
 

 

 

 

Propuneri referitoare la Proiectul de HOTĂRÂRE pe tru apro area Nor elor etodologi e privi d fu ţio area Siste ului i for ati  de 
o itorizare a preze ţei la vot şi de preve ire a votului ilegal, sele ția și dese area operatorilor de al ulator ai irourilor ele torale ale se țiilor 

de votare 

 

Nr Articol Propunere 

1 Art. 7.  

(1) Poate avea calitatea de operator de calculator al secției 

de votare orice persoa ă care î depli ește următoarele 

condiții: 
a) are cetăţenia româ ă şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;  

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
 d) are capacitate depli ă de exerciţiu; 
e) a absolvit î vățământul general obligatoriu; 

f) are cu oști țe de bază în tehnologia 
informației. 

 

Persoa ele are su t sele tate pe tru poziția de operator u tre uie să 
ai ă dosar penal sau condamnări pentru i fra țiu i, în special pentru 
unele cum ar fi fraudă, infracțiuni electorale sau fapte de corupție. 
 
De asemenea, nu sunt eligibile persoanele care și-au pierdut drepturile 
electorale ca urmare a unei de izii jude ătorești.  
 

2 Art 7  

(8) Persoanele care vor să devi ă operatori de calculator ai 

secţiilor de votare din străi ătate pot depune sau transmite 

cererile prevăzute la alin. (7) şi la misiunile diplomatice sau 

Pentru a reduce cheltuielile cu organizarea alegerilor, ar trebui ca aceste 
persoa e să ai ă pe ât posi il reședi ța sau domiciliul în localitatea sau 
țara unde vor să devi ă operatori. 



 

 

 

consulare. Acestea vor putea fi evaluate şi utilizând un modul 

de evaluare on-line. 

 

3 Art. 9. 

  Î  preziua votării, operatorul de al ulator se prezi tă la 
ora 8.  la sediul iroului ele toral al se ției de votare ăruia 
i-a fost repartizat și ia ur ătoarele ăsuri: 

Se adaugă o ouă literă, pri  are se spe ifi ă faptul ă operatorul 
desigilează pli ul u datele e esare a esării siste ului 
 

4 Art. 10. -  (1) Operatorii de calculator exercită ur ătoarele 
atri uții: 

a)   preiau și predau, pe bază de proces-verbal, 

terminalele informatice din secțiile de votare și echipamentele 

conexe, de la repreze ta ţii Serviciului de Telecomunicații 
Speciale; 

 

Arti olul ar tre ui să detalieze procedura de distribuire a acestor 
terminale: e i stituție sau autoritate este responsabilă, la ce nivel se 
distri uie județ, lo alitate et , de u de se ridi ă a estea etc.   

5 Art 10 (1) Se adaugă litera i : asigură verificarea alegătorilor î  az de defe țiune a 
sistemului 

6 Art 10 

(4)  Operatorii  de  calculator  ai  secţiilor  de  votare  din  
ţară  predau  terminalele informatice repreze ta ţilor 
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în cel mult 24 de ore 
de la data încheierii votării. 
(5) Operatorii de calculator ai secţiilor de votare din străi ătate 
predau terminalele informatice repreze ta ţilor misiunilor 
diplomatice şi ai oficiilor consulare în cel mult 48 de ore de la 
data încheierii votării. 

Terminalele trebuie predate în cel mai scurt timp pentru a nu permite 
compromiterea sistemului sau utilizarea aparatelor după fi alizarea 
votării. 
Tre uie să se specifice unde vor fi depuse terminalele, similar cu 
prevederile art. 10 (1) 
Tre uie să se specifice unde se vor depozita ter i alele după predare și 
î  e o diții. 



 

 

 

 

7 Art 18 
 
5  După fi alizarea operaţiu ilor prevăzute la alin. (4), 

preşedi tele iroului ele toral al se ţiei de votare tra s ite 
rezultatul verifi ării Ce trului de suport teh i , are îl va adu e 
la râ dul său la u oşti ţa preşedi telui iroului ele toral al 
se ţiei de votare u de alegătorul la are se referă mesajele 
prevăzute la ali .  lit. d  s-a prezentat la vot. 

Tre uie detaliate prevederile referitoare la a țiu ile pe are le î trepri d 
e rii iroului ele toral, pre u  și operatorul î  azul î  are alegătorul 

poate vota, respe tiv u poate vota. Tre uie luate î  al ul situații pre u  
cele în care un alt alegător a semnat eronat î  spațiul dedi at altuia sau 
există posi ilitatea u ei fraude ele torale. A eastă pro edură u tre uie 
să ge ereze situații î  are alegătorului îi este afe tat dreptul de a vota. În 
a est se s, poate fi i trodusă o pro edură de o testare a de iziei 

e rilor iroului ele toral al se ției de votare. 
8 Art 27 (6)  La  şedinţele  Comisiei  pot  participa  ca  invitaţi  

şi  alte  persoane  din  cadrul instituţiilor sau organismelor cu 
atri uţii în domeniul electoral. 

 

La ședi țele Co isiei tre uie să poată lua parte și orga izații 
neguvernamentale relevante, cu rol de observator 

 


