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Vă înaintăm alăturat raportul comun aupra asupra propunerii legislative 
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RAPORT COMUN 
asupra propunerii legislative privind organizarea şi desfăşurarea votului 

electronic 
 
 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi și Comisia pentru tehnologia informației și 
comunicațiilor au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea legislativă 
privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic, trimis cu adresa nr. Pl-x 
847/2015/2021 . 

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

Senatul, în calitate  de primă  Cameră  sesizată,  a respins propunerea 
legislativă în  ședința  din  18 noiembrie 2015.  
 Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 575 din 03 iunie 2015, a avizat 
favorabil, iniţiativa legislativă. 
 Guvernul României a transmis trei puncte de vedere, în anii 2016, 2017 și 
2020, prin care nu susține adoptarea inițiativei legislative. 

  Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului 
legal referitor la exprimarea opțiunii de vot prin intermediul internetului, ca 
modalitate alternativă de exercitare a dreptului la vot, pe lângă cea constând în 
votarea în cadrul secțiilor de votare, în scopul înlesnirii posibilității de participare 
la alegeri a cetățenilor. 

În conformitate cu prevederile art.62 și art.63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, cele două 
comisii au dezbătut proiectul de lege în ședințe separate. 



 
Membrii Comisiei juridice, de disciplină și imunutăți au examinat 

iniţiativa legislativă, expunerea de motive, punctele de vedere ale Guvernului 
României şi avizul Consiliului Legislativ în şedinţa desfășurată în sistem mixt 
(prezență fizică/online) din 16 septembrie 2021. La dezbateri membrii Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi au fost prezenţi conform listei de prezenţă. 

Membrii Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor au 
dezbătut proiectul de lege în ședința desfășurată în sistem hibrid (cu prezență 
fizică și online) din ziua de 12 octombrie 2021. La ședință au fost prezenți 12 
deputați din totalul de 15 membri ai comisiei. 

În conformitate cu prevederile art.56 și 57 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, la lucrările ședinței Comisiei pentru tehnologia informației 
și comunicațiilor a participat, în calitate de invitat, domnul Zsombor Vajda- 
vicepreședinte al Autorității Electorale Permanente. 

În urma dezbaterilor și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea propunerii legislative privind organizarea şi desfăşurarea votului 
electronic. 

În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte 
din categoria legilor organice. 
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