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11 decembrie. „Vor fi cele mai transparente alegeri din istorie”

Informatizate şi filmate
Șeful Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS),
Marcel Opriș, a declarat joi
că alegerile de duminică vor
fi „cele mai transparente desfășurate vreodată în istoria
României”, fiind exclusă orice posibilitate ca votul să fie
alterat în sistemele informatice.

Directorul STS, Marcel
Opriș a fost prezent, joi, la sediul Ministerului Afacerilor
Interne pentru ultima ședință
a Comisiei tehnice privind organizarea alegerilor parlamentare. În cadrul ședinței, Opriș
a declarat că, din punctul său
de vedere, sunt cele mai transparente alegeri organizate în
istoria țării, dând asigurări că
au fost luate multiple măsuri
de protecție astfel încât votul
să nu fie „alterat” prin sistemele electronice. „Vom asista, începând cu 11 decembrie, probabil la cele mai transparente
alegeri desfășurate vreodată
în istoria României. (...) Fiind
informatizate complet, orice
fel de acțiune sau inacțiune a
unui participant la acest exercițiu democratic lasă urme.
Am dat dispoziție, orice fel de
operațiune informatică se jurnalizează, se păstrează atât cât
spune legea. Adică dacă este
o infracțiune, noi vom păstra
aceste jurnalizări până când se
stinge efectul infracțiunii, adică trei luni, așa e în lege. Din
acest punct de vedere, chiar
dacă un operator STS, cineva
din BEC, ar face vreo operațiune în sistemul informatic,
prin care să altereze corectitudinea votului, urmele rămân
acolo și sunt la dispoziția justiției. Sunt atât de grav ca să
înțelegeți că este exclusă orice
fel de posibilitate ca în sistemele electronice să fie alterată
voința cetățeanului”, a spus șeful STS. Marcel Opriș a vorbit
pe larg și despre o parte dintre
noutățile pe care le aduc alegerile din 11 decembrie - procesul verbal electronic cu statut
provizoriu, conexiuni speciale
și securizate, la cerere, pentru
partide. „Vă amintiți că, începând cu ora 12.00 noaptea,
Biroul Electoral Central, prin
statisticienii care au fost detașați, au publicat extrase, situații cu procesele verbale întocmite electronic la închiderea

Marcel Opriș, șeful STS
secției de vot. Acest lucru se
va întampla și acum, doar cu o
modificare notabilă - nu va mai
exista nicio intervenție umană
în acest proces, în sensul că
la ora 12.00 noaptea fix toate
procesele verbale, completate electronic așa cum știți că
prevede legea, vor fi publicate
automat de sistem, într-un format pe care presa și partidele îl
pot prelua. Deci, prima noutate
este procesul verbal electronic
cu statut provizoriu. Cred că
vă amintiți că legea prevede
așa ceva. (...) BEC-ul a hotărât
și noi am luat decizia să punem
în aplicare. Această transparentizare va mai fi completată
cu următoarele măsuri: toate
procesele verbale, scanate și
introduse în sistemul de atribuire a mandatelor, la fiecare
birou electoral județean, vor
fi publicate automat, automat
de către sistemul informatic în
spațiul public, în așa fel încât
orice cetățean sau orice formațiune politică va avea acces
la ele. De asemenea, la cerere,
pentru nevoile de prelucrare și
de evaluare internă, formațiunile politice pot cere conexiuni
speciale, securizate, prin care
datele pot fi introduse și direct
în sistemele informatice proprii de evaluare. Tot în acest

sens, BEC-ul a hotărât ca aplicația de atribuire a voturilor
este dată tuturor formațiunilor
politice care o doresc. Se pot
instala pe sisteme proprii și cu
aceste date oficiale își pot face
propriile atribuiri și evaluări
de rezultate ale alegerilor. De
asemenea, aplicația oficială
care va rula la Biroul Electoral
Central (BEC) va fi reverificată pentru conformitate, în ziua
de duminică, înainte de a începe să se primească date oficiale
introduse de operatorii din județe, în prezența partidelor politice interesate. Este o măsură
fără precedent. În acest fel se
certifică că acea aplicație nu
este alta decât cea pe care o au
partidele. Dacă se vor obține
rezultate diferite, BEC-ul va
analiza”, a adăugat directorul
STS.

Atenţie la filmarea
numărării voturilor!

În cadrul ședinței de la MAI
s-a explicat și modul în care va
funcționa sistemul de înregistrare video a numărătorii voturilor în interiorul secțiilor.
„Nefilmarea acestor operațiuni este infracțiune. (...) În
momentul în care undeva, la
secție de vot, o tabletă i se în-

trerupe funcționarea aplicației
de înregistrare video în centrul
de monitorizare se semnalează
automat. Este atenționată persoana care răspunde de buna
desfășurare în secția de vot şi
se va vedea dacă e un incident
tehnic sau dacă a fost o întrerupere voluntară. (...) Aceste
înregistrări video, tot conform
Hotărârii de Guvern, în cursul
nopții și a doua zi și până când
vom termina vor fi, odată cu
tableta, în fiecare unitate din
STS se va încheia un document
în care se va menționa explicit
dacă operatorul a folosit sau
nu această facilitate, care este
obligatorie potrivit legii. Aceste filmulețe vor fi toate descărcate, vor fi stocate într-un mediu sigur și, așa cum prevede
legea, vor fi păstrate trei luni
de zile. După trei luni de zile
le vom distruge împreună cu
dispozitivele fizice pe care ele
sunt stocate, dacă între timp nu
cumva BEC sau organele legii
au cerut vreuna dintre înregistrări”, a mai spus directorul
STS.
La nivelul țării și în străinătate au fost amenajate, în total,
19.047 de secții, fiind făcute
deja două simulări cu operatorii de tablete, a adăugat Opriș.
n

Taxarea proprietăților, în atenţia CCR

„Având în vedere că pentru
plata impozitelor pe proprietate nu se aplică regimul plăților anticipate, ci impozitul
se plătește pentru anul fiscal
în curs, fiind stabilite două
termene de plată, 31 martie și
30 septembrie inclusiv, măsura
instituită - care obligă la plata
impozitului proprietarul de la
31 decembrie din anul fiscal

Acces la lucrările
de doctorat

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Educaţiei a declarat, miercuri, că toate Universităţile din România au obligaţia de a avea
în biblioteca proprie lucrările de doctorat
ale foştilor cursanţi şi trebuie, de asemenea,
să permită oricui solicită studierea acestor
lucrări.

Avocatul Poporului denunţă prevederile Codului Fiscal
Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională a
României (CCR) în legătură
cu dispozițiile Codului Fiscal
prin care se impune persoanelor care nu mai au calitatea de proprietar al bunului
impozitat obligația de a plăti
impozitul.

Universităţile au obligaţia
de a permite

anterior, apare ca neadecvată și disproporționată față de
scopul urmărit, prin aceea că
afectează patrimoniul personal
al unor cetățeni obligați să plătească impozit pentru bunuri
care nu mai sunt în proprietatea acestora la data efectuării
plății, în cadrul termenelor de
scadență. Măsura reprezintă o
veritabilă ingerință - nenecesară, neadecvată și neproporțională în patrimoniul unor persoane considerate, prin efectul
legii, contribuabili pentru impozite aplicate unor bunuri ieșite din proprietatea lor la data
impunerii”, transmite Avocatul Poporului. Instituția admite
că dreptul de proprietate „poate fi supus anumitor limitări”

însă precizează că o astfel de
limitare ar trebui să aibă legătură cu bunurile deținute la
data aplicării impozitului. „În
cazul de faţă, legiuitorul (...)
a afectat în mod direct patrimoniul personal al celui care
a pierdut proprietatea bunurilor supuse impozitării directe,
având ca efect înfrângerea justului echilibru care trebuie să
existe între interesele generale
şi cele individuale. Statul are
dreptul de a colecta impozite
și taxe de la cetățeni, dar are,
în același timp, obligaţia de
a asigura/garanta dreptul de
proprietate privată. În prezenta cauză, Avocatul Poporului
constată că legiuitorul, luând
măsuri de asigurare a venituri-

lor din impozite reale personale, nu şi-a îndeplinit obligaţia
negativă de a nu interveni în
dreptul de proprietate privată”,
explică instituția. Excepția de
neconstituționalitate invocată
de Avocatul Poporului se referă la art. 461 alin. (1), alin. (5),
alin. (7) teza a doua, art. 466
alin. (1), alin. (3), art. 471 alin.
(1), alin. (4) teza a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal. Acestea statuează, în
esență, că obligația de a plăti
impozite pe proprietate le revine persoanelor care aveau calitatea de proprietar la data de
31 decembrie a anului anterior
(și nu la data plății impozitului). n

,,În septembrie, Biblioteca Naţională a spus
că acele volume ale lucrărilor de doctorat
trebuie să intre în patrimoniul intangibil al
bibliotecii, în consecinţă nu a mai fost permis
accesul cercetătorilor ori a publicului. Ministrul Educaţiei a luat legătura cu doamna
Corina Şuteu, ministrul Culturii, referitor la
această problemă şi au agreat ca împreună
să găsească o soluţie pentru ca la Biblioteca
Naţională să poată să fie accesate aceste lucrări
doctorale. Important este că tezele de doctorat
se găsesc şi la bibliotecile facultăţilor ori ale
universităţilor, tezele de doctorat sunt publice,
universităţile au obligaţia să le pună la dispoziţia tuturor celor interesaţi, mai multe decât
atât, Ministerul Educaţiei chiar a transmis o
notă instituţiilor de învăţământ prin care a reamintit cadrul legal referitor la caracterul public
al lucrărilor de doctorat. În plus, s-a discutat cu
doamna Corina Şuteu şi modalitatea prin care
aceste lucrări ştiinţifice ori să se xerocopieze,
ori să fie puse în format digital astfel încât să
poată fi accesate online, pe o platformă la care
lucrăm în acest moment”, a explicat Mirabela
Amarandei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Educaţiei. n

Numărul de accidente auto
trebuie să scadă cu 50%

Noi reguli pentru
şoferi
Numărul de accidente, mai ales de accidente mortale și cu urmări extrem de grave,
trebuie să scadă cu 50%, până la 1.118
în anul 2020, este principalul obiectiv al
Strategiei Naționale de Siguranță Rutieră,
prezentată miercuri de Ministerul Transporturilor.
În ultimii ani, numărul de accidente mortale
a fost de peste 1.800 pe an (cu o frecvență de
cinci decese pe zi), iar cel de accidente cu vătămări grave a fost de peste 8.000 pe an. Aceste
statistici ar trebui să scadă la jumătate în următorii ani, au arătat reprezentanții Ministerului
Transporturilor, la conferința de prezentare a
Strategiei Naționale de Siguranță Rutieră.
Potrivit acestora, 75% din accidente sunt provocate direct de șoferi și 25% de alți factori și
ceilalți participanți la trafic. Starea infrastructurii rutiere este responsabilă pentru doar 0,2%
din accidente, arată autorii Strategiei.
Instituțiile responsabile pentru implementarea Strategiei sunt Ministerul Transporturilor,
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Dezvoltării Regionale și Ministerul Sănătății.
În planul de acțiuni aferent strategiei sunt prevăzute măsuri pentru înăsprirea condițiilor de
examinare a candidaților pentru obținerea unui
permis de conducere auto. Între aceste măsuri
se numără admiterea în școlile de şoferi numai
a absolvenților de învățământ obligatoriu (10
clase), supravegherea video a sesiunilor de
examinare și ridicarea frecvenței controalelor
medicale de la 10 ani (sau reînnoirea permisului) la 5 ani. n

