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AEP a ales operatorii de calculator 
ai birourilor electorale pentru votul 
prin corespondenţă

Uniunile barourilor și notarilor 
publici,  incluse pe lista utilizatorilor 
reţelelor STS

Autoritatea Electorală 
Permanentă (AEP) 
informează că sâmbătă 
a avut loc, în ședinţă 
publică, tragerea la sorţi a 
operatorilor de calculator 
ai birourilor electorale 
pentru votul prin 
corespondenţă din ţară 
pentru alegerea Senatului 
și Camerei Deputaţilor din 
anul 2020. Comisia pentru 
desemnarea operatorilor 
de calculator ai birourilor 
electorale pentru votul 
prin corespondenţă din 
ţară a fost compusă din 
următoarele persoane: 
Mircea Preoţescu, 
șeful Departamentului 
coordonarea 
organismelor electorale, 
în calitate de președinte, 
Ovidiu Oproaica, 
directorul general 
al Departamentului 
informatizarea proceselor 
electorale, în calitate de 
membru și Radu – Ionuţ 

Bălașa, directorul general 
al Departamentului 
coordonarea și 
monitorizarea activităţilor 
în teritoriu, în calitate 
de membru. La ședinţa 
publică, alături de 
membrii comisiei 
pentru desemnarea 
operatorilor au mai 
participat și următoarele 
persoane: Laurenţiu 
Plăeșu – reprezentantul 
Partidului Alianţa pentru 
Unirea Românilor în 
Biroul Electoral Central și 
Jordi Barrat, membru al 
delegaţiei Biroului pentru 
Instituţii Democratice 
și Drepturile Omului al 
OSCE (OSCE/ODIHR) care 
efectuează o misiune 
specială de evaluare a 
modului de organizare a 
alegerilor parlamentare 
din anul 2020. Rezultatul 
tragerii la sorţi a fost 
consemnat într-un 
proces-verbal.

Președintele Klaus 
Iohannis a promulgat, 
vineri, legea prin 
care lista utilizatorilor 
reţelelor Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale 
(STS) a fost completată cu 
doi utilizatori noi - Uniunea 
Naţională a Barourilor 
și Uniunea Naţională 
a Notarilor Publici. 
Actul normativ vizează 
completarea anexelor nr. 1 
și 2 din Legea nr. 92/1996 
privind organizarea și 
funcţionarea Serviciului 
de Telecomunicaţii 
Speciale. În expunerea de 
motive a legii se arată că 
„este necesară facilitarea 
conexiunilor acestor 

profesii juridice pentru 
a le întări capacitatea 
de a furniza serviciile 
conexe ale justiţiei și de 
a desăvârși un concept 
funcţional pentru 
digitalizarea justiţiei în 
România“. De asemenea, 
se arată că se impune 
a fi completată lista cu 
Uniunea Naţională a 
Barourilor din România 
și Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici pentru 
a asigura „creșterea 
gradului de securitate a 
schimbului de informaţii 
cu autorităţile și cu 
instituţiile publice cu 
care colaborează în mod 
direct“.

Prim-ministrul Ludovic 
Orban a declarat, luni, 
că în localitățile care vor 
fi în carantină în ziua 
alegerilor parlamentare 
toți cetățenii vor putea 
merge la vot. 

De asemenea, premi-
erul a precizat că pentru 
persoanele aflate în ca-
rantină, izolare sau inter-
nate în spital va fi adusă 
urna mobilă. 

„În toate localitățile 
carantinate în data de 6 
decembrie, cetățenii își 
vor putea exercita drep-
tul de vot. Nu va exis-

ta nicio restricție în ce-
ea ce privește deplasa-
rea cetățenilor la secțiile 
de votare pentru exerci-
tarea acestui drept funda-
mental. Toți cetățenii ca-
re se află în izolare sau 
în carantină, fie că sunt 
infectați, fie ca au venit 
dintr-o altă țară, fie că 
sunt persoane care au in-
trat în contact cu persoa-
ne bolnave își vor putea 
exercita drepturile de vot. 
Vor vota prin intermediul 
urnei mobile, care va ve-
ni la ei acasă. Se va per-
mite exercitarea dreptului 
de vot al fiecărui cetățean 

chiar dacă se află în ca-
rantină, izolare, sau in-
ternat în spital din cauza 
 COVID”, a declarat prim-
ministrul. Premierul a mai 
precizat că dacă va fi ne-
voie și va exista o solici-
tare de la Biroul Electo-
ral Central, Guvernul ar 
putea modifica hotărârea 
privind prelungirea stării 
de alertă, astfel încât să 
fie incluse printre excepții 
și deplasarea cetățenilor 
la secția de vot. 

„Se va stabili prin de-
cizia BEC. Dacă BEC mai 
are nevoie, se poate face 
o modificare la prelungi-

rea stării de alertă să fie 
inclusă acolo o excepție 
în localitățile aflate în ca-
rantină, pentru a permi-
te oamenilor să meargă la 
vot. În Diaspora am reușit 
obținerea unui număr ma-
re de secții de votare și va 
exista posibilitatea exer-
citării dreptului de vot”, 
spune acesta. De aseme-
nea, prim-ministrul a dat 
asigurări că nu există un 
risc suplimentar pentru 
oameni dacă vin să vote-
ze. „Ca și la locale i-am în-
demnat pe oameni să vi-
nă cu încredere la vot. A 
veni la vot nu înseamnă 

un risc suplimentar, pen-
tru că vom lua toate mă-
surile să ne asigurăm că 

nu există risc de transmi-
tere”, a mai spus premie-
rul.

Orban: ”În toate localitățile carantinate în 6 decembrie cetățenii 
vor putea merge la vot. Nu reprezintă un risc suplimentar”

Președintele 
Klaus Iohannis a 
declarat miercuri, 
după o ședință la 
care au participat 
reprezentanți 
ai sistemului 
medical, că au 
fost identificate 
problemele legate 
de aparatura din 
spitale și că au fost 
propuse o serie de 
soluții. Președintele 
a spus că în 
perioada următoare 
va fi făcută o 
modernizare a 
sistemelor de gaze, 
în special oxigen, 
din spitale, dar și 
a infrastructurii 
electrice. 

De asemenea, se ca-
ută soluții pentru a asigu-
ra o mentenanță optimă 
aparaturii. „Am avut astăzi 
o discuție foarte tehnică 
și aplicată pe un dome-
niu de mare importanță, 
dar de multe ori negli-
jat. Mă refer la zona echi-
pamentelor medicale și 
a rețelelor de electrici-
tate din spitalele publi-
ce. Am abordat modul lor 
de întreținere, un aspect 
esențial într-o perioadă 
cum este cea de acum, 
de mare presiune pe sis-
temul medical”, a preci-
zat președintele. El a spus 
că la ședință au participat 
reprezentanți ai Guvernu-
lui, dar și experți, medici 
și ingineri medicali, toc-
mai pentru a găsi cele mai 
bune soluții de rezolva-

re a problemelor existen-
te. În cadrul acestei întâl-
niri, specialiștii au prezen-
tat o evaluare națională a 
infrastructurii rețelelor de 
gaze în secțiile de Anes-
tezie și Terapie Intensi-
vă din spitalele publice, 
secții care sunt suprasoli-
citate din cauza număru-
lui mare de cazuri severe 
de COVID-19 pe care tre-
buie să le gestioneze. 

”Mi-a fost prezen-
tată inclusiv o anali-
ză a disfuncționalităților 
și defecțiunilor care pot 
apărea pe perioada de 
funcționare a acestor apa-
rate, cu exemple punctu-
ale de la nivelul diferite-
lor spitale din țară ca-
re au secții sau compar-
timente de Terapie Inten-
sivă. Pentru a avea o ima-
gine cât mai corectă asu-
pra situației la zi, am soli-
citat Ministerului Sănătății 
și experților o analiză a 
contractelor de service și 
mentenanță pentru echi-

pamentele și aparatura 
medicală din dotarea spi-
talelor publice. Este evi-
dent că, în condițiile asi-
gurării necesarului de 
medicamente, materia-
le sanitare și a acoperi-
rii cheltuielilor salariale, 
fondurile pentru service-
ul și mentenanța aparatu-
rii sunt masiv subdimen-
sionate și adeseori insu-
ficiente”, a declarat șeful 
statului. El a adăugat că 
au fost identificate de-
ja câteva soluții concre-
te, care vor fi preluate de 
autorități și puse în apli-
care. În primul rând, es-
te necesară modernizarea 
sistemelor de gaze medi-
cinale, în special oxigen, 
și a rețelelor electrice. 
S-a găsit soluția pregătirii 
unui program de finanțare 
bazat pe fonduri europe-
ne. În al doilea rând, se 
impune regândirea instru-
mentelor legislative și fi-
nanciare care să permită 
o susținere a sistemului 

de service și mentenanță 
a tehnicii spitalicești. ”Un 
rol important îl are resur-
sa umană și când spun 
aceasta mă gândesc la 
inginerii medicali, ca-
re trebuie valorificați și 
implicați mai mult în par-
tea de funcționare spita-
licească. Aceste aspec-
te vor fi incluse în pache-
tul de legi privind reforma 
din sănătate, aflat în plin 
proces de elaborare la Mi-
nisterul Sănătății. (…) Îm-
preună cu Guvernul, sunt 
decis să facem ceea ce 
nu s-a realizat, de fapt, în 
România după 1989, adi-
că să reconstruim tot sis-
temul sanitar din teme-
lii. Va fi un efort de lungă 
durată, care însă nu mai 
poate fi amânat și care 
trebuie să demareze ime-
diat ce în Parlament vom 
avea o nouă majoritate, 
responsabilă și deplin an-
gajată în slujba binelui ro-
mânilor”, a declarat Klaus 
Iohannis.

Klaus Iohannis: ”Sunt decis să facem ce nu 
s-a mai făcut în România. Reconstruim 
tot sistemul sanitar din temelii”
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