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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru Tehnologia Informaţiei        Bucureşti 

 şi Comunicaţiilor               1 - 3 iulie  2009 
 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din  1 - 3 iulie  2009 

 

La lucrările Comisiei din 1 - 3 iulie au fost prezenţi: Relu Fenechiu, Valerian 

Vreme, Gheorghe Zoicaş, Constantin Chirilă, Florin Serghei Anghel, Viorel Arion, Adrian 

Bădulescu, Mircea Vasile Cazan, Liana Dumitrescu, Farago Petru, Ibram Iusein, Pambuccian 

Varujan. Au fost absenţi: Matei Radu Brătianu şi Dan Nica – ministru.  

Şedinţele Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Relu Fenechiu. 

Pe ordinea de zi a şedinţelor au figurat următoarele probleme:     

 

RAPOARTE 

1. PLx nr.295/2009 - Proiectul de Lege pentru ratificarea Actelor Finale ale 

Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de radiodifuziune 

digitală terestră în părţi din Regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvenţe 174 – 230 MHz şi 470 – 

862 MHz şi a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate la Geneva la 

16 iunie 2006. 

DIVERSE 

2. alegerea secretarului Comisiei pe funcţia rămasă vacantă; 

3. discutarea programului de lucru pentru vacanţa parlamentară; 

4. analizarea oportunităţii elaborării unui proiect de lege privind sistemul electronic 

de control al votului unic. 

 

Lucrările Comisiei s-au desfăşurat în perioada vacanţei parlamentare, conform 

aprobării Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor.  
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1. PLx nr.295/2009 - În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor republicat, Biroul permanent a trimis Comisiei pentru tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, spre dezbatere, proiectul de Lege privind ratificarea Actelor 

Finale ale Conferinţei Regionale de Radiocomunicaţii pentru planificarea serviciului de 

radiodifuziune digitală terestră în părţi din Regiunile 1 şi 3, în benzile de frecvenţe 174 – 230 

MHz şi 470 – 862 MHz şi a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961, semnate 

la Geneva la 16 iunie 2006, în vederea întocmirii raportului. 

La dezbaterea proiectului a participat, din partea Guvernului, domnul director 

Alexandru Gherghina (Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale).  

În perioada 15 mai - 16 iunie 2006, a avut loc, la Geneva, Conferinţa Regională 

pentru Radiocomunicaţii, organizată de către Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, la 

care România este membră din anul 1866.  

Dezvoltarea radiodifuziunii digitale îmbunătăţeşte atât gama serviciilor, cât şi 

calitatea acestora, contribuind la eficientizarea utilizării spectrului de frecvenţe, cât şi la 

sporirea capacităţii utile a reţelei. Televiziunea digitală este şi un suport pentru creşterea 

penetrării în bandă largă precum şi o posibilă soluţie pentru asigurarea accesului la Internet şi 

servicii multimedia în zonele rurale, asigurând accesul unui număr cât mai mare de cetăţeni la 

serviciile Societăţii Informaţionale.  

În şedinţa din data de 2 iulie 2009, membrii Comisiei au aprobat cu unanimitate de 

voturi a membrilor prezenţi proiectul de lege sus menţionat, care face parte din categoria 

legilor ordinare. Pentru întocmirea raportului de aprobare a proiectului de lege, s-a ţinut cont 

de avizul favorabil din partea Consiliului Legislativ şi de avizele favorabile ale Comisiei 

pentru politică externă şi Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi.  

 

2. Membrii Comisiei au luat act de înlocuirea domnului deputat Clement Negruţ 

cu domnul deputat Constantin Chirilă şi au aprobat cu unanimitate de voturi numirea 

domnului deputat Constantin Chirilă în funcţia de secretar, rămasă vacantă.  

 

3.   Membrii Comisiei au hotărât programarea discuţiilor şi analizei pe marginea 

proiectului de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind regimul infrastructurii reţelelor de 

comunicaţii electronice pentru perioada 25-28 august 2009.  
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4. Pentru îmbunătăţirea modului de exercitare a dreptului de vot în cadrul 

alegerilor generale, membrii Comisie, la propunerea domnului preşedinte Relu Fenechiu, au 

purtat discuţii asupra  oportunităţii introducerii votului electronic în România.  

În cadrul discuţiilor care au fost purtate pe marginea subiectului privind experienţa 

statelor membre ale Uniunii Europene în domeniul votului electronic, a fost prezentat 

modelul practicat în Estonia, precum şi modelul belgian. Sistemul de vot electronic este 

acceptat de unele ţări, dar în acelaşi timp privit cu scepticism de alte ţări.  

Având în vedere costurile ridicate implicate de implementarea unui sistem de vot 

electronic, membrii Comisiei au considerat că perioada de criză financiară prin care trece 

întreaga lume nu este un moment prielnic pentru introducerea sistemului de vot electronic în 

România şi s-a hotărât reglementarea unui sistem electronic de control al votului unic. 

Procedând la inventarierea problemelor care urmează a fi abordate în propunerea 

legislativă care urmează a fi elaborată, s-au evidenţiat următoarele propuneri: 

- domnul vicepreşedinte Gheorghe Zoicaş a propus reglementarea obligativităţii 

prezentării la vot a cetăţenilor cu drept de vot, propunere care nu a fost agreată de către 

membrii Comisiei; 

- domnul preşedinte Relu Fenechiu a propus: utilizarea reţelei de calculatoare 

existente în şcoli, dotarea secţiilor de votare cu câte un calculator şi asigurarea accesului la 

reţea, realizarea unui sistem informatic prin care, pentru fiecare cetăţean să se înregistreze în 

baza de date centrală prezenţa la vot, astfel încât să se evite posibilitatea votului multiplu.  

 

 

PREŞEDINTE, 

Relu Fenechiu 
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