
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 Comisia pentru tehnologia informaţiei                     Bucureşti 

   şi comunicaţiilor                                           8 – 10  iunie 2010 

 
 

SINTEZA 
 

lucrărilor Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor  

din  8 – 10 iunie 2010 

 
 

La lucrările Comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor din data de 

8 - 10 iunie au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian Vreme, Aurelia Vasile, Constantin 

Chirilă, Florin Serghei Anghel, Adrian Bădulescu, Mircea Cazan, Ibram Iusein, Dan 

Nica, Pambuccian Varujan. Au fost absenţi: Viorel Arion,, Matei Radu Brătianu, Liana 

Dumitrescu, Farago Petru, Gheorghe Zoicaş.  

 

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. PLx nr.153/2010 - Propunere legislativă privind verificarea prin mijloace 

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

 2. PLx nr.217/2010 - Propunere legislativă pentru ratificarea Convenţiei 

referitoare la distribuţia programelor de semnale transmise prin satelit, adoptată la 

Bruxelles, Belgia, 21 mai 1974, de către Statele Membre ale UNESCO – raport. 

 

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

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor şi 
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Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în fond, spre dezbatere şi 

avizare, în procedură obişnuită, prin adresa nr. PL.x 153 din 7 aprilie 2010, cu propunerea 

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

cetăţenilor. 

 Ca urmare a solicitării domnului Marius Fecioru, secretar de stat în Ministerul 

Comunicaţiilor şi Societăţii Internaţionale, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor a supus aprobării Biroului Permanent amânarea termenului de depunere a 

raportului comun pentru sesiunea legislativă septembrie – decembrie 2010. Prin adresa 

nr. BP 736 din 7.06.2010, Biroul Permanent a aprobat această solicitare.  

 În cadrul şedinţei Comisiei din data de 8 iunie 2010 s-a convenit organizarea unor 

întâlniri între iniţiatorii propunerii legislative, pe de o parte, şi reprezentanţii Ministerului 

Administraţiei şi Internelor, Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, 

Institutului Naţional de Statistică, Autorităţii Electorale Permanente, precum şi ai 

Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, pe de altă parte, în cadrul cărora să se analizeze 

rezultatele obţinute ca urmare a experimentului realizat prin proiectul pilot de 

informatizare a secţiilor de votare. Pe baza acestei analize, se urmăreşte dimensionarea 

infrastructurii, a bugetului, precum şi a personalului necesar implementării unui sistem 

informatic pentru viitoarele alegeri. 

 La solicitarea domnului deputat Adrian Bădulescu, reprezentantul MAI a precizat 

că prin acest sistem s-a realizat verificarea, prin scanarea codului numeric personal, a 

persoanelor care şi-au exprimat opţiunea electorală şi, în proporţie de 100%, a condiţiilor 

privind dreptul de vot (validitatea cărţilor de identitate, apartenenţa la secţia de votare 

respectivă, etc), putând fi efectuat şi controlul privind tentativa de vot multiplu.  

 În urma întâlnirilor care vor fi organizate cu factorii implicaţi în procesul 

electoral, Comisia va proceda la analiza amendamentelor depuse, va aproba amendarea 

corespunzătoare a propunerii legislative, urmând să solicite Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi organizarea unei şedinţe comune pentru redactarea formei finale a 

raportului, în care să se reflecte atât rezultatele proiectului pilot, cât şi soluţiile propuse de 

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

republicat, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor a fost sesizată spre 

dezbatere şi avizare în fond, cu propunerea legislativă pentru ratificarea Convenţiei 

referitoare la distribuţia programelor de semnale transmise prin satelit, adoptată la 

Bruxelles, Belgia, 21 mai 1974, de către Statele Membre ale UNESCO, Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

 În şedinţa din data de 2 iunie 2010, Biroul Permanent a aprobat solicitarea 

iniţiatorilor acestei propuneri legislative de a-şi retrage semnăturile de pe propunerea 

legislativă şi, în consecinţă, retragerea acesteia din circuitul legislativ. 

 Membrii Comisie au luat act de aprobarea Biroului Permanent, urmând să fie 

întreruptă procedura de analiză a propunerii legislative la nivelul Comisiei. 

 

 

PREŞEDINTE, 

                                                Relu Fenechiu 
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