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 Vă înaintăm, alăturat, Raportul comun asupra asupra proiectului 

de Lege privind introducerea votului prin corespondență pentru cetățenii 

români aflați în străinătate trimis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 

ecologic pentru dezbatere în fond cu adresa nr. PLx. 336 din 16 mai 2011. 

  

 

  PREŞEDINTE,        VICEPREŞEDINTE, 
 

     Bogdan CANTARAGIU         Florin IORDACHE                      
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RAPORT  COMUN 
 

asupra proiectului de Lege privind introducerea votului prin corespondență 
pentru cetățenii români aflați în străinătate 

 
   În conformitate cu prevederile art. 95  din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi  şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru 
ecologic au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege privind 
introducerea votului prin corespondență pentru cetățenii romîni aflați în 
străinătate,  trimis cu adresa nr. PL x. 336 din 16 mai 2011 şi înregistrat cu nr.31/491 
din 17 mai 2011, respectiv cu nr.26/223 din  17 mai  2011.  

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

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în 
şedinţa din 9 mai 2011, ca urmare a depăşirii termenului de adoptare, potrivit art. 75 
alin. (2) teza a III-a  din Constituţia României, republicată. 

Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 1432 din 2 decembrie 2010, a avizat 
favorabil iniţiativa legislativă. 

 Guvernul României, a transmis punctul de vedere cu nr. 1084 din 21  
februarie 2011, prin care  nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative.  

1. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare introducerea votului prin 
corespondențî pentru cetățenii români aflați în străinătate, în scopul asigurării unui 
mod de acces mai simplu la procesul electoral. 

Potrivit Expunerii de motive, acest sistem de vot reprezintă „o variantă 
suplimentară” pentru cetațenii romani aflați în străinatate și asigură în mod efectiv 
accesul egal la procesul electoral, având în vedere că „exercitarea dreptului de vot...nu 
depinde de timpul disponibil și nici de resursele financiare personale”.  
       În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 
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teritoriului şi echilibru ecologic şi membrii Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi au examinat proiectul de lege în şedinţa din 25 septembrie 2012. 
  La dezbateri au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 23 de membri ai 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, iar din totalul celor 28 de membri ai 
Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic  au 
fost prezenţi 27 deputaţi.   
 În urma dezbaterilor, membrii celor două Comisii au hotărât, cu unanimitate 
de voturi, respingerea  proiectului de Lege privind introducerea votului prin 
corespondență pentru cetățenii romîni aflați în străinătate, din următoarele 
considerente: 
 Potrivit mențiunilor din propunerea legislativă referitoare la activitățile 
desfășurate în contextul votului prin corespondență, rezultă că acestea presupun și 
operațiuni de colectare și prelucrare a unor categorii diferite de date cu caracter 
personal, activitate ce va avea loc prin implicarea a numeroși actori. Acest fapt are 
implicații directe asupra drepturilor fundamentale ale persoanelor fizice și poate 
conduce la atingeri aduse dreptului la viață privată a cetățenilor, în ceea ce privește 
protecția datelor lor cu caracter personal. 

Sistemul propus se bazează pe colectarea și prelucrarea, între altele, a unor date 
cu caracter special - codul numeric personal, seria și numarul actului de identitate, 
convingerile politice exprimate prin votul acordat. 

Precizăm că datele cu caracter special se află nu doar sub incidența regulilor 
generale ale Legii nr. 677/2001, ci mai ales ale dispozițiilor speciale din acest act 
normativ. In acest sens, art. 7 și art. 8 din legea menționată stabilesc condițiile în care 
se pot prelucra datele din categoria celor cu caracter personal. 

In ceea ce privește prelucrarea datelor privind convingerile politice, regula 
instituită de Legea nr. 677/2001 este aceea că aceste categorii de date sunt interzise 
de la prelucrare, excepțiile fiind de strictă interpretare și aplicare. 

In consecință, trimiterile generice din textul propunerii legislative, referitoare 
la respectarea legislației privind protecția datelor și doar în ceea ce privește păstrarea 
acestora de către autoritățile și instituțiile implicate, nu asigură un nivel de protecție a 
datelor conform exigențelor stabilite de Legea nr. 677/2001. 
 
  În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
                 VICEPREŞEDINTE ,                                      PREŞEDINTE, 
                   Florin IORDACHE                                  Bogdan CANTARAGIU 

 
 
 

   SECRETAR,                                                SECRETAR, 
               Gabriel ANDRONACHE                               Gheorghe CIOCAN 
 

 
 

Consilier parlamentar,                                                               Expert  parlamentar 
   Paul Şerban                                                                            Nicoleta Toma 
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