handicap sau pentru cele 

care locuiesc departe de locul exprimării opţiunii electorale şi creşterea participării la 

procesul electoral, în special din partea tinerilor.  
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Dl. preşedinte V. Pambuccian a arătat că această procedură de vot electronic ar putea 

fi implementată în momentul în care ar fi asigurate identificarea persoanei în mod unic şi 

autentificarea acesteia în sistemul de vot electronic, împreună cu secretul votului în sensul 

păstrării confidenţialităţii actului de votare, precum şi invalidarea unei încercări ulterioare de 

vot din partea aceleiaşi persoane. 

Dl. vicepreşedinte Dan Nica a arătat că din punctul său de vedere propunerea 

legislativă este neconstituţională deoarece nu se poate asigura secretul votului conform 

Constituţiei. De asemenea, a susţinut că această iniţiativă nu se bazează pe o necesitate 

obiectivă, nu este realistă şi nici oportună, întrucât implică costuri bugetare foarte mari.  

În concluzie, membrii comisiei au arătat că în forma actuală propunerea legislativă nu 

poate fi aprobată şi au sugerat iniţiatorilor să amendeze acest text în sensul asigurării non-

repudiabilităţii identităţii persoanei şi a secretului votului conform Constituţiei. 

2. Cu privire la proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi libera circulaţia a acestor date, membrii comisiei au purtat discuţii cu reprezentanţii 

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Dl. vicepreşedinte Dan Nica a atras atenţia asupra faptului că modificarea Legi 

nr.677/2001 poate fi făcută numai dacă există un aviz din partea Comisiei Europene, 

deoarece această lege face parte din aquis-ul comunitar pe care România s-a obligat să-l 

implementeze ca ţară membră a Uniunii Europene. În lipsa unei necesităţi obiective de 

modificare a legii şi în lipsa avizului Comisiei Europene consideră că acest proiect de lege nu 

poate fi adoptat. 

Dl. Florin Negoiţă, vicepreşedintele ANSPDCP, a arătat că proiectul de modificare a 

Legii nr.677/2001 nu se bazează pe necesităţi obiective legate de activitatea acestei instituţii 

şi în consecinţă îşi însuşesc punctul de vedere exprimat de membrii comisiei. 

 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 

dr. V. Pambuccian          Valeriu Ungureanu 
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