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Ref: Introducerea Votul electronic sau votul prin corespondență?
Avand in vedere “Criteriile de baza” identificate de catre dumneavoastra, necesar a fi indeplinite, pentru
introducerea unei metode de vot pentru toti romanii, oriunde s-ar afla, care ar trebui sa fie urmatoarele:
1.Asigurarea unicitatii votului exprimat;
2.Asigurarea accesului facil pentru exprimarea votului de catre cetatean;
3.Asigurarea anonimatului si a secretului votului exercitat;
4.Securizarea impotriva riscului de fraudare.
Din punctulnostru de vedere toate acestea se refera doar la aspectele : TEHNICE si DE SIGURANTA fara a se face
nici o referire la “esecurile sistemice si de management ale clasei politice depasite din punct de vedere moral,
tehnic, tactic si doctrinal.
Nota: referitor la introducerea conceptului si considerentele unei solutii intr-un format mixt este “politica” si
directionata in a elimina sau reduce celelalte avantaje create de introducerea noii solutii si care va duce la
focusarea pe noile “nise de fraudare” de orice fel prin acest sistem mixt. NOI o excludem ca si varianta.
Dezvoltarea tehnologică a votului electronic e stimulată de guvernele naţionale, dar şi în contextul Programelor
Cadru UE. De cealaltă parte, opozanţii votului electronic care susţin că, în afară de riscurile de securitate
incredibile şi de lipsa de acces egal la Internet pentru toţi cetăţenii, metoda de vot ne e cea care contează ci
rezultatul votului. Prezenţa tot mai scăzută la vot prin metodele “voit ne-echitabile” poate fi si oglindirea unei
crize în curs de adâncire a democraţiei. Guvernantii in urma evaluarilor de tip ( avem 70% din votanti care de
fapt sunt din doar 30% reali , rezulta intr-o casticare a alegerilor asa zise “democratice” cu 21% din alegatori)
este ceea ce se intampla in societatea romaneasca de dupa primile alegeri “entuziaste” din 90-91. Indiferenţa
fata de procesul electoral este tot mai răspândită şi ignorarea politicii cauzează o diminuare majora a
conceptelor de cetăţenie şi participare la conducerea societatii. Alegerile din 2014 au arata pentru prima data ,
consistent, ca romanii doresc si simt momentul “nevoii” de implicare in procesul electoral astfel incat sa se
poata diminua importanta “votantilor traditionali” care tin in scaune de 25 de ani aceeasi clasa politica.
Evaluarea proiectului este din start facuta PRIN EVALUAREA ALTOR SOLUTII si FARA un suport competent si cu
experienta reala tehnico-tranzactional pentru o putea oferii o expertiza a REALITATILOR MOMENTULUI SI AL
SOCIETATII ROMANESTI prin inplementarea unor solutii fizice, tehnice si de management pentru anului 2015 si
care trebuie luate primele in calcul atat pentru alegerile din 2016 cat si pentru cele din urmatorii 5 ani. Numai a
introduce o solutie “depasita moral si tehnic” doar de dragul de a te afla “in treaba” si de a “astupa guri
deranjante” este “boala sistemului politic romanesc” si este de nedorit.
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Cu toate acestea, chiar fără a afecta participarea la vot, care este una dintre principalele directii ale noii
legislatii, tehnologiile noi de votare şi numărare electronică in timp real sunt foarte importante. Ele pot
influenta determinarea directiilor noilor procesele democratice în diverse feluri. Din perspectiva Informatizarii
Sociale si a implementarii proiectelor de e-guvernare REALE si nu care doar sa consume fonduri fara o finalitate
reala( vezi proiectul e-Roamnia – 34 milioane d euro, Proiectul Cardului de sanatate – 40 de milioane de euro ,
PROIECTUL Ghiseu .ro si TOATE proiectele risipite in “ oligarhia unui system politic incompetent si corrupt” a
carui singura directive este de “castigare a puterii” ne aduce AZI aici.
Miscarea NOI pentru o Noua Ordine Institutionala in Romania care curpinde doua confederatii nationale
sindicale ( CNSLCR si UGSR) singurele care nu au facut parte din “CES-urile care au asistat la distrugerea
economica a tarii ”, specialisti in domeniile de interes ( IT, Soft design, Data base administration, Electronic
transactions, e-technology) care au dezvoltat deja solutii de e-voting si e-government in acest sens si care fiind
prezentate inca din 2005 TUTUROR guvernelor si autoritatilor statului NU AU FOST LUATE IN SEAMA- pentru ca
“fara furat nu esti votat” a fost lait motivul tuturor guvernantilor nostrii, personae fizice si ONG-uri atat din tara
cat si din strainatate. NOI consideram ca AJUNGE! Si in acest sens venim sa prezentam o solutie”turn-key” in
vederea evaluarii ei.
NECESITATEA INTRODUCERII UNUI SISTEM ELECTRONIC DE VOTARE IN TIMP REAL ESTE MANDATARA!
NOI consideram ca introducerea unui nou system de vot care sa permita accesul celor peste 3 milioane de
romani aflati in strainatate , pentru cele 4 milioane de romani care nu ies la vot in tara si pentru atragerea
tineretului de a se implica in procesul de guvernare este piatra de temelie a trecerii la o noua era in dezvoltarea
societatii romanesti si a dezvoltarea unei noi clase politice care TRAISTE IN PREZENT si SE UITA SPRE VIITOR!
CLASA POLITICA ACTUALA ESTE CLASA “MOMENTULUI” O CLASA POLITICA FARA VIZIUNE , FARA PERPECTIVE SI
FARA DORINTA DE SCHIMBARE. Daca verificam orice declaratie politica ea nu vorbeste despre Romania, romani
si proiecte ci doar de “ vrem sa castigam puterea”, “vreau un guvern al meu” , “ trebuie sa ramanem la putere
cu orice pret” ! aceste declaratii si “politici” fac sa apara “struto-camile politice” ca USL-ul, ACL-ul si altele la
care singurul principiu si doctrina este : FA-TE FRATE CU DUSMANUL PANA CASTIGAM PUTEREA! JOSNIC!
Studiul realizat in Revista de Informatica Sociala (www.ris.uvt.ro ) referitor la noile concepte teoretice si
tehnologice pentru dezvoltarea conducerii electronice promovate inca din 2005 ca si NOI aduc in discutie
necesitatea adaptarii societatii civile la noile inovatii tehnologice si utilizarea acestora in “spiritul viitorului” si
cu implicarea tuturor membrilor societatii care este si ceea ce acest eveniment promoveaza si pentru care va
felicitam. Speram ca rezultatul sa nu fie ca si al celui referitor la implementarea Cardurilor de Sanatate ci sa
resolve problemele pe care acea dezbatere le-a creat si pus pe tapet.

Referitor la intrebarea din titlu: Votul electronic sau votul prin corespondență?
Nota: La o evaluare simpla a sistemului postal si a realizarii unui sistem de predare-primire-sortare si control al
buletinelor de vot EXTRASE DIN PLICURI adica Solutia Votului prin corespondenta, NOI consideram ca este in
noau conjuncture tehnologica o gluma si este facuta “exact dupa chipul si imaginea “ guvernatilor!! Din
punctul nostru de vedere orice discutie pe acesta tema este o pierdere de timp si o deturnare de la problema.
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Premizele alegerii solutiei noastre de e-Voting au in vedere urmatoarele elemente : anul, tehnologia,
necesitatea, distributia, mobilitatea votantilor, baza de date, unicitatea, siguranta, fraudarea, accesul ,
controlul, evaluarea in real-time, costurile, dezvoltarea, …. Cat si multe alte problem legate de bugete,
finantare, implicarea societatii civile, a raspunderii si multe altele.
In acest sens NOI am identificat patru mari categorii de nevoi, solutii si imperative care trebuiesc rezolvate:
1.
2.
3.
4.

NECESITATEA MOMENTULUI IMPLEMENTARII UNEI SOLUTII DE E-VOTING
IMPLEMMENTAREA UNEI SOLUTII TEHNICE DE VARF SI DE VIITOR
REZOLVAREA ACCESULUI LA SISTEM PRIN E-CARDURI SI A DISTRIBUTIRI ACESTORA
ELEMENTELE DE SECURITATE ALE VOTULUI - CARE INCLUD CELE PATRU CERINTE EXPRIMATE DE
DUMNEAVOASTRA ( UNICITATE, ACCES, ANONIMAT-SECRET SI ANTI-FRAUDARE) CAT SI ALTELE

La identificarea acestor patru categorii de probleme si nevoi au stat evaluari si discutii purtate in ultimii 10 ani
cu partenerii nostrii si care consideram ca acum au cele mai pertinente si realistice raspunsuri si solutii
identificate sumar in schema de mai jos:
1. NECESITATEA E-VOTINGULUI
a. CRESTEREA % DE VOTANTI IN ROMANIA
b. CRESTEREA % DE VOTANTI IN DIASPORA
i. ACCESUL LA VOT AL TUTUTROR CETATENILOR
ii. MULTIPLA UTILIZARE A SOLUTIEI DE E-VOTING ( REFERENDUMURI, STUDII DE PIATA …)
iii. ELIMINAREA TURISMULUI ELECTORAL, AL VOTURILOR ANULATE SI MULTIPLE
2. SOLUTIA TEHNICA
a. EXISTENTA PLATFORMEI SI A ECHIPAMENTULUI
b. PREDAREA LA CHEIE IN 6 LUNI
i. INTEGRAREA PROCESORULUI CU TREZORERIA, STS, MAI, MAE, BEC
ii. DEZVOLTAREA PORTALULUI PENTRU ROMANIA SI INTERNATIONAL
iii. REALIZAREA E-CARDURILOR SI A E-TABLETELOR : DETERMINAREA NUMARULUI
3. DISTRIBUTIA E-CARDURILOR
a. DIRECTA PRIN AGENTI
b. PRIN SINDICATE SI ONG-URI
i. PRIN RETEAUA NATIONALA SINDICALA SI A SOCIETATII CIVILE
ii. PRIN ASOCIATIILE DE ROMANI DIN STRAINATATE SI PROFESIONALE
iii. PRIN RETEAUA DE AGENTI ELECTORALI – FISCALI
4. SECURITATEA VOTULUI
a. DE TOP MONDIAL
b. GARANTAREA VOTULUI
i. INTEGRAREA SI DEZVOLTAREA BAZEI DE DATE ( MAI, BEC, ONLINE, AGENTI)
ii. SOLUTIA TEHNICA ESTE DE CEA MAI INALTA SECURITATE EXISTENTA – AUDITATA
iii. GARANTAREA SECURITATII, UNICITATII SI A CALITATII VOTULUI
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Nota: Solutia va putea fi dezvoltata la un niivel “ravnit” de Comunitatea Europeana, care a mai incercat in 2009
lansarea unui proiect program numit “Jean Monett” pentru gasirea unei solutii de administrare si tranzactii
electronice in timp real al Uniunii Europene cu peste 500 de milioane de conturi …. si cu bugete de miliarde de
euro si participanti “experti” de marca – dar din vremuri apuse… si cu toate acestea nu au reusit.
Solutia noastra are aceasta capabilitate si proiectul de e-Voting este doar un capitol in programul nostru de eGovernment realizat pentru dezvoltarea proiectului e-Romania de integrare in e-Europe.
vazand “experienta” si insuccesul in dezvoltarea de catre guvernantii nostrii – care mai de care masteri si
doctori- proiecte ca “e-Romania” , “e-health card” in care “capabilitatea si dorinta de rezolvare a problemelor”
guvernantilor si-a arata valoarea, NOI consideram ca un new management se impune in acest moment. Acest
proiect poate si are finantare Europeana astfel incat o “solutie dezvoltata de catre societatea civila” si
exploatata in profida “ne-adoptarii legislatiei necesare de catre guvernanti” – ceva ce este de asteptat, va arata
si va pune bazele unei noi societati romanesti care trebuie sa fie dezvoltata incepand cu 2015!

Cibernetician Florin Suciu
Presedinte-Executiv al CNSLCR

www.cnslcr.ro , https://www.facebook.com/CNSLC-Romania , www.ugsr1990.ro
MEMBRU PARTENER AL UGSR - Bulevardul Regina Elisabeta Nr. 45 Sector 5 Bucuresti

