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Introducere

 
 
 
 

Alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 2004 au constituit al 8-lea moment electoral major 
monitorizat de Asociaţia Pro Democraţia, într-un lung şir de astfel de momente începând cu 
alegerile locale din februarie 1992 – primele alegeri de după 1990 observate de organizaţii civice 
româneşti. 

După alegerile din anul 2000, Asociaţia Pro Democraţia lăsase oarecum sub semnul întrebării 
implicarea în continuare în monitorizarea alegerilor din România. Constatările avute însă, cu ocazia 
alegerilor locale parţiale anticipate din mai 2003, dar mai ales cu ocazia desfăşurării referendumului 
pentru revizuirea Constituţiei din octombrie 2003, ne-au demonstrat că monitorizarea alegerilor 
reprezintă, încă, o necesitate în România, iar alegerile locale din iunie 2004 ne-au întărit această 
convingere. 

Un alt motiv care ne-a determinat să continuăm a ne implica în acest tip de activitate l-a 
constituit importanţa acestor alegeri, parcă mai evidentă decât oricare din cele care le-au precedat, 
datorită faptului că ele urmau să fie ultimele (teoretic, cel puţin), înaintea momentului aderării 
României la Uniunea Europeană. 

Lucrarea de faţă este rodul efortului depus de membrii Asociaţiei Pro Democraţia, nu numai în 
timpul alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din toamna anului 2004, ci şi cu mult timp înainte de 
demararea campaniei electorale şi o lungă perioadă după cel de-al doilea tur de scrutin. 

Prin această lucrare, Asociaţia Pro Democraţia doreşte să aducă în atenţia opiniei publice 
româneşti şi internaţionale principalele concluzii legate de modul în care s-au desfăşurat aceste 
alegeri. În paginile sale veţi găsi referiri la contextul politic din toamna anului 2004, la cadrul 
legislativ în baza căruia au fost organizate alegerile, la modul în care ele s-au desfăşurat propriu-zis, 
prin prisma celor constatate de observatorii Asociaţiei Pro Democraţia, precum şi o serie de 
recomandări legate de modul în care procesul electoral din România ar putea fi îmbunătăţit.  

Facem menţiunea că aprecierile faţă de modul în care au decurs alegerile din noiembrie – 
decembrie 2004 sunt legate de aspectele de ordin instituţional, ele nereferindu-se la chestiuni cum 
ar fi calitatea discursurilor şi dezbaterilor din timpul campaniei electorale sau la platformele şi 
ofertele partidelor politice şi ale candidaţilor. 

Considerăm un lucru fericit faptul că lansarea acestei lucrări are loc în perioada în care, la 
nivelul clasei politice, se poartă discuţii cu privire la oportunitatea înfiinţării unei comisii care să 
investigheze suspiciunile şi indiciile de fraudă la alegerile din toamna anului 2004. Ne exprimăm 
speranţa că această lucrare, alături de alte materiale şi documente deţinute de APD vor putea 
contribui la succesul acestui demers şi, implicit, la clarificarea aspectelor legate de corectitudinea 
acestor alegeri. 

Folosim acest prilej pentru a ne exprima, totodată, speranţa că în perioada următoare, clasa 
politică, în parteneriat cu societatea civilă, va produce reforma electorală a cărei necesitate a fost 
din nou relevată (dacă mai era nevoie de acest lucru) de modul în care s-au desfăşurat alegerile din 
anul 2004. APD militează în continuare pentru înlocuirea tuturor legilor ce reglementează alegerile 
din România cu o singură lege – Codul electoral, fapt care ar aduce, în sfârşit, uniformitatea şi 
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coerenţa care lipsesc acestui domeniu al legislaţiei şi ar care ar contribui la o mai bună înţelegere a 
reglementărilor de către cei implicaţi în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Sperăm, de 
asemenea, că odată cu această schimbare majoră, vor fi rezolvate, din punctul de vedere al 
legislaţiei, toate problemele de ordin tehnic ce ţin de organizarea şi gestionarea procesului electoral 
şi că va fi găsită şi o soluţie optimă pentru sistemul de vot care ar trebui folosit, în acord cu 
dorinţele şi opiniile marii majorităţi a populaţiei.  
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Contextul politic din toamna anului 2004

 
 
 

Ritmul şi traiectoria vieţii politice româneşti decurge din ciclurile electorale. Anii electorali -
1990, 1992, 1996, 2000 sau 2004 - au influenţat politica românească, dându-i sens şi consistenţă 
pe termen mediu. În absenţa altor consultări electorale intermediare (deşi referendumul pentru 
modificare Constituţiei a avut un impact asupra alegătorilor) prima etapă a celui de-al patrulea 
ciclu electoral, alegerile locale, a devenit principalul test politic înaintea alegerilor parlamentare şi 
prezidenţiale din noiembrie 2004. Alegerile locale din iunie 2004 au determinat configurarea 
alianţelor pre- sau post-electorale şi au prefigurat tendinţele electoratului. Cuplarea sistemului 
majoritar uninominal în două tururi pentru alegerea primarului cu sistemul proporţional cu prag de 
5% pentru alegerea consilierilor locali sau judeţeni a dus la personalizarea confruntării electorale, 
relativizând astfel, mai ales în oraşele mici şi în comune, influenţa partidelor. De aceea scorurile 
electorale au avut o valoare relativă, poziţionarea în raport cu guvernarea locală sau centrală fiind 
prioritară. Ierarhiile rezultate din alegerile locale au contribuit însă la revitalizarea negocierilor 
alianţelor preelectorale şi a posibilelor formule de guvernare.  
 
 
Electoratul după alegerile locale 
  

Anul electoral 2004 a probat transformările electoratului românesc. După un deceniu şi jumătate 
de tranziţie acesta a realizat impasul politic în care se găsesc partidele, mai degrabă prizoniere ale 
unui simulacru de conflict. Concentrarea votului în proporţie de aproximativ 70% spre două 
formaţiuni politice (PSD şi Alianţa D.A.) dovedeşte reorientarea spre votul util şi tendinţa de a 
echilibra scena politică românească. În acest context votul sancţiune a căpătat o nouă semnificaţie. 
Spre deosebire de alegerile locale din 1992 sau de la parlamentarele şi prezidenţialele din 1996 sau 
2000 unele categorii ale electoratului au conştientizat impactul votului şi au încercat să impună o 
nouă politică. La alegerile locale din 2004 figurile politice vechi au fost respinse, politicienii 
deceniului trecut fiind rejectaţi. Bipolarizarea vieţii politice (facilitată şi de sistemul electoral), rolul 
celor trei formaţiuni arbitru (PUR; PRM; UDMR), noul echilibru de după alegerile locale au creat 
premisele unei restructurări a partidelor.  
 

După 14 ani de la primele alegeri postcomuniste electoratul românesc s-a transformat radical. 
Capacitatea partidelor de a manipula opţiunile noilor alegatori s-a redus simţitor. Dincolo de 
controlul conjunctural şi întotdeauna contraproductiv al mass media (mai ales locale), dincolo de 
migraţia aleşilor locali, dincolo de dezechilibrul politic artificial, alegătorii şi-au redefinit rolul.  

 
Tradiţional alegerile locale înregistrează cele mai slabe cote de participare. Ori, absenteismul la 

locale în 2004 a înregistrat o scădere semnificativă: în raport cu cei 50,85% din 2000, anul acesta s-
au prezentat la urne 54,23% dintre alegători. Schimbarea tendinţei în privinţa prezenţei la vot era un 
indiciu al unui nou tip de competenţă civică. Spre deosebire de sondajele de opinie din campanie, 
sondajele de la ieşirea de la urne au indicat mobilizarea mai ales a electoratului consistent (votând 
uniform la toate tipurile de alegeri) şi a cărui intenţie de vot era deja formată (pentru 60% din 
cazuri) înaintea începerii campaniei electorale.   

 
Afectate de acest absenteism relativ, alegerile locale au dezvăluit o nouă faţă a electorului român 

care a surprins politicienii şi consultanţii electorali. În general absenteismul este văzut ca un mijloc 
de a dezavua clasa politică şi exprimă un profund sentiment de neputinţă şi de lehamite. De obicei 
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de această nemulţumire beneficiau populiştii şi extremiştii de toate felurile care ştiu mai bine decât 
alte familii politice să coaguleze comportamentele protestatare. Ori la aceste alegeri cetăţenii 
români s-au comportat european. Ca şi cei mai mulţi din europeni la alegerile din 10-13 iunie 2004 
şi românii au optat între votul util şi votul sancţiune. Alături de acestea votul retrospectiv sau cel 
tematic au dezvăluit o tipologie complexă a comportamentelor politice şi electorale. Din ce în ce 
mai mulţi alegători au acumulat informaţii, mai mult sau mai puţin structurate, pe care le-au 
interpretat în funcţie de experienţele proprii, votul devenind o formă de investiţie publică orientată 
economic spre viitor. Această schimbare de perspectivă a condus la un vot rezonabil, o analiză cost-
beneficiu sumară şi dependentă de mediul votantului. În cazul votului retrospectiv alegătorii 
optează în funcţie de evaluarea situaţiei dinaintea perioadei electorale. Maximizând acest tip de vot 
cei aflaţi la guvernare au promovat programe sociale sau de dezvoltare locală exact în această 
perioadă. Componenta tematică a votului a relativizat această tendinţă. Diferenţiat de referinţele sau 
identificările partinice votul tematic presupune prelucrarea şi simplificarea informaţiei în funcţie de 
sursele şi resursele votantului.  
 
 
Bipolarizarea scenei politice 
  

Dacă alegerile din 6 iunie 2004, mai ales prin rezultatele de la consiliile locale şi judeţene, au 
indicat bipolarizarea sistemului de partide românesc şi echilibrarea relativă a raporturilor de forţe la 
nivel electoral, nu aceeaşi a fost situaţia politică în perspectivă locală. După negocierea poziţiilor de 
preşedinţi şi vicepreşedinţi ai consiliilor judeţene, PSD a reuşit să îşi păstreze statutul de partid 
dominant, reconfigurând spaţiul politic judeţean dincolo de votul exprimat. Constatând cu 
surprindere - evoluţiile dezbaterii interne din partidul de guvernământ de după turul al doilea 
pledând pentru aceasta ipoteză - că electoratul a basculat masiv către partidele Alianţei, PSD  a 
încercat să minimizeze efectul votului prin tranzacţii sau presiuni. Echilibrul rezultat din vot a fost 
relativizat, dar PSD a trebuit să cedeze, în urma negocierilor, două preşedinţii judeţene (Olt şi 
Vaslui) PRM-ului şi câte una pentru PUR (Vâlcea) şi FDGR (Sibiu) şi trei (Bihor, Satu Mare şi 
Mureş) UDMR. În Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş PSD a suferit un recul serios, dar a 
reuşit bascularea Sălajului condus după 2000 de PNŢCD şi apoi AP. În Banat PSD nu controla 
direct în toamna anului 2004 nici un consiliu judeţean, în Transilvania doar Bistriţa Năsăud şi Sălaj 
(judeţe cu o economie preponderent agrară) au preşedinţi ai partidului de guvernământ, în Crişana şi 
Maramureş nici o preşedinţie nu a fost preluată de social-democraţi. Policromia acestor regiuni 
contrastează cu situaţia din Dobrogea, Oltenia, Muntenia sau Moldova. Diferenţierea regională s-a 
accentuat în 2004, iar rolul Transilvaniei de arbitru electoral anunţa deja alegeri parlamentare şi 
prezidenţiale strânse. 
  

Oricum, cu un control direct asupra a 20 de judeţe şi indirect, dar real, asupra a încă 10, cu 54% 
dintre primari şi cu susţinerea tuturor prefecţilor, PSD pornea în campania electorală din toamna 
anului 2004 de pe o poziţie avantajoasă. Odată relativizat rezultatul votului prin negocieri motivaţia 
şi schimbarea electoratului a părut mai degrabă accidentală, pentru PSD rezultatele alegerilor locale 
fiind modeste în raport cu aşteptările, dar mai bune decât în 2000. Chiar dacă Alianţa nu a 
fructificat votul, a basculat mai multe judeţe (Cluj, Arad, Caraş Severin, Alba, Consiliul general la 
Bucureşti,) şi-a conservat Braşovul dar a pierdut Constanţa la PSD şi Bihorul la UDMR. În câteva 
judeţe fricţiunile dintre partidele Alianţei şi interesul grupurilor de clientelă au condus la alianţe 
conjuncturale cu PSD (în Bihor, PD, în Gorj, PNL). Dar în raport cu echilibrul votului, 
dezechilibrul accesului la resursele administrative a devenit evident după alegerea conducerilor 
judeţene. În această etapă bipolarismul a favorizat mai ales partidele mici (PUR, PRM, UDMR) 
care au obţinut cu 20% din voturi 25% din preşedinţiile judeţene, pe când Alianţa cu 34% din voturi 
a reuşit acelaşi procent.   
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Negocierile dintre partide pentru asigurarea controlului judeţean au dezvăluit, odată mai mult, 

caracterul partitocratic al sistemului politic românesc. Din indiferenţă, sau calcul îngust, partidele 
româneşti importante nu au înţeles semnificaţia de profunzime a votului din 6 şi 20 iunie 2004.   

 
Alegerile din 2004 au fost atipice prin raportare la scrutinele parlamentare sau prezidenţiale dintre 

1990 şi 2000. Odată cu reducerea numărului de partide parlamentare tendinţa de bipolarizare a vieţii 
politice, dar mai ales a competiţiei electorale, a debordat. Dacă în octombrie 1996 58% dintre cei 
chestionaţi în Barometrul, de Opinie Publică (BOP) optau pentru două formaţiuni politice (dar una 
dintre acestea, CDR era o alianţă formată din 9 organizaţii, iar rezultatele alegerilor din noiembrie 
acelaşi an scădeau la 53% proporţia celor ce au optat în final pentru cele două câmpuri), în 
octombrie 2000 această tendinţă de bipolarizare se diminuase,  scădere 52% dintre cei chestionaţi în 
BOP optând pentru PSD (restul partidelor parlamentare fiind la distanţă mare: PRM 15%, PNL 
10%, PD 8%) pentru ca alegerile să aducă PSD la 37%, PRM la 21%, PD şi PNL la aproape 8%. În 
octombrie 2004, 81% dintre cei ce au răspuns întrebărilor BOP au optat pentru două formaţiuni 
politice importante: Alianţa DA şi Uniunea naţională PSD + PUR, dar încă de la alegerile locale din 
iunie cele două formaţiuni politice întruneau 67% din voturi la consiliile judeţene şi peste 81% din 
mandatele de primar (Alianţa DA 26,54%, iar PSD 54,33%), dar 79% din voturi  (din care Alianţa 
DA 36,.92%, iar PSD 41,83%)  

 
Un efect al bipolarizării a fost şi al echilibrării relative a scenei politice după alegerile locale a fost 

apropierea dintre primii competitori. Diferenţa dintre Alianţă şi Uniune a coborât la aproximativ 
3%, altfel spus în marja de eroare. Niciodată după 1990 sondajele nu au dat un rezultat aşa de 
strâns. În consecinţă, în condiţiile în care neregularităţile electorale puteau afecta cu 3-5% 
rezultatele voturilor, suspiciunea de fraudă s-a instalat. Şi la acest capitol societatea românească 
fiind împărţită: într-un sondaj CURS din octombrie 2004, 41% dintre intervievaţi considerau că 
rezultatele alegerilor pot fi afectate de fraudă, iar 41% că nu.  

 
Tentaţia electoratului român spre simplificarea spectrului politic s-a manifestat încă de la alegerile 

din 1992 când 47% din voturi erau concentrate de două formaţiuni politice PDSR şi CDR. 
Caracterul improvizat al CDR a contribuit la insuccesul acestei formaţiuni odată ajunsă la guvernare 
după alegerile din 1996. Slăbiciunile structurale ale CDR au fost speculate de PDSR odată ce acest 
partid a depăşit criza internă provocată de sciziunea aperistă din 1997. Profitând de vidul politic 
creat în vara anului 2000 prin disoluţia CDR, astfel favorizat, cu un mesaj social şi naţional adresat 
categoriilor defavorizate, PRM a devenit a doua formaţiune politică a ţării, şi principala forţă de 
opoziţie, permiţând PDSR, devenit pentru conformitate în 2001 PSD, să se legitimeze internaţional 
ca partid socialist european. În aceste noi circumstanţe internaţionale tentaţia hegemonică a PSD a 
fost tolerată ca o fatalitate istorică. În acest context apariţia Alianţei DA în septembrie 2003 a 
readus bipolarizarea în atenţia opiniei publice, succesul accestei formaţiuni la alegerile locale sau 
parlamentare confirmând această tendinţă.  

 
 

O precampanie agitată 
 

După alegerile locale restructurarea câmpului politic, nu doar la nivelul sistemului de partide, ci şi 
a organizării interne a formaţiunilor politice, a devenit un subiect de actualitate. Urmare aparentă a 
transformării spaţiului politic în iunie 2004 sau rezultat al reactivării competiţiei interne dintre 
grupările influente, reorganizarea competitorilor importanţi este o consecinţă a întârzierii 
instituţionalizării partidelor româneşti. Personalizarea excesivă a partidelor amână transformarea lor 
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în organizaţii politice deschise, atât în raport cu membrii, dar şi în relaţie cu publicul larg sau cu 
grupurile de electori. 

 
Într-o succesiune aproape logică, după ce alegerile locale au anunţat tendinţa de bipolarizare a 

spaţiului, dar nu şi a spectrului politic, PSD şi Alianţa DA, cele două formaţiunii dominante şi 
dominatoare ale momentului, aflate, din motive şi în forme diferite, în faţa unui examen de etapă, au 

fost preocupate de 
tema restructurării. 
După o scurtă criză, 
dizolvarea Delegaţiei 
permanente a PSD din 
10 iulie, lăsa impresia 
unei rapide, dar, 
totodată, improvizate 
restructurări. Biroul 
Coordonator, devenit 
dincolo de prevederile 
statutului, în iulie 
2004, singura structură 
de conducere şi aflat 
sub controlul 

preşedintelui - prim-ministru, a organizat un congres extraordinar menit să încheie perioada 
poziţionării strategice în raport cu Alianţa D.A. Gândit ca o operaţiune de marketing politic, 
Congresul extraordinar al PSD a punctat sfârşitul unei etape din campania partidului de 
guvernământ. Alegerile interne şi (re)lansarea tandemului preşedinte-prim ministru deschideau o 
nouă linie de confruntare tactică ce urma să pună pe plan electoral Alianţa D.A. în defensivă, mai 
ales în privinţa corupţiei şi nominalizării candidaţilor, subiecte ce au contribuit la scorul obţinut de 
aceasta la alegerile locale, cel puţin în România urbană.         

 
Alianţa D.A. a fost la rândul său tentată de formule de restructurare. Tema fuziunii dintre PNL şi 

PD (re)lansată după alegerile locale încerca să relanseze formaţiunea după semiizolarea rezultată 
după alegerea conducerii consiliilor judeţene. Dar nici în cazul Alianţei, nici al PSD tema 
restructurării nu a fost propusă pentru o serioasă şi detaliată dezbatere internă.  

 
Oricum gradul de libertate al formaţiunilor politice româneşti în contextul electoral din 2004 era 

limitat. Bipolarizarea spaţiului politic, dar şi efectul integrării europene asupra partidelor cu vocaţie 
guvernamentală (PSD, Alianţă) au pus sub semnul incertitudinii formarea majorităţii parlamentare 
şi a guvernului. Tema coaliţiilor de guvernare şi a negocierilor pre-electorale în vederea 
maximizării şanselor la alegeri şi a formării guvernului a revenit, astfel, în dezbaterea publică 
românească. În acest context, târguiala pre-electorală s-a concentrat asupra formulelor electorale 
(alianţe, pacte de neagresiune electorală, colaborări la guvernarea locală) dar şi asupra împărţirii 
poziţiilor guvernamentale. Micile partide cu potenţial de şantaj (PRM, PUR, UDMR. FDGR) care 
la alegerile locale au profitat de rolul de arbitri, obţinând 14 preşedinţii de consilii judeţene, la 
presiunea clientelelor, şi-au (re)evaluat posibilităţile şi au încercat să îşi consolideze influenţa. 
Autentice partide de coaliţie, acestea nu pot rezista decât în măsura în care reuşesc să participe la 
guvernare. 

 
Într-o viteză generatoare de efecte perverse, PSD şi PUR au încheiat un acord trecut prin 

aprobarea formală a unui Congres fulger. Prin această mişcare politică bipolarizarea rezultată din 
alegerile locale se concentra şi mai mult, ba chiar invada spaţiul intern al partidelor, cum este cazul 
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PUR. Uniunea Naţională PSD+PUR a certificat o căsătorie din interes cu scopuri electorale. Pe 
termen foarte scurt PUR s-a lovit de prima consecinţă: cea mai importantă filială judeţeană după 
locale, Prahova a basculat spre Alianţă via PNL. PUR a pierdut nu doar preşedinţia Consiliului 
judeţean, ci şi 12 din 14 primari, toţi consilierii judeţeni precum şi consilierii municipali şi un 
viceprimar la Ploieşti. Astfel Alianţa şi-a asigurat încă un judeţ, totalizând 10 preşedinţi de consilii 
judeţene şi controlând şi consiliul general din Bucureşti. Cel mai celebru primar PUR, Romeo 
Stavarache a refuzat colaborarea cu PSD şi s-a înscris mai târziu în PNL.  

 
Surprinsă de evoluţia opiniei publice, clasa politică românească s-a confruntat cu o (pre)campanie 

dominată de teme etice. Morala, simplă dar obligatorie formulă retorică pentru politicienii de 
carieră, a ocupat firavul spaţiu public. Cele două blocuri concurente (PSD şi Alianţă) şi, prin 
influenţă, ceilalţi competitori  dinlăutrul sau dinafara Parlamentului au fost obligate să sugereze 
forme de schimbare internă credibile. Chiar şi partidele cu potenţial de şantaj, avantajate de 
bipolairzare după alegerile locale şi devenite arbitri în peste o pătrime din judeţe, sunt obligate să se 
plieze noului context şi să clarifice aspectele controversate. În acest context eşecul formării polului 
popular prin fuziunea PNŢCD şi AP, dincolo de consecinţele sale electorale, a indus serioase 
dileme politico-ideologice nu pentru că cele două partide ar fi periclitat dominaţia celor două mari 
formaţiuni ale momentului, ci pentru că pe termen mediu, pentru alegerile româneşti din 2008 şi 
mai ales în vederea alegerilor pentru Parlamentul european, s-ar fi conturat o formaţiune 
corespondentă a celui mai puternic grup parlamentar european. În absenţa unei construcţii cu 
vocaţie unificatoare mişcarea populară românească, devenea, aşa cum s-a putut observa în 2005 un 
spaţiul de manevră deschis aventurilor politice.  

 
 

De la confruntare la alternanţă 
 

Incertitudinile etapei preelctorale vor influenţa derularea campaniei electorale. Dar, dincolo de 
evenimente, ele relevă două caracteristici ale politicii româneşti: confuzia rolurilor şi absenţa 
reperelor valorice. Funcţionalitatea unui sistem de partide coerent şi eficient depinde de modul în 
care constrângerile electorale creează un anumit spaţiu politic, atât pentru organizarea sistemului 
concurenţial, cât şi din perspectiva strategică. Tendinţa partidelor româneşti de a limita dezbaterea 
publică doar la spaţiul parlamentar, de a eluda aspectele etice, de a prefera construcţiilor strategico-
valorice stereotipurile de campanie şi surogatele de program indică un blocaj al viziunii politice. 
Opţiunea pentru o campanie electorală scurtă şi-a dezvăluit consecinţele. Aglomerarea de 
evenimente într-un interval restrâns a debusolat opinia publică. În aceste condiţii comunicarea 
politică ar fi trebuit să însemne mai mult decât simple formule de marketing adaptate spaţiului 
public, ci soluţii pentru reconfigurarea relaţiei dintre aleşi şi alegători. Chiar dacă votul reprezintă 
cea mai simplă formă de participare la luarea deciziei politice, forţa sa de comunicare, datorită 
legitimităţii pe care o conferă guvernării, este esenţială pentru orice democraţie. De calitatea 
campaniilor şi a strategiilor electorale depinde nu doar rezultatul uneia sau alteia dintre alegeri, ci 
chiar democraţia. Dar cum improvizaţia a luat locul coerenţei tematice, profesionalismul s-a disipat. 
Transparenţa promisă s-a transformat în opacitate: listele de candidaţi s-au stabilit în secret, 
criteriile etice au fost relativizate, discursul politic a fost înlocuit cu supremaţia imaginii televizate. 
Fraudarea alegerilor nu constă doar în schimbarea rezultatului votului ci şi în deturnarea atenţiei 
cetăţenilor.  

 
După alegerile din 2004 viaţa politică românească a ieşit din epoca îngheţului. După un deceniu şi 

jumătate de autoritarism electiv din care ultimii patru ani cu pronunţat caracter de sfârşit de domnie, 
politica românească a început în 2004 în cadenţă electorală, revigorarea. Bipolarizarea ce a 
intervenit consecutiv alegerilor locale, când cele două formaţiuni politice importante au obţinut 
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67% din voturi, s-a accentuat la alegerile parlamentare. Astfel Uniunea Naţională PSD+PUR şi 
Alianţa D.A. au întrunit 69% din voturi şi 73,4% din mandate în Camera Deputaţilor şi 77,3% din 
mandate la Senat. Între tendinţa fuziunii (Alianţa D.A.) şi posibilitatea sciziunilor (într-un PSD 
divizat între trecut şi viitor) cele două formaţiuni politice exprimă starea politicii româneşti actuale. 
Faptul că alternanţa prezidenţială din 12 decembrie 2004 a determinat şi alternanţă guvernamentală 
dovedeşte gradul de personalizare a vieţii politice româneşti. În consecinţă, coabitarea între un 
preşedinte de o culoare politică şi un guvern de alta nu avea, în noul context politic, nici o logică 
politică, nici una constituţională.  

 
Cea mai importantă schimbare în 2004 este la nivelul electoratului, mult mai puţin dispus să îşi 

risipească voturile. Fără iluzii, dar pe baza unui calcul raţional, electorii votează util. Încă de la 
alegerile locale s-a putut observa că după 14 ani de la primele alegeri postcomuniste electoratul 
românesc s-a transformat. Capacitatea partidelor de a manipula opţiunile alegătorilor s-a redus 
simţitor. Dincolo de controlul conjunctural şi întotdeauna contraproductiv al media sau de 
dezechilibrul politic artificial, alegătorii şi-au înţeles rolul. Până acum spectator al jocului electoral, 
alegătorul s-a mobilizat dar nu atât în favoarea unui partid sau al altuia, ci ca un autentic arbitru. 

 
Alegerile din 2004 au permis manifestarea unei clase de mijloc în formare ale cărei aşteptări sunt 

legate de reforma reală a spaţiului public şi de dezvoltarea unei economii de piaţă libere. Mult mai 
exigent faţă de performanţa politică şi administrativă a clasei politice decât s-a întâmplat până acum 
acest nou electorat nu este prizonierul nici unei formaţii politice şi nu este dispus să cauţioneze o 
politică ocultă. Privită critic sfera politică este obligată la performanţă. De acea societatea civilă se 
află în faţa unui moment de răscruce. Expresie a stării de spirit a noilor electori societatea civilă a 
devenit un arbitru al guvernării. Independenţa societăţii civile este condiţia reuşitei demersului critic 
şi a controlului civic, orice derivă de la acest program putând genera întârzieri şi eşecuri. 
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Cadrul legislativ

 
 
 

Ca de fiecare dată în apropierea momentului electoral, reprezentanţii Guvernului şi ai partidelor 
politice şi-au pus problema revizuirii legislaţiei în baza căreia urmau să fie organizate şi să se 
desfăşoare alegerile. De această dată însă, ca urmare a presiunilor din partea anumitor segmente ale 
societăţii civile, apăruseră premisele pentru ca modificarea legilor electorale să se realizeze ca parte 
a unei reforme electorale mai profunde şi de substanţă, cu efecte pentru o durată mai îndelungată. 
Aşa cum se va observa din cele prezentate în cele ce urmează, aceste premise nu au fost fructificate, 
alegerile din 2004 neîntrerupând şirul modificărilor de legislaţie superficiale iniţiat în 1992 (în 
perioada premergătoare alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din acel an).  

Codul electoral – o idee bună, însă neconcretizată 

În primul rând, merită amintit faptul că, la scurt timp după investire, Guvernul Năstase anunţa, 
prin vocea lui Octav Cozmâncă, la vremea aceea Ministrul Administraţiei Publice, că pe lista de 
priorităţi ale Guvernului pentru anul 2001, în privinţa proiectelor de acte normative ce urmau a fi 
promovate în Parlament, se afla un proiect de cod electoral care, odată adoptat, ar fi trebuit să 
înlocuiască toate actele normative ce fac referire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor în 
România. Acum, la mai bine de patru ani de la acel anunţ, putem trage concluzia că nici măcar nu a 
existat vreo tentativă, din partea Guvernului, în acest sens. Singurul proiect de cod electoral ajuns în 
Parlament a fost cel elaborat de Asociaţia Pro Democraţia şi introdus în Senat de senatorul Paul 
Păcuraru. 

Comisia parlamentară care s-a ocupat de legislaţia electorală 

Primul pas concret în procesul de revizuire, în Parlamentul României, a legislaţiei electorale l-a 
constituit decizia de înfiinţare a Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, în primăvara anului 2003 (componenţa 
comisiei este prezentată în anexa 1). Iniţial, acestei Comisii i se stabilise ca termen de prezentare a 
propunerilor de revizuire a legilor electorale, data de 30 septembrie 2003. Până la acel termen, 
membrii Comisiei nu reuşiseră să se întâlnească niciodată, astfel încât birourile permanente ale 
celor două Camere au stabilit un nou termen până la care Comisia urma să-şi definitiveze 
activitatea, la data de 30 noiembrie 2003. Nici acest din urmă termen nu s-a dovedit a fi unul realist 
din punctul de vedere al membrilor Comisiei, aceştia începându-şi activitatea către sfârşitul lunii 
noiembrie 2003.  

Comisia şi chestiunea sistemului de vot 

Prima parte a activităţii acestei Comisii a fost dedicată dezbaterilor cu privire la sistemul de vot pe 
baza căruia urmau să se desfăşoare alegerile legislative din România, odată cu adoptarea noilor 
reglementări. Din punctul nostru de vedere, partea pozitivă a acestor dezbateri a constat în invitarea 
reprezentanţilor APD de a lua parte la lucrările Comisiei, în virtutea fapului că APD introdusese în 
Parlament, printr-un membru al Senatului, un proiect de Cod electoral pentru a cărui susţinere 
prezentase şi liste cuprinzând 161.000 de semnături. Partea negativă a fost legată de strategia unora 
dintre membrii Comisiei de a simula preocuparea pentru înlocuirea votului pe listă cu votul 
uninominal, în paralel cu luarea tuturor măsurilor necesare pentru ca în privinţa sistemului de vot să 
nu se producă nici o schimbare. Cel mai elocvent exemplu în acest sens a fost hotărârea pe care 
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membrii Comisiei au adoptat-o la începutul lucrărilor ca orice propunere legată de sistemul de vot 
să poată fi însuşită de Comisie doar dacă era votată de 2/3 din membrii Comisiei (în ciuda faptului 
că această Comisie nu avea decât rolul de a propune texte de lege, decizia urmând a fi luată de 
plenul celor două Camere ale Parlamentului). Această hotărâre s-a dovedit, în cele din urmă, a juca 
un rol determinant în modul în care discuţiile urmau a fi concretizate în hotărâri: când s-a votat cu 
privire la sistemul de vot pe care Comisia urma să-l propună, propunerea PSD (sistemul majoritar  
uninominal cu două tururi, doar pentru Senat) a întrunit 10 voturi, în timp ce propunerea Alianţei 
PNL-PD (în fapt propunerea APD, preluată de senatorii şi deputaţii Alianţei) a obţinut 4 voturi.  

După ce au scăpat de delicata problemă a sistemului de vot, membrii Comisiei au putut să se 
dedice chestiunilor legate de organizarea alegerilor. Din păcate, în ciuda faptului că aveau pe masă 
un proiect de Cod electoral pe care puteau să lucreze (eliminând textele care făceau referire la 
modificarea sistemului de vot pe care tocmai o respinseseră), membrii Comisiei au preferat să 
lucreze pe fiecare lege în parte, aducând unele modificări de conjunctură (aşa cum s-a întâmplat de 
fiecare dată, înainte de alegeri, după 1990) şi ratând, astfel, şansa de a face în aşa fel încât România 
să aibă un Cod electoral. 

Rezultatele activităţii Comisiei 

Legea alegerilor locale a făcut obiectul comentariilor APD în perioada alegerilor locale din vara 
anului 2004, comentarii care au fost inserate în lucrarea „Alegeri locale 2004” editată şi lansată de 
APD în luna iulie a aceluiaşi an. De aceea, în materialul de faţă ne referim doar la Legea alegerilor 
pentru Camera Deputaţilor şi Senat şi la Legea alegerilor pentru Preşedintele României. 

Cel mai important moment care s-a consumat în cadru Comisiei, cu privire la această lege, l-au 
constituit dezbaterile din lunile iulie-august pe marginea propunerii legislative, în forma în care 
fusese adoptată de Senat şi în perspectiva dezbaterilor care urmau să aibă loc în Camera 
Deputaţilor. Rezultatul discuţiilor şi hotărârilor adoptate în cadrul Comisiei ne oferea suficiente 
motive să considerăm că legea în baza căreia urmau să fie organizate alegerile legislative din 
toamna anului 2004 avea să fie mai deficitară, la multe capitole, chiar decât legea în vigoare la 
momentul acela. Principalele deficienţe pe care le-am constatat în acel moment erau următoarele: 

1. prevederea care reglementa organizarea de secţii de votare în unităţile militare, spitale, 
maternităţi, sanatorii, staţii de cale ferată, autogări, porturi, etc. – şi care crea condiţii 
pentru ca evidenţa celor care votează să scape de sub control; 

 
2. renunţarea la cartea de alegător şi marcarea cărţiilor de identitate ale celor care votează 

cu un timbru autocolant (care se poate dezlipi foarte uşor, lucru dovedit în toate ocaziile 
în care a mai fost folosită această metodă), fapt de natură a oferi condiţii pentru apariţia 
fenomenului „votului multiplu”; 

 
3. alcătuirea listei de persoane dintre care urmau să se tragă la sorţi, de către Preşedintele 

tribunalului judeţean, preşedinţii şi locţiitorii birourilor electorale ale secţiilor de votare, 
de către prefect, lucru care a creat întotdeauna suspiciuni legate de posibila afiliere 
politică a persoanelor respective (suspiciuni ce, de multe ori, au fost confirmate de 
realitate); 

 
4. stabilirea de condiţii diferite de participare la alegeri pentru organizaţiile aparţinând 

minorităţilor naţionale în funcţie de criteriul prezenţei în Parlament - o discriminare 
neexplicabilă şi inacceptabilă între cele două tipuri de organizaţii; 

 

14 



 

5. dreptul oferit doar partidelor politice de a avea acces la copii ale listelor electorale 
permanente în timp ce mass media sau institutele de sondare a opiniei publice urmau să 
nu beneficieze de această posibilitate, aspect care afecta transparenţa procesului electoral 
şi calitatea cercetărilor ştiinţifice asupra comportamentului electoral sau a intenţiilor de 
vot; 

 
6. absenţa unor prevederi clare în baza cărora la operaţiunile ce se desfăşoară în secţiile de 

votare în ziua alegerilor între orele 06:00 şi 07:00 urmau să aibă dreptul de a asista şi 
candidaţii, delegaţii acreditaţi din partea presei, precum şi observatorii interni, lucru care 
a făcut ca la alegerile locale, în multe secţii de votare, persoanelor aparţinând acestor 
categorii (candidaţi, delegaţi din partea presei, observatori) să nu li se permită accesul în 
secţia de votare înainte de ora 07:00; 

 
7. prevederea conform căreia birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în 

străinătate urmau să fie constituite din câte un preşedinte şi doi membri – toţi selectaţi de 
pe liste întocmite de Ministerul Afacerilor Externe, partidele politice neavând dreptul de 
a trimite reprezentanţi în secţiile de votare respective, decât după ora 21:00 (la 
numărătoarea voturilor); 

 
8. prevederea conform căreia biroul electoral de circumscripţie putea acredita la o secţie de 

votare numai un observator intern, pentru situaţiile în care existau solicitări pentru 
aceeaşi secţie din partea mai multor organizaţii neguvernamentale, acreditarea urmând a 
se elibera în urma unei trageri la sorţi, această prevedere fiind de natură a împiedica 
organizaţiile civice să observe alegerile în secţiile de votare unde considerau că este 
necesar să observe şi să-şi organizeze şi desfăşoare activitatea de observare după cum 
consideră de cuviinţă. 

 
La acestea se adaugă o altă problemă pe care APD a semnalat-o în alte ocazii anterioare şi care se 

referă la Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) – instituţie transformată, atât prin prevederile 
care îi reglementează organizarea şi activitatea, cât şi prin modul în care au fost numiţi membrii ei, 
într-o anexă a Guvernului. Această problemă nu a rezultat direct din activitatea Comisiei 
(reglementările referitoare la Autoritatea Electorală Permanentă fuseseră adoptate în primăvara 
anului 2003), însă ar fi putut fi înlăturată de către Comisie. 

 
Eforturile APD de a influenţa modificarea legislaţiei electorale 
 
La debutul dezbaterilor în plenul Camerei Deputaţilor, pe marginea propunerilor de modificare a 

Legii pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, într-un ultim efort de a-i determina pe 
deputaţi să adopte acestă Lege într-o formă care să asigure un minim de corectitudine şi 
transparenţă pentru alegerile din toamna lui 2004, APD a adresat o scrisoare deschisă membrilor 
Camerei Deputaţilor, o copie a scrisorii ajungând la fiecare deputat. În şedinţa în care s-a prezentat 
şi dezbătut forma propunerii legislative, aşa cum fusese ea stabilită de Comisie, dnul deputat Ioan 
Onisei a avut iniţiativa de a prezenta, de la tribuna Camerei Deputaţilor scrisoarea APD şi mai ales 
ceea ce se semnala prin scrisoarea respectivă. Atât votul deputaţilor, cât şi luările de cuvânt ale 
unora dintre ei au arătat că demersul nostru nu a avut nici un efect. Redăm în continuare o parte a 
unui schimb de replici dintre dnul deputat Viorel Hrebenciuc (PSD) şi dnul Ioan Onisei (PD), din 
cadrul şedinţei respective (întreaga intervenţie a domnului deputat Ioan Onisei, precum şi replica 
domnului Hrebenciuc la această intervenţie sunt prezentate în anexa 2). 
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Ioan Onisei:  
„Cum bine ştiţi, societatea civilă, prin vocea domnului Cristian Pârvulescu, 

preşedintele Asociaţiei Pro-Democraţia, ne semnalează la rândul ei că 
proiectul pe care îl vom dezbate conţine: <o serie de reglementări ce pot 
afecta procesul de vot> şi că: <în condiţiile date, riscul de fraudare a 
alegerilor este mare>. Asociaţia Pro Democraţia ne semnalează nu mai puţin 
de 7 categorii de motive care pot să susţină afirmaţia gravă, dar adevărată, şi 
anume: legea va face legală frauda electorală. În final, îmi îngădui să preiau, 
pentru că mi-o însuşesc, concluzia domnului Adrian Sorescu, director executiv 
al Asociaţiei Pro Democraţia: "Dacă lucrurile vor române cum a propus 
comisia, după părerea mea, la toamnă ne vom duce degeaba să votăm".  

Viorel Hrebenciuc:  

 „Pentru că aţi vorbit de Pro Democraţia şi de proiectul de lege pe care l-aţi susţinut: n-aş fi vrut 
să fiţi în locul colegilor dumneavoastră care au fost reprezentanţi în Comisia electorală, să vedeţi 
feţele domniilor lor atunci când cei de la Pro Democraţia şi-au prezentat proiectul de lege. Pe 
lângă faptul că au luat cunoştinţă de proiectul de lege abia în comisie, dacă ar fi să discutăm acel 
proiect de lege, am ajunge de hazul lumii. Pe lângă faptul că era anticonstituţională, nici cei care 
prezentau proiectul, mă refer la ilustrul domn Sorescu, pe care l-a citat domnul Onisei nu ştia în ce 
constă proiectul de lege.  

Trec peste faptul că erau deputaţi care candidau în mai multe judeţe, că se făceau în loc de 
circumscripţii cu totul şi cu totul alte chestiuni. era o penibilitate. Şi, deşi, cu toţii eraţi de acord că 
în substrat nu sunteţi de acord cu acel proiect de lege, dar asta este politica, trebuie să facem acest 
lucru.  

Mă bucur că, măcar aici, la votul uninominal vă supuneţi votului majoritar, ca să spun aşa. 
Pentru că, ştiţi foarte bine că Societatea Academică Română nu a fost de acord cu proiectul de vot 
uninominal pe care noi, cei din P.S.D., l-am propus din anul 2000, nu de-acum, şi l-am avut şi în 
programul electoral din anul 2000; nu aţi fost de acord cu el, pentru că acesta era, de fapt, 
adevăratul vot uninominal. Obsesia fraudei în alegeri!  

Stimaţi colegi,  

Referitor la mita electorală am fost de acord, în general, cam cu tot ce s-a propus. Nu-mi dau 
seama exact la ce se referă domnul Onisei acum, dar am rugămintea să nu mai vorbiţi atât de 
fraudă, pentru că frauda aceasta, absolut cvasi inexistentă, nu are cum influenţa decisiv nici un fel 
de alegeri. Şi spun acest lucru în deplină cunoştinţă de cauză, după o practică îndelungată în ceea 
ce înseamnă organizarea alegerilor şi campaniile electorale în alegeri(…)”.  

Este lesne de observat faptul că remarcile domnului Hrebenciuc la adresa 
propunerii de Cod electoral a APD (determinate fie de reavoinţă, fie de o 
neînţelegere a subiectului) nu au absolut nici o legătură cu atenţionările 
conţinute de scrisoarea APD: în şedinţele Comisiei pe care domnia sa a 
prezidat-o şi în care a fost prezentată inclusiv propunerea APD de Cod 
electoral, au fost abordate în exclusivitate chestiunile legate de sistemul de 
vot, ori scrisoarea care ajunsese la domnii deputaţi şi la care se referise 
domnul Onisei în intervenţia sa cuprindea menţiuni legate de deficienţele 
legii în materie de organizare a alegerilor şi gestionare a procesului 
electoral. 
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 Lăsăm la aprecierea fiecărui cititor al acestui material, din transcrierile luărilor de cuvânt ale 
celor doi deputaţi, dar şi din stenogramele şedinţelor Comisiei, măsura în care deficienţele majore 
ale legii, în forma în care aceasta a ajuns să fie adoptată, în final, sunt rezultatul lipsei de 
profesionalism şi de interes în rândul celor care au contribuit la conturarea acestei forme sau 
expresia unei premeditări a fraudei electorale (aşa cum au acuzat reprezentanţii opoziţiei de atunci). 

 
Luând act de forma în care au fost adoptate Legea pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 

Senatului şi Legea pentru alegerea Preşedintelui, Adunarea Generală a Asociaţiei a analizat 
oportunitatea retragerii Asociaţiei din procesul de observare a alegerilor şi a decis că Asociaţia va 
observa alegerile numai în cazul în care vor fi înlăturate aspectele grave care afectau transparenţa şi 
corectitudinea procesului electoral. În acest sens APD a adresat domnului Adrian Nastase - Prim 
Ministru al României, o scrisoare deschisă prin care i s-au adus în atenţie gravele deficienţe 
cuprinse în Legea 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, Guvernul 
României fiind ultima instanţă care mai putea să iniţieze măsuri menite să asigure transparenţa 
corectitudini alegerilor. 

 
În acest context, pe parcursul lunii octombrie au avut loc o serie de întâlniri şi discuţii între 

reprezentanţii PSD şi cei ai Ministerului Administratiei şi Internelor, pe de o parte, şi reprezentanţii 
APD, de cealalta parte, în vederea găsirii unor soluţii pentru remedierea deficienţelor sesizate.  

 
Un prim rezultat al demersurilor întreprinse de APD a fost adoptarea Ordonanţei de Urgenţă 

80/2004, prin care s-au rezolvat două din cerinţele APD, însă din păcate nu au fost luate măsuri 
pentru rezolvarea celei mai grave probleme şi anume posibilitatea oricărui alegător, posesor de carte 
de identitate, de a vota de mai multe ori. Măsurile întreprinse de Guvern şi alte autorităţi, în 
comparaţie cu cererile şi soluţiile propuse de APD, precum şi modul în care s-a dat curs fiecăreia 
dintre aceste soluţii sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Propunerile APD Răspunsul conducerii PSD, al Guvernului 

sau al altor autorităţi 
1. Pentru eliminarea posibilităţii ca alegătorii 

posesori de cărţi de identitate să poată vota 
în mai multe secţii de votare, deci de mai 
multe ori 

Nu s-a gasit nici o soluţie.  

a. stabilirea unei singure secţii de vot 
dedicate alegătorilor ce votează în afara 
localităţii de domiciliu pentru a creşte 
gradul de siguranţă şi transparenţă (prin 
modificarea textului legii prin ordonanţă 
de urgenţă); 

 

Nu s-a acceptat, invocându-se faptul că ar 
trebui modificate mult prea multe articole din 
lege. 

b. asigurarea accesului partidelor politice, al 
mass media, al organizaţiilor româneşti şi 
străine care vor observa alegerile, la 
copiile listelor electorale permanente şi 
suplimentare din toate secţiile de votare, 
liste în care vor fi marcate numele celor 
care îşi vor fi exprimat dreptul la vot; 

 

Nu s-a acceptat, invocându-se prevederile Legii 
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date. 

c. adoptarea măsurilor necesare pentru 
confecţionarea timbrelor autocolante de 

În data de 08.10., Guvernul a emis o hotărâre în 
acest sens, invitând totodată APD să participe 
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aşa natură încât, odată aplicate pe cărţile 
de identitate, ele să nu se mai poată 
dezlipi. 

 

la selectarea şi validarea autocolantului care 
urmează a fi folosit. În urma întâlnirii 
reprezentanţilor APD  cu direcţiunea Regiei 
Imprimeria Naţională (căreia i s-a solicitat să 
procure şi să imprime autocolantul respectiv), 
dar şi în urma consultărilor pe care APD le-a 
avut cu o serie de producători de materiale 
publicitare, s-a ajuns la concluzia că atât 
sugestia noastră, cât şi hotărârea Guvernului 
sunt imposibil de pus în practică, neexistând 
posibilitatea fabricării unui autocolant al cărui 
adeziv să intre în reacţie cu materialul cărţii de 
identitate.  

 
2. Pentru înlăturarea barierelor care stau în 

calea unei activităţi eficiente a 
observatorilor interni. 

 

S-a adoptat soluţia propusă de APD. 

Înlocuirea textului de lege care prevede că 
acreditarea se eliberează pentru o singură 
secţie de votare, iar pentru o secţie de votare 
se eliberează acreditare pentru un singur 
observator (deci pentru o singură 
organizaţie), ceea ce ar fi presupus tragere la 
sorţi în cazurile în care mai multe organizaţii 
doreau să trimită observatori în aceeaşi secţie 
de votare,  cu textul din Legea alegerilor 
locale care nu precedea astfel de restricţii.. 

 

Cererea a fost rezolvată favorabil, unul din 
punctele cuprinse în OUG 80 din 14.10.2004 
referindu-se la înlocuirea textului din Legea 
373 privind observatorii interni cu textul din 
Legea alegerilor locale, astfel încât acreditarea 
va fi valabilă pentru întreg judeţul şi, implicit, 
fiecare organizaţie va putea să observe alegerile 
acolo unde consideră că este necesar să o facă. 

3. Pentru eliminarea posibilităţii ca 
preşedinţii birourilor electorale ale 
secţiilor de votare şi locţiitorii acestora, 
desemnaţi, în cazurile în care nu sunt 
jurişti, prin tragere la sorţi de pe liste 
stabilite de către prefecţi, să nu fie membri 
de partid 

 

Nu s-a adoptat nici o măsură. 

Introducerea obligativităţii ca persoanele care 
sunt incluse pe listele de propuneri pentru 
preşedinţi de birouri de secţii de votare şi 
reprezentanţii acestora să nu fi fost membri ai 
nici unui partid politic în ultimii doi ani. 

 

S-a respins, invocându-se lipsa de personal 
pentru îndeplinirea acestor funcţii în special în 
mediul rural, lipsă care nu ar trebui amplificată 
prin introducerea unei astfel de restricţii. 

4. Pentru asigurarea corectitudinii 
operaţiunilor de votare şi numărare a 
voturilor în secţiile de votare din 
străinătate 

 

S-a adoptat soluţia propusă de APD. 

Asigurarea posibilităţii, pentru partidele 
politice, de a-şi desemna, pentru oricare 
dintre aceste secţii, delegaţi care să observe 

S-a adoptat, prin OUG 80 din 14.10.2004, 
în care a fost inclus textul exact aşa cum a fost 
propus de APD. 

18 



 

toate operaţiunile, de la deschiderea secţiei de 
votare şi până la încheierea proceselor 
verbale cu rezultatele votului (în condiţiile în 
care biroul unui astfel de secţii este constituit 
dintr-un Preşedinte numit de şeful misiunii 
diplomatice şi doi membri stabiliţi de BEC 
prin tragere la sorţi dintr-o listă întocmită de 
MAE). 

 
5. Pentru diminuarea posibilităţii ca urna 

mobilă să fie utilizată în mod fraudulos 
 

S-a adoptat soluţia propusă de APD. 

Instituirea obligativităţii ca urna mobilă să 
poată fi folosită doar pentru cazurile în care 
cererea alegătorului este aceea de a-i fi 
trimisă o astfel de urnă la domiciliu, să fie 
însoţită de copii ale unor acte medicale 
doveditoare pentru situaţia de sănătate a 
solicitantului de natură a-l împiedica să se 
deplaseze. 

 

A fost acceptată, Biroul Electoral Central 
adoptând Hotărârea nr. 17/A/25.10.2004 în care 
se  prevede că solicitarea scrisă pentru urna 
mobilă trebuie să fie însoţită de copia unui act 
medical care să ateste starea de sănătate a 
solicitantului, de natură a-l împiedica pe acesta 
să se deplaseze la secţia de votare. 

 

6. Pentru asigurarea corectitudinii procesului 
de tipărire a buletinelor de vot 

 

S-a adoptat soluţia propusă de APD. 

Asigurarea posibilităţii reale pentru partidele 
politice şi organizaţiile care observă alegerile 
de a urmări procesul de tipărire şi distribuire 
a buletinelor de vot. 

A fost acceptată, obţinându-se promisiunea, 
din partea Comisiei Tehnice Electorale, că vom 
fi invitaţi la şedinţa în care vor fi prezentate 
buletinele de vot şi vom putea observa întreg 
procesul de tipărire. 

 
7. Pentru eliminarea posibilităţii ca, în 

procesul de votare, să fie folosite, în mod 
fraudulos, buletine de vot care nu intră în 
„circuitul normal şi legal”. 

 

Nu s-a adoptat nici o măsură. 

Instituirea procedurii de aplicare pe buletinele 
de vot de către reprezentanţii partidelor 
politice din secţiile de votare a ştampilelor de 
control proprii. 

Nu a fost acceptată, invocându-se dificultatea 
operaţiunilor pe care le-ar presupune o astfel de 
măsură. 

 
Având încredere în cuvântul dat de o serie de reprezentanţi ai autorităţilor şi instituţiilor publice 

implicate în organizarea procesului electoral în sensul că va fi identificată o soluţie pentru 
înlăturarea problemei referitoare la votul multiplu, APD a decis, în data de 2 noiembrie 2004, să 
observe alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 28 noiembrie 2004.  

 
Anticipând  pericolele de fraudare a alegerilor,  în pragul primului tur de scrutin, APD a făcut un 

apel către toate forţele politice pentru a asigura, în condiţiile respectului Constituţiei şi democraţiei, 
dreptul la liberă alegere şi corectitudinea procesului electoral şi totodată APD a chemat cetăţenii 
României la maximă vigilenţă civică. 
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Perioada campaniei electorale 
 

 
 
 
IV.1. Stabilirea æi funcœionarea birourilor electorale 
  
Biroul Electoral Central 
 

Conform prevederilor legale, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a întrunit în şedinţă publică, în 
data de 15 octombrie 2004, în vederea desemnării, prin tragere la sorţi, de către preşedintele Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, a celor 7 judecători care urmau să intre în alcătuirea Biroului Electoral 
Central la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, precum şi pentru funcţia de Preşedinte al 
României.  

Conform celor declarate de către Preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, la tragerea la sorţi nu au participat 
magistraţii care au fost membri BEC la alegerile locale din 
2004, precum şi la alegerile locale şi cele legislative din urmă 
cu patru ani, membrii CSM care derulau activităţi 
organizatorice, judecătorii ai căror soţi candidau în alegeri sau 
care fac parte din Curtea Constituţională.  Deşi această 
„preselecţie” a magistraţilor s-a făcut tocmai pentru a nu se 
lăsa loc la diverse interpretări referitoare la obiectivitatea 
deciziilor BEC, la aproximativ o luna de la desemnarea lor, 
membrii BEC au emis o primă hotărâre care punea sub semnul 
întrebării nu numai obiectivitatea, dar şi nepartizanatul lor: 
contestaţia privind participarea domnului Ion Iliescu – 
Preşedintele României la acea dată, la campania electorală a 
Uniunii Naţionale PSD+PUR- a fost respinsă de BEC, pe 
motiv că implicarea domnului Iliescu în campanie nu 

reprezintă o încălcare a Constituţiei României. Trebuie menţionat că unul din punctele de 
argumentare a acestei hotărâri a fost bazat pe decizia Curţii Constituţionale nr. 339/17.11.2004, 
decizie care fusese, la rândul ei, criticată de reprezentanţi ai societăţii civile, precum şi de către o 
serie de editorialişti din presă şi analişti politici. Dincolo de caracterul controversat al deciziei Curţii 
Constituţionale, trebuie remarcat faptul că acordul Curţii Constituţionale ca domnul Ion Iliescu să 
participe la alegeri, în calitate de candidat independent pe listele Uniunii PSD+PUR, nu putea 
însemna nici pe departe că preşedintele Ion Iliescu putea să se implice în campania electorală a 
acestei alianţe electorale. 

 
Erorile apărute în procesul de centralizare a voturilor, reclamate de reprezentanţii de atunci ai 

opoziţiei, dar mai ales modul în care BEC a explicat acele erori şi atitudinea adoptată, în acele zile 
de Preşedintele BEC – domnul Emilian Gherguţ, au constituit un alt moment în care independenţa 
politică şi neutralitatea BEC au fost contestate.  

 
La toate acestea se pot adăuga o serie de hotărâri adoptate de BEC, în special cele din ziua celui 

de al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, adoptate la propunerea şi sub presiunea 
partidului de guvernământ (hotărâri la care ne referim, mai pe larg, într-unul din capitolele 
următoare) şi care au fost îndreptate în mod evident împotriva Alianţei D.A. PNL-PD şi a 
candidatului acestei alianţe la Preşedinţie. 
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Considerăm, totuşi, că o parte din problemele apărute în activitatea BEC se datorează carenţelor 
legislaţiei electorale, iar legat de acest aspect nu putem să nu semnalăm şi o latură pozitivă a 
activităţii BEC – aceea legată de hotărârile BEC ce au adus o serie de clarificări binevenite în 
desfăşurarea alegerilor.  
 
Birourile electorale de circumscripţie judeţeană (BEJ) 
 

În anii electorali precedenţi, la alegerile parmamentare şi prezidenţiale organizate în România, 
acreditarea observatorilor interni se realiza de către Biroul Electoral Central. În plus, vechea 
legislaţie nu permitea ca într-o secţie de votare să îşi desfăşoare activitatea de observator doi 
reprezentanţi ai unor organizaţii neguvernamentale diferite, ci doar unul singur, acesta fiind stabilit 
prin tragere la sorţi organizată de către BEC, în cazurile în care existau mai multe organizaţii ce îşi 
manifestau intenţia de a trimite observatori într-o anumită secţie.  

 
Înainte de alegerile din toamna anului 2004 s-au petrecut două lucruri importante pentru 

activitatea observatorilor interni: 
 
1. legea fusese deja modificată, de către Parlament, de aşa natură încât să prevadă că 

acreditările nu mai urmau a fi eliberate de către BEC, ci de către birourile electorale de 
circumscripţie judeţeană; 

 
2. ca urmare a presiunilor făcute de către APD în toamna anului 2004, Guvernul a adoptat 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 80/2004, prin care a înlăturat restricţia cu privire la numărul de 
observatori care pot monitoriza procesul electoral într-o secţie de votare şi a hotărât că 
acreditarea oricărui observator urma să fie valabilă pentru o circumscripţie electorală (un judeţ), 
şi nu doar pentru o secţie de votare (aşa cum stătuseră lucrurile până în acel moment). 
  

În ciuda faptului că OU 80/2004 a fost adoptată cu aproape o lună şi jumătate înainte de 28 
noiembrie, au existat preşedinţi/membri ai birourilor electorale de circumscripţie judeţeană care nu 
au ştiut de existenţa acesteia, fapt ce indică o slabă comunicare între BEC şi BEJ, precum şi o slabă 
pregătire a preşedinţilor/membrilor BEJ. Spre exemplu, reprezentanţii BEJ Hunedoara şi Vâlcea 
stabililiseră o dată la care să se desfăşoare tragerea la sorţi a observatorilor, iar la Olt şi Bistriţa-
Năsăud reprezentanţii BEJ au eliberat acreditările pentru observatori, specificând pe acreditare şi 
numărul secţiei în care aceştia urmau să îşi desfăşoare activitatea ca observator. O altă problemă, 
contestată de APD la nivelul Biroului Electoral Central, a fost constatată în judeţul Maramureş, 
acolo unde Preşedintele BEJ a solicitat „dovada concretizată în certificatul eliberat în baza 
Ordonanţei 33/2002 care atestă faptul că APD este recunoscută ca asociaţie de utilitate publică”, 
deşi Legea nu prevede acest lucru.  

 
Dificultăţile întâlnite de către reprezentanţii APD pe parcursul procesului de acreditare a 

observatorilor au fost cauzate şi de faptul că legislaţia - Legea 373/2004 modificată şi completată 
prin OU 80/2004 - nu prevede clar documentaţia necesară pentru eliberarea acreditărilor şi de faptul 
că nu există un model de acreditare pe care birourile electorale judeţene să îl folosească. În acest 
context, au existat situaţii în care preşedinţii birourilor electorale judeţene au interpretat într-un mod 
eronat prevederile legii.   
 
Birourile electorale ale secţiilor de votare 
 

În ceea ce priveşte organizarea şi funcţionarea birourilor electorale ale secţiilor de votare, trebuie 
să menţionăm că au existat probleme cum ar fi slaba organizare şi necunoaşterea şi/sau interpretarea 
greşită a legii electorale, partizanatul preşedinţilor şi locţiitorilor secţiilor de votare, precum şi 
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„subordonarea” membrilor BESV primarilor. Mai mult decât atât, aşa cum vom arăta în capitolul 
referitor la ziua alegerilor, la primul tur de scrutin au existat fenomene cu care APD nu s-a mai 
confruntat la nici unul din precedentele scrutinuri şi anume ameninţarea sau hărţuirea 
observatorilor.  
 
 
IV.2. Mass media øn campania electoralå 
 

Modul de reflectare a campaniei electorale în mass media este un indicator semnificativ al 
gradului de democratizare a întregului proces electoral. Mass media este sursa principală din care 
oamenii îşi iau informaţiile politice şi, de aceea, o privire a felului în care funcţionează presa în 
campania electorală relevă natura informaţiilor care ajung la alegători şi pe baza cărora aceştia iau 
deciziile de vot. 
 

O primă caracteristică a reflectării campaniei electorale în mass-media a fost suprareglementarea. 
Deciziile Consiliului Naţional al Audiovizualului ca publicitatea electorală să fie permisă doar în 
emisiunile cu caracter electoral, interzicerea campaniei cu două zile înaintea scrutinului, timpi de 
antenă egali pentru toţi participanţii în cursa prezidenţială ş.a., au limitat dezbaterea, confruntarea 
între candidaţi fiind redusă la o simplă expunere de intenţii.   
 

Un alt aspect definitoriu pentru campania electorală din perspectivă mediatică a fost folosirea, de 
către unii candidaţi, a poziţiei publice pe care o deţineau pentru a transmite mesaje cu caracter 
electoral. Ni se pare semnificativ, în acest context, că o anumită parte a presei nu numai că nu a 
încercat diminuarea acestui fenomen, ci chiar a folosit acest abuz pentru promovarea candidatului 
sau grupului de candidaţi pe care îi susţinea.  
 

Ceea ce ne aduce la a treia caracteristică a mass media în campania electorală, anume partizanatul 
evident al presei scrise şi audiovizuale pentru unul sau altul dintre concurenţii electorali. 
Considerăm că cea mai mare parte a publicaţiilor şi a televiziuniilor nu au respectat standardele 
deontologice care afirmă obligaţia jurnaliştilor de a furniza informaţii corecte, echilibrate şi puncte 
de vedere plurale. Aspectul cel mai grav îl regăsim în utilizarea mediilor publice de informare 
pentru diseminarea mesajului electoral al partidului care se afla, în acel moment, la putere. 
 

Luând în considerare toate aspectele sesizate mai sus şi care cu siguranţă nu sunt exhaustive, 
deplângem modul lent şi nesemnificativ în care Consiliul Naţional al Audiovizualului a răspuns la 
diversele încălcări ale prevederilor pe care tot acesta le-a emis. Lipsa de reacţie a CNA a făcut ca 
întrecerea electorală să pară uneori nedreaptă pentru candidaţii care au respectat legea. 
 

Concluzionând, se poate spune că modul de desfăşurare a campaniei electorale în câmp mediatic 
nu a fost de natură să încurajeze dezbaterile de substanţă şi nici să contribuie semnificativ la 
informarea corectă şi echilibrată a cetăţenilor. În consecinţă, considerăm că o lege unică care să 
specifice doar principiile de desfăşurare a campaniei electorale, la care să se adauge o reacţie mult 
mai promptă a Consiliului Naţional al Audiovizualului la încălcările legislaţiei, ar putea fi un 
început pozitiv în vederea garantării reflectării campaniei electorale într-o manieră conformă cu 
standardele democratice.    
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P u te re  v s . O p o z itie  , în  p re s a  s c r isă
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Putere vs. Opoziţie în presa scrisă 

 
 
 * Puterea= miniştri, preşedintele României, membri PSD şi aliaţii lor în campania electorală (PUR) 
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Numar aparitii si interventii directe 
candidati la Presedintie, total televiziuni
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Număr apariţii şi intervenţii directe 
candidaţi la Preşedinţie, televiziuni

 
Graficele de mai sus au fost preluate din raportul „Agenţiei de Monitorizare a presei” disponibil pe adresa 
www.mma.ro, raport care surprinde mai detaliat fenomenele descrise mai sus. 
 
 
 
IV.3. Campania „Voteazå cu ochii deschiæi!” a Coaliœiei pentru un Parlament 
Curat 
 

Campania „Votează cu ochii deschişi!” a constituit unul dintre cele mai spectaculoase şi 
dezbătute elemente ale perioadei electorale din toamna anului 2004, iar acest lucru (şi nu atât faptul 
că şi Asociaţia Pro Democraţia a fost implicată în această campanie) ne-a determinat să o 
prezentăm, pe scurt, în această lucrare. 

 
În ce a constat campania Coaliţiei pentru un Parlament Curat 
 
La începutul anului 2004, s-a constituit, la iniţiativa Societăţii Academice din România (SAR), o 

coaliţie de organizaţii civice – Coaliţia pentru un Parlament Curat (CPC), din care a făcut parte şi 
Asociaţia Pro Democraţia, având ca scop informarea electoratului cu privire la biografiile  unora 
dintre candidaţii la funcţia de deputat sau senator (lista organizaţiilor membre ale Coaliţiei poate fi 
găsită în anexa 3). Era vorba de candidaţii care, în conformitate cu o serie de criterii foarte clar 
stabilite în cadrul Coaliţiei, nu întruneau standardele morale la care ar trebui să se situeze cei care 
aspiră la statutul de reprezentant ales în Parlamentul României. Elementele care au fost urmărite 
atunci când s-a realizat verificarea biografiilor candidaţiilor au fost legate de: 
 
• relaţiile de afaceri pe care candidatul sau cineva din familia sa le-ar fi putut avea cu Statul, 

în perioada în care a deţinut o poziţie influentă într-o instituţie de stat; 
 
• migraţia de la un partid politic la altul în perioada în care a deţinut o funcţie publică; 
 
• neconcordanţa dintre veniturile declarate şi avere; 
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• colaborarea cu fosta securitate (înainte de 1990) sau/şi calitatea de activist PCR. 
 
Campania Coaliţiei pentru un Parlament Curat poate fi descrisă în cei câţiva paşi importanţi pe care 
i-a cuprins: 
 
1. constituirea unei reţele de jurnalişti de investigaţie, cu reprezentare în fiecare judeţ, care 

urma să se ocupe de verificarea biografiilor celor care urmau să candideze la alegerile 
legislative şi instruirea jurnaliştilor implicaţi în această reţea; 

 
2. organizarea unor întâlniri cu conducerile unora dintre partidele politice1, anume acele 

partide ai căror candidaţi urmau a fi verificaţi de către reţeaua de jurnalişti, în scopul de a obţine 
colaborarea acestora în cadrul proiectului; 

 
3. verificarea propriu-zisă a biografiilor celor care urmau să se afle pe locuri eligibile pe listele 

de candidaţi ale unora dintre partidele politice, în toate judeţele ţării şi în Municipiul Bucureşti; 
 
4. comunicarea, către conducerile partidelor politice care au acceptat colaborarea cu Coaliţia, a 

biografiilor candidaţilor care nu corespundeau criteriilor de integritate morală ale Coaliţiei; 
 
5. primirea contestaţiilor din partea conducerilor partidelor politice şi a candidaţilor şi 

evaluarea acestora, în cadrul Coaliţiei; 
 
6. redactarea formei finale a biografiilor, luându-se în calcul inclusiv contestaţiile primite şi 

acceptate de către membrii Coaliţiei ca fiind întemeiate; 
 
7. diseminarea, în rândul populaţiei, a biografiilor candidaţilor la Camera Deputaţilor şi Senat 

care nu corespundeau criteriilor de integritate morală, prin 
 

- publicarea biografiilor respective în ziarele cotidiene şi săptămânale ale căror 
conduceri au acceptat să colaboreze cu CPC; 

 
- tipărirea unui număr total de 1.600.000 de pliante şi distribuirea acestora în toate 

judeţele ţării, în special în oraşele mici şi mijlocii şi în mediul rural. 
 
 
Reacţiile partidelor politice faţă de campania Coaliţiei pentru un Parlament Curat 
 

Legat de acest aspect, în primul rând trebuie menţionat că, dintre toate partidele politice ai căror 
candidaţi au fost avuţi în vedere, PRM a fost singurul care, de la bun început, a refuzat orice contact 
cu reprezentanţii Coaliţiei pentru un Parlament Curat şi, implicit, orice colaborare cu aceasta.  

 
Între partidele politice cărora le-a fost prezentat proiectul, PUR a fost singurul care a declinat, mai 

mult sau mai puţin direct, ofera de colaborare a Coaliţiei, conducerile PSD, PNL, PD şi UDMR 
declarându-şi public aprecierea pentru campania CPC şi disponibilitatea de colaborare cu Coaliţia în 
această campanie, acceptând faptul că această campanie le oferea oportunitatea (şi, în unele cazuri, 
pretextul) de a-şi „curăţa” propriile liste de candidaţi. 

 

                                                 
1 Au fost avute în vedere doar partidele politice cu şanse de a depăşi pragul electoral, anume PSD, PNL, PD, PRM, 
UDMR ŞI PUR.  
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În cele din urmă, s-a dovedit faptul că liderii PSD au avut o interpretare diferită de cea a 
membrilor CPC cu privire la criteriile de integritate morală folosite în evaluarea candidaţilor, 
manifestându-şi nu numai nemulţumirea, dar şi protestul faţă de numărul mare de candidaţi ale 
căror biografii au fost, în cele din urmă, aduse la cunoştinţa populaţiei – 95 la nivelul Uniunii PSD 
+ PUR. Trebuie menţionat, totuşi, că la începutul perioadei de stabilire a listelor de candidaţi, 
conducerea PSD a folosit proiectul Coaliţiei pentru a-i îndepărta de pe liste pe unii dintre aceia care, 
de-a lungul timpului, îşi formaseră o imagine negativă în rândurile opiniei publice. 
 

Liderii PNL şi cei ai PD au folosit campania CPC în cea mai mare măsură, eliminând de pe 
locurile eligibile din listele Alianţei D.A. un număr de aproximativ 30 de candidaţi ale căror 
biografii le-au fost prezentate de către CPC (candidaţi care, în cea mai mare parte, figuraseră  pe 
liste, în varianta lor iniţială). În cele din urmă, 12 dintre candidaţii Alianţei D.A. au figurat, totuşi, 
în materialele distribuite de Coaliţie. 

 
UDMR a avut 3 candidaţi ale căror biografii au fost prezentate publicului, în timp ce PRM - partid 

care, aşa cum am mai arătat, nu a colaborat deloc cu Coaliţia, a avut un număr de 43 de astfel de 
candidaţi. 
 
Contra-campania 
  

Cu aproape trei săptămâni înainte de ziua alegerilor, în mai multe judeţe ale ţării au început să fie 
distribuite pliante „ale Coaliţiei pentru un Parlament Curat” falsificate. Erau pliante redactate în 
acelaşi stil cu cele originale, cu acelaşi text de introducere şi incluzând aceleaşi instrucţiuni pentru 
alegători, purtând semnăturile aceloraşi organizaţii, prin liderii lor, diferenţa constând în faptul că 
biografiile incluse se refereau la cu totul alţi candidaţi decât cei ale căror biografii se regăseau în 
pliantele Coaliţiei. În plus, în timp ce în pliantele Coaliţiei, biografiile candidaţilor cuprindeau în 
exclusivitate referiri la activitatea politică şi la cea profesională sau de afaceri (însă legată tot de 
activitatea politică) a respectivilor candidaţi, în pliantele false puteau fi citite cu precădere 
informaţii privind rudele candidaţilor, relaţiile de diversă natură ale acestora cu alte persoane, etc. 

 
Cât priveşte autorii acestor pliante, distribuite, după câte se pare, într-un număr mult mai mare 

decât cele ale Coaliţiei, încă nu există nici un fel de dovezi clare, în ciuda faptului că reprezentanţii 
Coaliţiei au făcut, la vremea respectivă, plângere la Poliţie şi Procuratură, cerând să fie identificaţi 
şi sancţionaţi autorii respectivi. Tot ce ştim este faptul că în pliantele false erau prezentaţi în 
exclusivitate candidaţi ai Alianţei D.A. şi ai PRM, însă nici un candidat al Uniunii PSD + PUR. 
Acest lucru, coroborat cu faptul că, în ceea ce îi priveşte pe cei care au distribuit pliantele respective 
în municipiul Buzău, aceştia au fost identificaţi ca lucrând pentru firme făcând parte din clientela 
PSD, precum şi cu faptul că o operaţiune de asemenea anvergură (distribuirea a milioane de pliante 
în mai toate judeţele ţării) necesită un consum foarte mare de resurse, posibilităţi logistice şi 
organizatorice care nu sunt la îndemâna oricui, ar putea conduce la anumite concluzii, pe care însă, 
le lăsăm la latitudinea cititorilor acestui material. 
 
Epilog la campania Coaliţiei pentru un Parlament Curat 
  

O parte dintre candidaţii PSD, nemulţumiţi de faptul că elemente ale biografiei, pe care fie le 
contestă, fie le consideră motive insuficiente pentru ca domniile lor să fie declarate incompatibile cu 
statutul de parlamentar, au fost prezentate publicului larg de către Coaliţia pentru un Parlament 
Curat, i-au acţionat în judecată pe Alina Mungiu Pippidi, Cristian Pîrvulescu, Asociaţia Pro 
Democraţia şi Coaliţia pentru un Parlament Curat (aceasta din urmă fiind acţionată în justiţie în 
mod eronat, neexistând ca persoană juridică). Cei care au întreprins acest demers sunt (în ordine 
alfabetică): Ioan Brunei (Argeş), Dan Nica (Galaţi), Ioan Mircea Paşcu (Satu Mare), Victor 
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Sanda (Dâmboviţa), Rodica Stănoiu (Olt), Ioan Talpeş (Caraş Severin), Nicolae Văcăroiu 
(Argeş). Fiecare dintre aceştia solicită daune morale în valoare de 1.500.000.000 lei. 

 
Este de menţionat faptul că celelalte organizaţii membre ale Coaliţiei s-au constituit parte în 

proces, în semn de solidaritate cu colegii lor chemaţi în justiţie. 
 
La ora redactării acestei lucrări, procesele sunt în plină desfăşurare, Coaliţia pentru un Parlament 

Curat având deja câştig de cauză în unele dintre ele, în instanţele de fond.  
 

 
IV.4. Implicarea lui Ion Iliescu øn campania electoralå 
 

Un caz aparte în peisajul electoral românesc l-a reprezentat participarea lui Ion Iliescu la 
campania electorală, domnia sa aflându-se într-o situţie dublă de ilegalitate.  

 
Pe de o parte, implicarea domnului Preşedinte Ion Iliescu în campania electorală a Uniunii 

Naţionale PSD+PUR, a încălcat prevederile Constituţiei 
României, mai precis cele ale articolului 84, aliniatul (1): „În 
timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru 
al unui partid şi nu poate îndeplini nici o altă funcţie publică 
sau privată”. Rostul acestui articol este acela de a impune 
obligativitatea şi de a sublinia faptul ca Preşedintele României 
să nu facă politica vreunui partid. 

 

Deşi Curtea Constituţională şi-a dat acordul ca domnul Ion 
Iliescu să participe la alegeri, în calitate de candidat independent 
pe listele Uniunii Naţionale PSD+PUR, această decizie nu 

înseamna nici pe departe că Preşedintele Ion Iliescu se putea implica în campania electorală a 
acestei alianţe electorale.  

Foto: România Liberă, 25.11.2004 

 
Primul moment de implicare a Preşedintelui Iliescu în campania 

electorală a Uniunii Naţionale PSD+PUR a avut loc cu prilejul lansării 
candidaturii lui Adrian Năstase la Preşedinţia României, în data de 30 
octombrie 2004. Cu această ocazie, Ion Iliescu a declarat: „Nu sunt 
prezent aici în calitate de şef al statului, ci de cetăţean care îşi exercită 
dreptul său fundamental de a alege şi de a fi ales, garantat de Constituţia 
României”. În acelaşi timp, Ion Iliescu a vorbit despre cel care doreşte să-i 
preia mandatul ca fiind „omul politic cel mai calificat pentru această 
demnitate", că „a condus cel mai performant guvern al României din 
ultimii ani", că  „are capacitatea de a învăţa". 

 
Implicarea preşedintelui Iliescu în campania electorală a PSD a fost consemnată şi în presa 

internaţională. Astfel, Agenţia Reuters a semnalat, într-un articol cu titlul „Partidele din România 
protestează împotriva posterelor electorale ale lui Iliescu” (Ziua, 11.11.2004), faptul că 
Preşedintele este acuzat de încălcarea Constituţiei României, deoarece acesta apărea în posterele 
electorale ale Uniunii Naţionale PSD+PUR. 

 
Asociaţia Pro Democraţia a sesizat această problemă Biroului Electoral Central (anexa 4) şi 

Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti (BEMB). Preşedintele BEC - domnul Emilian Gherguţ, 
ne-a răspuns la sesizare spunându-ne să ne adresăm BEMB, de parcă ilegalitatea semnalată de noi 
ar fi fost doar un fenomen local şi nu ar fi implicat, aşa cum a fost şi cazul, majoritatea judeţelor din 
România. 
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În ceea ce priveşte BEMB, nu am primit nici un răspuns, dar am aflat din surse neoficiale că 

sesizarea APD a fost supusă dezbaterii membrilor BEMB şi respinsă cu un vot diferenţă. 
 
Pe de altă parte, implicarea lui Ion Iliescu reprezintă un caz de abuz de resurse publice în scopuri 

electorale partizane. Întâi, deoarece participarea preşedintelui Ion Iliescu la campania electorală a 
PSD, prin intermediul vizitelor în teritoriu, prin apariţia pe posterele electorale ale partidului de 
guvernământ, prin apariţiile în emisiunile de televiziune poate fi încadrată în categoria abuzului de 
resurse instituţionale, mai exact a sprijinului oferit de către oficiali ai statului pentru un partid 
politic. Apoi, agenda vizitelor oficiale în teritoriu a Preşedintelui Ion Iliescu s-a intensificat puternic 
în timpul campaniei electorale, folosind în scopuri electorale resursele publice ale instituţiei 
prezidenţiale. 

 

 
 
Aşa cum se poate constata din situaţia prezentată în graficul de mai sus, în luna noiembrie, 

preşedintele Iliescu a realizat de trei ori mai multe vizite în teritoriu decât în luna octombrie şi de 5 
ori mai multe decât în luna septembrie. În cadrul acestor vizite în teritoriu, care apar pe agenda 
oficială a preşedintelui Ion Iliescu, au fost făcute declaraţii cu caracter partinic în favoarea Uniunii 
Naţionale PSD+PUR (anexa 5) 

 
Dacă luăm în calcul doar costurile de transport necesare acestor vizite în teritoriu (aproximativ 

1.750 km x minimum 4 maşini), ar rezulta suma de 22,4 milioane lei, suportată din bani publici, 
pentru turneele electorale ale preşedintelui Iliescu. 
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IV.5. Cheltuielile partidelor politice æi ale candidaœilor în campania electoralå 
 

Atunci când ne referim la corupţie, se consideră adesea că aceasta este inevitabil legată de 
corupţia politică. Pe de altă parte, foarte multă lume consideră că acest fenomen nu e limitat la 
lumea politică şi că „banii nu au culoare politică”. Totuşi, locul de intersecţie al intereselor politice 
şi economice se manifestă prin finanţarea partidelor politice, în general, şi prin finanţarea 
campaniilor electorale, în special, iar corupţia politică pare a fi direct legată de corupţia electorală.  

 
Corupţia electorală se manifestă prin două forme principale, ambele fiind legate de finanţarea 

partidelor politice şi a campaniilor electorale. Prima formă este aşa-numita corupţie politică de tip 
clasic, prin care entităţi private oferă resurse materiale unui partid sau unui candidat în schimbul 
unui avantaj material viitor. O altă formă apare atunci când partidele şi candidaţii aflaţi la putere 
folosesc resursele publice pe care le gestionează, în scopuri electorale. În ambele cazuri, candidaţii 
care au fost aleşi ca urmare a unor astfel de practici şi-au câştigat poziţia prin mijloace corupte şi 
este mai puţin probabil ca aceştia să reuşească să creeze premisele unei societăţi integre. 

 
Din aceste motive, încă din anul 2000, Asociaţia Pro Democraţia a dezvoltat programe prin care a 

urmărit să combată practicile corupţiei politice prin monitorizarea finanţării partidelor politice şi a 
candidaţilor în campaniile electorale şi monitorizarea respectării reglementărilor legate de 
transparenţa financiară a acestora. 

 
În anul electoral 2004, Asociaţia Pro Democraţia a derulat proiectul "Banii şi politica", finanţat de 

Canadian International Developement Agency (CIDA), proiect ce are ca scop diminuarea corupţiei 
generată de finanţarea ilegală şi netransparentă a partidelor politice. Am considerat că putem urmări 
acest scop prin:  
 
• îmbunătăţirea modului de aplicare a legislaţiei privind finanţarea partidelor politice şi a 

campaniilor electorale, editând un Ghid al finanţării partidelor politice şi al campaniilor 
electorale şi realizând o serie de seminarii de instruire cu reprezentanţii principalelor partide 
politice din Bucureşti, Bacău, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Rm. Vâlcea şi Timişoara. 

 
• creşterea nivelului transparenţei cu privire la campaniile electorale ale partidelor politice, 

prin determinarea independentă a cheltuielilor competitorilor politici în campania electorală şi 
prin monitorizarea respectării prevederilor legale referitoare la transparenţa veniturilor şi 
cheltuielilor partidelor politice. 

 
Evaluarea APD cu privire la cheltuielile pe care partidele politice şi candidaţii independenţi le-au 

realizat în timpul campaniei electorale are un dublu rol: pe de o parte, oferă posibilitatea mass-
media şi alegătorilor să dispună de informaţii relevante în ceea ce priveşte finanţele competitorilor 
politici înainte de ziua votării. Pe de altă parte, oferă prin comparaţia cu sumele de bani declarate 
oficial de partidele politice, o imagine asupra nivelului banilor negri atraşi şi folosiţi de un partid 
politic sau de un candidat în campania electorală, bani cu ajutorul cărora, în mod ilegal, candidatul 
respectiv a obţinut o funcţie de reprezentare în cel mai înalt for de conducere al ţării, Parlamentul 
României. 

 
Volumul de bani negri folosiţi de un candidat sau un partid nu reprezintă doar o sumă de bani 

nedeclarată de partidul politic sau candidatul care i-a folosit, ci reprezintă tot atâtea interese oculte 
şi, în aceleşi timp, tot atâtea obligaţii de a răspunde politic sau economic unor servicii pe care 
diverse entităţi private le-au făcut în timpul campaniei electorale. Banii negri reprezintă în cele din 
urmă un nivel al coruptibilităţii.  
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Astfel, din monitorizările şi estimările realizate de Asociaţia Pro Democraţia, am putut constata 
că, dacă facem abstracţie de „discount”-urile de care ar fi putut beneficia partidele politice şi 
candidaţii, din partea furnizorilor de servicii („discount”-uri al căror regim este complet 
nereglementat de Legea 43/2003) rezultă: 
 
• fondurile cheltuite în campania electorală de candidatul Uniunii Naţionale PSD+PUR la funcţia 

de Preşedinte al României- domnul Adrian Năstase, numai cu publicitatea în presa scrisă şi cu 
publicitatea stradală, sunt de aproximativ 3,5 ori mai mari decât veniturile declarate; 

 
• aproape un milion de dolari au fost cheltuiţi de Adrian Năstese peste plafonul maxim permis de 

lege; 
 
• fondurile cheltuite în campania electorală de candidatul Alianţei D.A. PNL-PD la Preşedinţia 

României - domnul Traian Băsescu, numai cu publicitatea în presa scrisă şi cu publicitatea 
stradală, sunt de aproximativ 1,3  mai mari decât veniturile declarate; 

 
• raportările financiare la Curtea de Conturi cu veniturile şi cheltuielile realizate de către 

candidaţii la Camera Deputaţilor şi Senat sunt mult mai aproape de realitate decât în cazul 
candidaţilor la Preşedinţie; 

 
• în jur de 50% din fondurilor destinate campaniei electorale au fost absorbite de către candidaţii 

la funcţia de Preşedinte, confirmându-se şi prin acest fapt ideea că în sistemul electoral actual 
(listă de partid) candidatul la Preşedinţie reprezintă o locomotivă pentru partid, lăsând în umbră 
candidaţii pentru Parlament2. 

 
• în ceea ce priveşte declaraţiile oficiale ale partidelor 

politice la nivel de circumscriţie, dintre judeţele 
monitorizate de APD se înregistrează situaţii normale3 
pentru Uniunea Naţională PSD+PUR în judeţele Bacău şi 
Cluj, iar pentru Alianţa D.A. PNL-PD în judeţele Braşov, 
Cluj, Constanţa, Timiş şi Vâlcea; situaţii nerealiste se 
întâlnesc pentru Uniunea Naţională PSD+PUR în judeţele 
Braşov, Constanţa şi Vâlcea, iar pentru Alianţa D.A. PNL-
PD în judeţul Bacău. 

 
• peste 10 milioane de dolari au fost cheltuiţi de principalele formaţiuni politice pentru 

publicitatea electorală în presa scrisă şi cea stradală la nivel naţional. În afară de aceste costuri, 
cel puţin încă pe atât este necesar pentru cheltuielile legate de: organizare, personal, firme de 
consultanţă, concerte, afişe, pliante, caiete, pungi etc. 

 
• cele mai mari cheltuieli sunt realizate de către Uniunea Naţională PSD+PUR, deşi diferenţa faţă 

de Alianţa D.A. PNL-PD este mai mică în comparaţie cu campania pentru alegerile locale din 
iunie 2004. Dacă la alegerile locale, raportul cheltuielilor Uniune/Alianţă era de aproximativ 
3/1, de această dată raportul este de aproximativ 1,7/1. 

                                                 
2 Trebuie precizat faptul că raportat la plafoanele de cheltuieli stabilite de Legea 43/2003 partidele politice pot cheltui 
cu candidaţii pentru funcţia de deputat sau senator de aproximativ patru ori mai mult decât candidaţii la funcţia de 
preşedinte – în condiţiile depunerii unor liste complete. 
 
3 Situaţia normală apare atunci când sumele monitorizate de APD sunt mai mici decât cheltuielile declarate de partidele 
politice, deoarece monitorizarea APD preprezintă doar două capitole din bugetul total al unui partid şi anume: 
publicitatea în presa scrisă şi publicitatea out-door.  
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• în comparaţie cu alegerile locale, Alianţa DA PNL-PD a investit sume apropiate de cifra de 1,6 

milioane USD pentru fiecare dintre cele două campanii electorale pentru publicitatea în presa 
scrisă, în timp ce Uniunea Naţională PSD+PUR a cheltuit în campania pentru alegerile locale cu 
mai bine de un milion de dolari în plus (3,9 milioane USD) decât în campania pentru alegerile 
parlamentare şi prezidenţiale (2,84 milioane USD). 

 
În urmă cu patru ani, cu ocazia lansării raportului APD asupra finanţării partidelor politice din 

anul 2000, domnul Valeriu Stoica - Ministrul Justiţiei la vremea aceea, făcea afirmaţia şocantă că 
„80% din finanţarea partidelor politice a fost ilegală". Analizând monitorizările şi evaluările APD 
realizate în campaniile electorale din anul 2004 prin comparaţie cu declaraţiile oficiale ale 
partidelor politice şi ale candidaţilor cu privire la veniturile şi cheltuielile realizate, se pare că 
procentul finanţărilor ilegale, al banilor negri în politica românească a scăzut sub 50% din 
finanţarea partidelor politice din România. 

Ce şi cum am monitorizat 

La fel cum a procedat în perioada alegerilor locale, şi acum, cu ocazia campaniei pentru alegerile 
parlamentare şi prezidenţiale, Asociaţia Pro Democraţia a monitorizat cheltuielile principalilor 
competitori, precum şi modul în care sunt respectate prevederile Legii 43/2003 privind finanţarea 
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.  
 

Facem acest lucru plecând de la constatarea că banii, în cantităţi foarte mari, contribuie la 
înlocuirea dezbaterii politice între partide şi între candidaţi cu promovarea cvasicomercială a 
acestora, iar acest lucru nu este nicidecum benefic, nu numai pentru competiţia electorală, dar nici 
pentru democraţie, în general. Totodată, pericolul ca interesul general să fie împins în plan marginal 
de către interese private, ce pot folosi oportunitatea campaniilor electorale pentru a-şi crea, prin 
finanţare politică, poziţii privilegiate în raport cu viitorii deţinători ai puterii, este  cu atât mai mare 
cu cât folosirea banilor în campanie este mai puţin reglementată şi mai netransparentă.  

 
Dintre cheltuielile pe care partidele politice le realizează în campania electorală, singurele tipuri 

care pot fi aproximate de către o organizaţie ce nu are acces la contabilitatea partidelor şi a firmelor 
cu care acestea colaborează sunt cele legate de publicitatea electorală. În ceea ce ne priveşte, am 
optat pentru monitorizarea a două componente ale publicităţii electorale, anume publicitatea în 
presa scrisă şi publicitatea stradală (out-door), încercând încă din timpul alegerilor locale să ne 
punem la punct mecanismele pentru această activitate. 

 
Trebuie subliniat faptul că Asociaţia Pro Democraţia este singura organizaţie din lume care a 

dezvoltat şi aplicat o metodologie pentru monitorizarea publicităţii stradale, realizând acest lucru 
din necesitatea de a scoate la lumină cât mai mult din zonă gri a finanţării campaniilor electorale. 
Importanţa acestei metode de monitorizare a cheltuielilor din campania electorală poate fi observată 
şi prin faptul că publicitatea stradală are o pondere în bugetul de campanie comparabilă cu 
cheltuielile realizate pentru publicitatea în presa scrisă (vezi graficul 5). 
 
 
Monitorizarea publicitaţii în presa scrisă 
 

Pentru evaluarea cheltuielilor efectuate cu publicitatea în presa scrisă au fost monitorizate, la nivel 
central, următoarele tipuri de publicaţii: 
 

- 27 de cotidiane  
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- 21 de săptămânale 
- 23 de publicaţii lunare 
- 4 publicaţii bilunare 

 
În ceea ce priveşte presa locală, au fost monitorizate 266 de publicaţii (cotidiane, săptămânale şi 

publicaţii lunare) din 38 de judeţe ale ţării.  
Monitorizarea a fost asigurată de către firma Media Image. 
 
Monitorizarea publicităţii stradale 
 

Monitorizarea publicităţii stradale s-a realizat în şapte dintre cele mai mari judeţe ale ţării - Bacău, 
Braşov, Constanţa, Cluj, Vâlcea şi Timiş, precum şi în municipiul Bucureşti. 
 

Pentru a evalua cât mai exact cheltuielile realizate de partide pentru publicitatea electorală out-
door, au fost monitorizate următoarele tipuri de reclame: 
 
1. panouri publicitare mari: 

a. la intrarea metrou: panouri publicitare dispuse deasupra intrărilor în staţiile de metrou  
b. standard  
c. clasic  
d. derulabile  

 
2. panouri publicitare mici (dimensiune 1,1 x 1,6 m): 

a. la intrarea în staţiile de metrou 
b. în staţii de autobuz  
c. pe calcan 
d. pe picior  
e. cu ceas  

 
3. Reclame pe stâlpi: 

a. panouri simple  
b. casete luminate 
c. draperii 

 
4. Bannere 
 
5. Atipice: 

a. mesh – pânzele imense care acoperă faţadele clădirilor 
b. cuburi  
c. panouri mobile ş.a. 

 
Monitorizarea publicităţii stradale a fost realizată de peste 200 de voluntari ai Asociaţiei Pro 

Democraţia, care au monitorizat cele mai importante bulevarde şi străzi din Bucureşti şi din judeţele 
Bacău, Braşov, Cluj, Constanţa, Vâlcea şi Timiş. Pentru a fi reprezentative la nivel de 
circumscripţie, pentru alegerile parlamentare am realizat monitorizarea la nivel judeţean. Astfel, au 
fost monitorizate următoarele oraşe: 
 

- în judeţul Bacău: Moineşti, Comăneşti, Târgu Ocna, Dărmaneşti şi Bacău; 
- în Braşov: Săcele, Ghimbav, Codlea şi Braşov;  
- în Cluj: Turda, Gherla, Cîmpia Turzii şi Cluj-Napoca; 
- în Constanţa: Năvodari, Mangalia, Medgidia, Cernavodă şi Constanţa; 
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- în Timiş: Lugoj, Sânnicolau-Mare, Jimbolia şi Timişoara; 
- în Vâlcea: Călimăneşti, Babeni, Drăgăşani şi Râmnicu-Vâlcea. 

 
Pentru a se asigura o cât mai mare acurateţe a datelor, frecvenţa de monitorizare a publicităţii out-

door a fost de două ori pe saptămână, înregistrându-se date referitoare la tipul de reclamă, locul, 
durata de expunere, partidul şi candidatul pentru care se face publicitate. Pentru centralizarea 
datelor am folosit un sistem on-line dezvoltat de departamentul IT al APD, sistem care ne-a permis 
să ţinem sub control metodologia şi să avem acces rapid la rezulatele monitorizării (anexa 6). 
  

Calculul costurilor s-a realizat având ca reper „preţurile de listă” şi reprezintă sumele brute. Nu s-
au luat în calcul eventualele discounturi sau bartere, forme care sunt complet nereglementate de 
lege. Pentru publicitatea stradală la nivel naţional, calculul s-a realizat pornind de la rezultatele 
monitorizării pentru cele 6 judeţe în care APD a evaluat publicitatea stradală (Bacău, Braşov, Cluj, 
Constanţa, Timiş şi Vâlcea) şi municipiul Bucureşti. Astfel a fost generată evaluarea pentru toate 
judeţele ţării, având ca bază de calcul un cost mediu pe partid / judeţ monitorizat / locuitor. 
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Graficul 1: Situaţia comparativă a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi şi a celor evaluate de 
APD pentru candidaţii la funcţia de Preşedinte. 
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Graficul 2: Situaţia comparativă a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi şi a celor monitorizate 
de APD pentru candidaţii la funcţia de Preşedinte. 
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Graficul 3: Situaţia comparativă a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi şi a celor evaluate de 
APD pentru principalele formaţiuni politice. 
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Graficul 4: Situaţia comparativă a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi şi a celor monitorizate 
de APD pentru principalele formaţiuni politice. 
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Graficul 5: Raportul dintre monitorizarea cheltuielilor cu publicitatea în presa scrisă şi evaluarea 
cheltuielilor cu publicitatea stradală la nivel naţional. 
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Graficul 6: Situaţia comparativă a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi şi a celor evaluate de 
APD pentru candidaţii la Parlament la nivel naţional (nu include cheltuielile realizate pentru 
campania prezidenţială). 
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Graficul 7: Situaţia comparativă a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi şi a celor evaluate de 
APD pentru candidaţii la Parlament din judeţul Bacău. 
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Graficul 8: Situaţia comparativă a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi şi a celor evaluate de 
APD pentru candidaţii la Parlament din judeţul Braşov. 
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Graficul 9: Situaţia comparativă a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi şi a celor evaluate de 
APD pentru candidaţii la Parlament din judeţul Cluj. 
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Graficul 10: Situaţia comparativă a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi şi a celor evaluate de 
APD pentru candidaţii la Parlament din judeţul Constanţa. 
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Graficul 11: Situaţia comparativă a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi şi a celor evaluate de 
APD pentru candidaţii la Parlament din judeţul Timiş. 
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Graficul 12: Situaţia comparativă a cheltuielilor declarate la Curtea de Conturi şi a celor evaluate de 
APD pentru candidaţii la Parlament din judeţul Vâlcea. 
 

Propagandă electorală pe bani publici  

Deşi Constituţia României afirmă pluralismul politic ca o condiţie şi o garanţie a democraţiei 
constituţionale, iar Legea 373/2004 afirmă accesul egal şi nediscriminatoriu al partidelor la 
mijloacele de informare, practica abuzului de putere prin folosirea în scop partizan a resurselor 
publice a continuat şi cu ocazia campaniei electorale pentru Alegerile Parlamentare şi Prezidenţiale.  
 

Abuzul resurselor administrative poate fi împărţit în două categorii majore: practici coercitive şi 
practici corupte, ambele fiind ilegale. Din prima categorie fac parte abuzuri precum acelea de a 
împiedica anumite formaţiuni politice să se înregistreze sau să-şi depună liste de candidaţi, pe când 
din categoria practicilor corupte fac parte abuzuri precum folosirea banilor sau a bunurilor publice 
în scopuri electorale. 
 

În campania electorală de la sfărşitul anului trecut, Guvernul PSD a continuat să abuzeze de 
resursele publice prin publicitatea TV pentru anunţuri cu caracter propagandistic la programele 
desfăşurate de Agenţia Naţională a Locuinţelor şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale. 
 

Nepăsarea faţă de caracterul ilegal şi imoral al acestui tip de abuz al resurselor publice este cu atât 
mai gravă cu cât au existat numeroase avertismente publice faţă de această practică, mai ales în 
campania electorală.  
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Astfel, în perioada monitorizată (15 noiembrie – 8 decembrie 2004)4, peste 120.000 USD au fost 
folosiţi pentru contracte de publicitate la programele: „ANL - am pornit împreună pe drumul spre 
casă”  şi „Autostrada soarelui – primii 100 de km la nivel european”. Acestea au fost difuzate la 
posturile TV: Romania 1, Antena 1, Prima TV. 

 
La aceasta se adaugă faptul că, prin modul în care sunt realizate, aceste spoturi publicitare preiau 

elemente din mesajul electoral al Uniunii Naţionale PSD + PUR. 
 
Spotul publicitar al Agenţiei Naţionale a 
Locuinţelor 

Mesajele electorale ale Uniunii Naţionale PSD 
+ PUR 

Slogan: „ANL am pornit împreună pe drumul 
spre casă” 
 
Mesaj: „Ne-am făcut împreună planuri şi am 
pornit împreună pe drumul spre casă. Un drum 
ce străbate întreaga ţară. Un drum la capătul 
căruia 32.000 de familii de tineri români vor 
ajunge acasă” 
 

„Mergem inainte împreună” 
 
„Continuăm împreună” 
 
„Am construit 32.000 de locuiţe”  
 
„Programul economic PSD+PUR - garanţia 
unui viitor mai bun” 

 
De asemenea, trebuie menţionat faptul că în aceeaşi categorie se încadrează şi recentele dezvăluiri 

privind modul în care fondurile de publicitate pe anul 2004 ale Guvernului sau ale agenţiilor şi 
companiilor de stat au fost folosite pentru a controla politic publicaţii ce beneficiau de contracte de 
publicitate. 
 

În acest sens, se face simţită, din ce în ce mai tare, nevoia de a reglementa fenomenul abuzului de 
resurse publice în campania electorală, un punct de plecare pentru un asemenea proiect fiind chiar 
tipologia folosită de Asociaţia Pro Democraţia în analizele pe care le-a dezvoltat. (anexa 7) 

Campania  „Tăcerea ta ne costă”

Pe de altă parte, pentru a veni în întâmpinarea acestui fenomen, Clubul APD Timişoara a 
coordonat în cadrul proiectului „Stop corupţia!” campania  „Tăcerea ta ne costă” cu scopul de a 
reduce nivelul corupţiei în instituţiile administraţiei publice locale ce se manifestă prin deturnarea 
resurselor publice către zona privată a finanţării partidelor politice. 
 
Desfăşurat în judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, proiectul a avut două obiective  
principale: 

• sensibilizarea funcţionarilor publici şi a angajaţiilor instituţiilor publice locale cu privire la  
fenomenul deturnării de resurse existente la nivelul acestora, fie dacă sunt bani de la bugetul 
public, echipamente, consumabile sau resurse umane.  

 
• promovarea noii legislaţii din Romania cu privire la protecţia averitizorilor de integritate 

(wistleblowers) în rândul angajaţiilor instituţiilor publice în vederea încurajării lor de a lua 
atitudine faţă de încălcări ale legii în structurile în care lucrează. 

  
                                                 
4 Monitorizarea publicităţii guvernamentale s-a realizat în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie 2004, acoperind 
principalele posturi TV naţionale. Evaluarea costurilor se basează pe preţurile de listă ale acestor televiziuni. De la 
conferinţa de presă în care acuzam abuzul de resurse publice prin cheltuielile cu publicitatea guvernamentală din 
perioada 15 – 22 noiembrie, în valoare de 65.000USD, în următoarele trei săptămâni această practică a continuat, 
sporind cheltuielile cu 59.419USD. 
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În cadrul campaniei a fost editat în 16.000 de exemplare un pliant color şi distribuit apoi 
angajaţilor în instituţiile publice şi a fost realizat un site web http://stopcoruptia.resurse-pentru-
democratie.org/index.php. 
  

De asemenea, foarte interesant este modul în care s-a reuşit finanţarea acestui proiect: donaţii 
individuale, în calitate de persoane fizice, ale şefilor de instituţii publice şi aleşi locali, Consiliul 
Judeţean Timiş, Tipografia Mirton din Timişoara, Firma LuxImage.  
 
 
IV.6. Transparenœa øn finanœarea campaniei electorale 
 

Din punctul de vedere al Asociaţiei Pro Democraţia, transparenţa în finanţarea partidelor politice 
este cheia combaterii corupţiei politice generată de schimbul „la negru” între diferitele servicii pe 
care susţinătorii privaţi şi competitori politici şi le fac reciproc. Scoaterea la lumină a relaţiei dintre 
partidele politice şi finanţatorii partidelor politice poate asigura din partea societăţii civile şi din 
partea celorlalte partide politice acel element de control menit a bloca ceea ce, mai mult metaforic, 
este interzis de lege:  
 

„Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, de către partidele 
politice a donaţiilor de bunuri materiale sau sume de bani ori prestarea de servicii  
gratuite făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic sau politic.” 
(Legea 43/2003, art. 5, al 10) 

 
Pe de altă parte, publicarea informaţiilor referitoare la finanţarea politică se face cu scopul explicit 

de a informa alegătorii în legătură cu nivelul veniturilor şi cheltuielilor curente ale partidelor 
politice şi, totodată, de a-i informa pe aceştia despre susţinătorii partidelor politice şi candidaţilor, 
altfel spus despre diferitele grupuri de interese care susţin un partid politic sau altul, un candidat sau 
altul. Trebuie remarcat, totuşi, faptul că efectele acestei Legi în ceea ce priveşte asigurarea 
informării publicului sunt limitate, printre altele şi din cauza faptului că legea nu obligă partidele 
politice să publice aceste informaţii înainte de ziua alegerilor sau pe paginile de internet. 
 

Cerinţele Legii 43/2003  referitoare la publicarea informaţiilor legate de finanţarea politică se 
referă la: 
 

a) lista persoanelor fizice sau juridice care au făcut donaţii unui partid politic pe parcursul 
unui an trebuie publicate în Monitorul Oficial, Partea a III-a până la data de 31 martie a 
anului următor, precum şi suma totală a donaţiilor confidenţiale (art.5, al.8) – (anexa 8) 

 
b) rapoartele financiare cu veniturile şi cheltuielile realizate în campania electorală trebuie 

publicate în Monitorul Oficial, Partea a III-a, în termen de 15 zile de la publicarea 
rezultatului alegerilor (art.25, al.1); 

 
c) desemnarea mandatarului financiar se aduce la cunoştinţa publică prin publicarea în 

presă (art.17, al.7); 
 

d) imprimarea pe toate afişele şi materialele de propagandă electorală a denumirii 
partidului care le-a editat şi a agentului economic care le-a tipărit (art.20, al.2). 

 
Unul dintre cele mai importante elemente pentru asigurarea transparenţei finanţării campaniei 

electorale îl reprezintă, totuşi, publicarea rapoartelor de venituri şi cheltuieli în Monitorul Oficial.  
 

41 

http://stopcoruptia.resurse-pentru-democratie.org/index.php
http://stopcoruptia.resurse-pentru-democratie.org/index.php


1 

Lista formaţiunilor politice şi a candidaţilor care au publicat în Monitorul Oficial rapoartele de 
venituri şi cheltuieli efectuate în campania electorală octombrie-decembrie 2004: 

 

Nr.C Data publicării Nr. M.O. Partid/Candidat 

1 14 decembrie 2004 847 Alianţa Dreptate şi Adevăr D.A. PNL – PD, Sibiu 

2 21 decembrie 2004 862 Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România 

3 21 decembrie 2004 862 Uniunea Democrată Turcă din România 

4 27 decembrie 2004 868 Forumul Democrat al Germanilor din România 

5 28 decembrie 2004 871 Uniunea Democrată Maghiară din România 

6 28 decembrie 2004 871 Uniunea Democrată Maghiară din România la funcţia de Preşedinte al 
României

7 28 decembrie 2004 872 Candidat independent Matei Vintilă 

8 30 decembrie 2004 877 Candidat independent Fleancu Constantin, la Camera Deputaţior în 
circumscripţia nr. 27 - Mehedinţi 

9 30 decembrie 2004 877 Partidul Romania Mare (detaliat pe judeţe) 

10 10 ianuarie 2005 17 Uniunea pentru Reconstrucţ ia României (URR) 

11 13 ianuarie 2005 26 Uniunea Naţ ională PSD-PUR, Filiala Sălaj 

12 17 ianuarie 2005 32 Uniunea Armenilor din România 

13 19 ianuarie 2005 40 Partidul Muncitoresc Român 

14 1 februarie 2005 73 Partidul Umanist din România, Filiala Sibiu 

15 1 februarie 2005 73 Candidatul Stoica Ilie din cadrul  PUR, Filiala Sibiu 

16 3 februarie 2005 81 Uniunea Bulgară din Banat – România 

17 11 februarie 2005  98 Uniunea Sârbilor din Românilor 

18 15 februarie 2005 102 Partidul Umanist din România (Social-Liberal) 

Se poate observa că, în comparaţie cu modul în care partidele politice şi-au publicat rapoartele de 
venituri şi cheltuieli pentru campania electorală pentru alegerile locale, la alegerile parlamentare şi 
prezidenţiale, mai multe formaţiuni politice au respectat această obligaţie legală.  

 
Totuşi, cele mai mari formaţiuni politice Alianţa D.A. PNL-PD şi Partidul Social Democrat, în 

ciuda faptului că au personal specializat pe probleme financiare, nu au simţit nevoia de a respecta 
Legea finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale. Acest fenomen se explică, în primul 
rând, prin faptul că încălcările legii nu sunt promt sancţionate de instituţiile Statului, iar în al doilea 
rând, prin faptul că partidele mari au destul de mulţi bani pentru a plăti amenzi cuprinse între 30 şi 
300 milioane lei. 

 
Este interesant de constatat faptul că, în cazul reglementării legale care obligă formaţiunile 

politice şi candidaţii independenţi să depună la Curtea de Conturi raportul de venituri şi cheltuieli 
pentru campania electorală, majoritatea competitorilor electorali au respectat prevederea legală, 
motivul principal fiind, probabil, legat de gravitatea şi asprimea acestei prevederi legale, 
nerespectarea ei putând avea cele mai dure consecinţe pentru candidaţii declaraţi câştigători: 
invalidarea mandatului obţinut (anexa9). 
 

Art. 25. - (1) În termen de 15 zile de la publicarea rezultatului alegerilor, mandatarul 
financiar este obligat să depună la Curtea de Conturi un raport detaliat al veniturilor şi 
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cheltuielilor electorale pentru fiecare partid sau candidat independent. Raportul se 
publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. 
 
(2) Validarea mandatelor candidaţilor declaraţi aleşi este condiţionată de depunerea în 
termen a raportului financiar prevăzut la alin. (1). 

 
Pentru a spori gradul de transparenţă în finanţarea campaniilor electorale, Legea 43/2003 obligă 

mandatarii financiari ai formaţiunilor politice şi ai candidaţilor independenţi să raporteze Curţii de 
Conturi o serie de informaţii financiare cu privire la campania electorală. Totuşi, condiţia pentru 
atingerea scopului acestor reglementări este ca această instituţie - Curtea de Conturi - să fie ea însăşi 
transparentă, ceea ce uneori nu este cazul. 
 

Aceste tipuri de informaţii sunt:  
 

- numele mandatarului financiar; 
 
- donaţiile primite în timpul campaniei electorale; 

 
- numărul de afişe tipărite; 

 
La cererea Asociaţiei Pro Democraţia, Curtea de Conturi ne-a furnizat răspunsuri în ceea ce 

priveşte numărul de afişe electorale tipărite şi donaţiile primite în timpul campaniei electorale de 
către competitorii politici şi non-răspuns în ceea ce priveşte numele mandatarilor financiari 
înregistraţi la Curtea de Conturi. De asemenea, la cererea APD ca aceste informaţii să ne fie 
furnizate şi în format electronic, răspunsul a fost negativ, motivându-se prin faptul că nu ar exista o 
formă electronică a acestora. Motivaţie absurdă, de vreme ce informaţiile primite erau tipărite pe 
hârtie şi nu scrise de mână. În acest sens, APD a trimis o reclamaţie administrativă către 
preşedintele Curţii de Conturi, domnului Dan Drosu Şaguna (anexa 10) 
 

Astfel, din declaraţiile oficiale ale formaţiunilor politice şi ale candidaţilor independenţi care au 
candidat la alegerile parlamentare, se pot constata următoarele (anexa 11) în timpul campaniei 
electorale au fost tipărite peste 5.120.000 de afişe electorale, din care Alianţa DA PNL-PD – 
1.586.609, iar Uniunea Naţională PSD+PUR – 1.126.478; 

 
- s-au făcut donaţii de peste 78,3 miliarde lei, din care Alianţa DA PNL-PD a primit 40 

miliarde, iar Uniunea Naţională PSD+PUR 13,5 miliarde lei. 
 

- dintre partidele care nu au reuşit să treacă pragul electoral, cele mai multe afişe au fost 
tipărite de Partidul Noua Generaţie – 596.117 şi Partidul Ecologist Român – 455.000. 

 
În ceea ce priveşte informaţiile declarate la Curtea de Conturi pentru candidaţii la funcţia de 

Preşedinte al Românei (anexa 12) se pot evidenţia următoarele: 
 

- au fost tipărite un număr de 3.535.096 de afişe pentru candidaţii la funcţia de Preşedinte, din 
care 1.502.059 pentru George Becali şi 1.500.000 pentru Traian Băsescu; 

 
- Adrian Năstase a declarat că a tipărit 180.000 de afişe, ceea ce pare nerealist (ca o 

comparaţie, doar pentru campania alegerilor locale, candidatul PRM la Primăria 
Municipiului Bucureşti, Dumitru Dragomir a declarat că a tipărit peste 280.000);  
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- pentru candidatul UDMR, Marko Bela au fost declarate 7 afişe, iar pentru candidatul URR, 
Ovidiu Tudorici 10 afişe, în timp ce candidatul PNŢ-CD, Gheorghe Ciuhandu nu a declarat 
nici un afiş; 

 
- pentru candidaţii la Preşedinţie au fost donaţi în total 19 miliarde de lei, din care Traian 

Băsescu a primit 10,5 miliarde lei, în timp ce Adrian Năstase a primit doar 2,33 miliarde lei. 
 

În ceea ce priveşte respectarea art. 20 (2) din Legea 43/2003, deşi se poate constata un 
anumit progres, situaţia este departe de a fi una normală. 
 

Astfel, deşi există obligaţia explicită în Legea 43/2003 de a imprima pe toate afişele şi materialele 
de propagandă numele agentului economic care le-a tipărit şi a formaţiunii politice care le-a 
comandat, trebuie menţionat faptul că partidele politice şi instituţiile abilitate nu au luat măsuri 
pentru îndreptarea, în timpul campaniei electorale, a situaţiilor sesizate de APD către Curtea de 
Conturi şi Camerele Judeţene de Conturi, dar şi prin intermediul mass-mediei, situaţii în care afişele 
folosite nu respectau această prevedere. 

 
Această lipsă de reacţie din timpul campaniei electorale este legată de o altă carenţă importantă a 

actualei legislaţii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, dar 
cauzată şi de o profundă incapacitate instituţională: faptul că partidele nu sunt sancţionate pe loc, ci 
după ce întreg procesul electoral s-a încheiat, eventual. 

 
Modul în care materiale de propagandă electorală ale candidaţilor la funcţia de Preşedinte au 

respectat cerinţele articolului 20 (2) din Legea 43/2003, diferă semnificativ de la un oraş la altul. 
Astfel, dacă în Bacău, Braşov şi în Rm. Vâlcea situaţia se prezintă în limitele legii, în Cluj-Napoca 
nici unul dintre materiale publicitare ale lui Adrian Nastase sau Traian Băsescu nu a respectat 
cerinţele de transparenţă. 

 
În Bucureşti, majoritatea materialelor publicitare ale lui Adrian Năstase nu au respectat cerinţele 

legale. 
Precizăm că amenda prevăzută de Legea 43/2003 pentru încalcarea acestor prevederi legale este 

cuprinsă între 30 şi 300 de milioane lei.   
 
Cu toate acestea, în multe cazuri, partidele politice au fost sensibilizate de campania APD de 

provomare a Legii 43/2003 şi au acţionat pentru îndreptarea situaţiei, după ce au fost făcute publice, 
prin conferinţe de presă, cazurile de încălcări ale legii. Există, de asemenea, cazuri în care, unele 
filiale ale partidelor politice au dovedit o bună pregătire şi au returnat pachetele cu materiale 
publicitare „la centru”, deoarece acestea nu respectau prevederile art. 20 (2). 

Site-ul www.apd.ro/map

Pentru a suplini carenţa informaţională în domeniul finanţării partidelor politice, Asociaţia Pro 
Democraţia a dezvoltat începând cu anul 2003, baza de date „Banii şi politica” (Money and 
Politics).  
 

Siteul cuprinde următoarele secţiuni : 
 

- campanii: rezultatele evaluarilor cheltuielilor partidelor politice în campaniile 
electorale din anul 2000 şi 2004; 
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- venituri: o baza de date cu 

venturile partidelor politice 
începând cu anul 2000 
până în prezent. Baza de 
date poate dispune de un 
motor de căutare ce oferă 
posibilitatea accesării 
informaţiilor despre 
donatorii partidelor după 
mai multe criterii, inclusiv 
numele donatorului; 

 
- resurse: cuprinde legislaţia 

în domeniu, studii despre 
finanţarea partidelor din 
România şi alte ţări, 
conferinţe, link-uri; 

 
- presă: comunicatele APD, 

dosare de presă, articole de 
presă. 
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Procesul de votare, numårarea voturilor æi 
stabilirea rezultatelor 
  

 
 

În vederea monitorizării alegerilor parlamentare şi prezidenţiale din 28 noiembrie Asociaţia Pro 
Democraţia (APD) şi partenerii săi – „Centrul Acces - Zalău", Asociaţia DUNĂREA - Mehedinţi, 
„Liga Pro Europa" - Târgu Mures, „Centrul Regional de Iniţiative pentru Cetăţeni PROCIVIC" - 
Buzău şi Asociaţia „Târgovişte spre Europa"- a recrutat şi instruit aproximativ 3.300 de observatori, 
pe care i-a repartizat în secţii de votare din Bucureşti şi următoarele 32 de judeţe: Arad, Bacău, 
Bihor, Bistriţa - Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş - Severin, Cluj, Constanţa, 
Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, 
Olt, Prahova, Sibiu, Sălaj, Suceava, Timiş, Teleorman, Tulcea, Vâlcea şi Vrancea. APD a avut 
observatori acreditaţi şi în câteva secţii de votare din străinătate, mai precis în Treviso (Italia), 
Viena, Paris, Budapesta şi Cleveland (SUA). 

 
Pentru prima dată de la începuturile activităţii sale, APD s-a concentrat mai ales asupra secţiilor 

de votare din mediul rural, unde au fost prezenţi 2.500 din cei 3.300 de observatori ai săi. Acest 
lucru ne-a permis constatarea unei multitudini de probleme legate de modul în care se derulează 
procesul electoral în mediul rural, probleme despre care, până în 2004, opinia publică nu avea 
cunoştinţă.  
 
 
V.1. Scrutinul din 28 noiembrie 
 

Principalele concluzii rezultate în urma procesului de monitorizare al alegerilor din 28 noiembrie 
sunt prezentate în cele ce urmează, pe categorii de nereguli şi fraude. 
 
Votul multiplu – principala caracteristică a acestor alegeri  
 

Caracteristica definitorie a alegerilor din 28 noiembrie 2004 a constituit-o imposibilitatea 
asigurării unui control eficient al numărului de voturi exprimate de alegătorii ce se identificau cu 
cărţile de identitate. Această situaţie este consecinţa modului de reglementare şi organizare a 
alegerilor, începând de la dezbaterea şi adoptarea legii electorale şi continuând cu măsurile 
administrative adoptate în ultimele săptămâni înaintea alegerilor.  

 
Pe parcursul zilei votării, APD a  primit o multitudine de informaţii care au condus la concluzia că 

“turismul electoral” s-a practicat pe scară largă. Din mai multe zone ale ţării ni s-au semnalat 
nenumărate cazuri de cetăţeni care au votat în alte localităţi decât cele de domiciliu, fiind 
transportaţi cu diverse autovehicule (microbuze, autobuze sau autocare). (anexa 13) 

 
Judeţul care s-a detaşat de departe în ceea ce priveşte transportul alegătorilor la secţiile de votare 

de pe teritoriul său este Ilfov. Considerăm că fenomenul de deplasare a alegătorilor, cu autobuzele 
şi microbuzele, între secţiile de votare din judeţul Ilfov, aşa cum ne-a fost semnalată de observatorii 
noştri, dar şi de alţi cetăţeni este una din explicaţiile pentru procentul de participare la vot înregistrat 
în acest judeţ – cel mai mare din ţară. Iată câteva date cu care, comparând acest procent, putem 
trage concluzii interesante: 

 
• participarea la vot pe 28 noiembrie 2004, la ora 20:00: 
la nivel naţional: 57%     în judeţul Ilfov: 72,66% 
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• evoluţia participării la vot în judeţul Ilfov, la alegerile parlamentare, 2000 şi 2004: 
în 2000: 47,24%                                                        în 2004: 72,66% 

 
 
Cazul Ilfov 
 

În urma obţinerii dreptului de a avea acces la listele permanente şi speciale în care au fost înscrise 
persoanele care au votat în data de 28 noiembrie 2004 (printr-o decizie a BEC din data de 9 
decembrie), Asociaţia Pro Democraţia a realizat un studiu de caz pe judeţul Ilfov. Introducând într-o 
bază de date şi prelucrând, cu un program de calculator, numele şi datele a 9.322 alegători din 
listele permanente din judeţul Ilfov, care au votat în data de 28 noiembrie, precum şi toate datele din 
listele speciale 1 şi 2 din acest judeţ, am ajuns la următoarele concluzii:  

 
351 alegători - 3,76% din cei 9.322 alegători care au votat în secţiile de votare la care au fost 

arondaţi şi care au fost „verificaţi” de APD, au votat de cel puţin două ori pe teritoriul 
judeţului Ilfov. 

 
Într-un clasament al localităţilor din judeţul Ilfov în care fenomenul de vot multiplu a fost cel mai 

extins, se detaşează  
 
• comuna Moara Vlăsiei, cu 184  de alegători (5,94% din totalul de 3093 de alegători înscrişi în 

listele permanente şi care au fost „verificaţi” de APD) care au votat de două sau mai multe ori;  
 
• comuna Ştefăneştii de Jos, cu 47 de alegători (2,44% din totalul de 1.926 alegători), alegători 

care au votat de două sau mai multe ori;  
 
• comuna Cernica, cu 41 de alegători (1,14 % din totalul de 3589 de alegători alegători înscrişi în 

listele permanente şi care au fost „verificaţi” de APD) care au votat de două sau mai multe ori. 
 

Trebuie menţionat faptul că rezultatele investigaţiilor întreprinse de membrii APD (din cadrul 
Clubului Bucureşti) reflectă doar o infimă parte a fenomenului votului multiplu din acest judeţ. 
Pentru a avea o imagine întru totul fidelă a ceea ce s-a întâmplat într-un judeţ cum este Ilfovul, 
investigaţia ar trebui să cuprindă: 
 
- alegătorii care au votat fiind înscrişi în toate listele permanente din judeţul Ilfov; 
 
- alegătorii înscrişi în listele speciale tip 1 şi 2 din toate localităţile judeţului Ilfov; 
 
- alegătorii care au votat fiind înscrişi în toate listele permanente din judeţele limitrofe judeţului  

Ilfov; 
 
- alegătorii înscrişi în listele speciale tip 1 şi 2 din toate judeţele limitrofe judeţului Ilfov; 
 
- alegătorii care au votat fiind înscrişi în toate listele permanente din municipiul Bucureşti; 
 
- alegătorii înscrişi în listele speciale tip 1 şi 2 din toate secţiile de votare din municipiul 

Bucureşti. 
 

Este evident că acest lucru ar însemna introducerea în baza de date şi prelucrarea datelor 
referitoare la câteva milioane de alegători, operaţiune care nu este la îndemâna unei organizaţii 
neguvernamentale cum este Asociaţia Pro Democraţia, dar care cu siguranţă se află la îndemâna 
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autorităţilor şi instituţiilor publice care au datoria de a investiga acuzaţiile de fraudare a alegerilor 
din toamna lui 2004.  

 
Transportul alegătorilor la urne cu mijloace de transport aparţinând unor organizaţii ale unor 

partide politice, unor activişti politici sau unor structuri ale Administraţiei Publice Locale (sau 
alte indicii privind posibile activităţi de „turism electoral”) 

 
În general, cei care au fost implicaţi în mobilizarea şi transportul alegătorilor la secţiile de votare 

susţin că acest lucru nu este interzis, mai mult, că ar fi o practică inspirată din strategia 
organizaţiilor politice din SUA. Dacă privim legea doar în litera ei, am putea să le dăm dreptate. 
Spiritul legii contravine însă, întru totul, acestei practici. Dincolo de faptul că este vorba de un 
serviciu furnizat, în mod gratuit, unor alegători, iar acest lucru ar putea fi foarte uşor asimilat mitei 
electorale, de cele mai multe ori mijloacele de transport folosite în astfel de activităţi aparţineau fie 
unor activişti ai unor partide politice, fie chiar unor organizaţiilor politice, fie primăriilor conduse, 
bineînţeles, de persoane aparţinând unor partide politice. Ori în aceste condiţii, este greu de 
imaginat că mobilizarea şi transportul alegătorilor, de către un activist politic, sunt realizate în stil 
nepartizan autentic, în ideea că alegătorii pentru care partidul cheltuie atâţia bani şi depune efort pot 
vota cu oricine doresc. De aceea, am considerat această practică o neregulă a acestor alegeri, de 
multe ori această neregulă fiind combinată cu o alta – turismul electoral. În cele ce urmează sunt 
enumerate câteva exemple: 
 

În judeţul Bihor, localitatea Gepiu, Secţia 389: 
- autoturismul care a adus alegatorii la vot de repetate ori, avea arborat în spate un fluturaş al 

Uniunii Naţionale PSD+PUR. Numărul maşinii: BH 03 RGY.  
 
În judeţul Dâmboviţa, zona Titu: 
- au fost transportate persoane la secţia de votare nr. 187, fiind luate dintr-un bar din satul 

Marunţeşti, cu maşinile: B 51 DGP (Dacia albastră), DB 30 MVZ (Dacia albastră) şi DB 05 FGC 
(Dacie albastră); transportatorii au completat o listă nominală cu persoanele pe care le-au adus; la 
apariţia observatorului aceştia au plecat. 

 
În judeţul Dâmboviţa, localitatea Tărtăşeşti, Secţia 331: 
- persoane în vârsta, unele încălţate în papuci, aduse la secţia de votare cu un autocar, au votat pe 

lista specială spunând că sunt din Sinaia. Pe autocar era înscris „Piccolino”. 
 
În judeţul Galaţi, localitatea Fârtăneşti, Secţia 261: 
- două microbuze (GL 19 SPP şi GL 05 XAV) au transportat persoane la secţia de vot. Unul din 

şoferi a recunoscut că era de la PSD şi a afirmat ca are „acreditare” şi că are dreptul să transporte 
oamenii la votare.  
 
Folosirea abuzivă a urnei mobile 
 

Observatorii APD au sesizat nenumărate situaţii în care urna mobilă a fost folosită în afara 
reglementărilor în vigoare. Astfel, urna mobilă a fost trimisă la adrese de la care nu s-au primit copii 
ale actelor medicale care să ateste starea de sănătate a celui ce solicita deplasarea acesteia, la adrese 
de la care nu s-a primit nici măcar solicitarea în scris a celui în cauză, dar au existat şi multe cazuri 
în care urna mobilă a fost direcţionată la adrese la care figurau persoane care nu solicitaseră aceasta. 

 
Deşi în urma celor întâmplate la Referendumul pentru revizuirea Constituţiei din toamna anului 

2003 (atunci când urna mobilă a constituit principalul instrument de fraudare a scrutinului), 
reglementările privind folosirea urnei mobile au devenit mult mai restrictive, iată că de această dată 
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aceste reglementări au fost încălcate pe scară largă, fără ca, până în prezent, cineva să adopte vreo 
măsură de sancţionare a acestui lucru. Câteva exemple de folosire abuzivă a urnei mobile sunt 
prezentate în cele ce urmează: 
 
În Bucureşti, sector 3, Secţia 333 
- urna mobilă a părăsit secţia de votare fără ca cererile să fi fost însoţite de vreun act medical; 
 
În judeţul Dâmboviţa, localitatea Costeşti/Tomşani, Secţia 187  
- Primarul a venit cu 30 de cereri pentru urna mobilă, dar fără a aduce acte medicale justificative. S-
a plecat cu urna mobilă, iar observatorul a făcut sesizare scrisă către BESV. 
 
În judeţul Dâmboviţa, localitatea Şelaru, Secţia 324 
- au fost aduse la secţia de votare 17 cereri scrise şi semnate de medicul din comună; chiar dacă 
cererile nu au fost însoţite de certificate medicale, s-a hotarât plecarea urnei mobile. 
 
În judeţul Ilfov, localitatea Bragadiru, Secţia 57 
- preşedintele secţiei refuză să arate cererile pentru urna mobilă şi spunea că nu este nevoie de acte 
medicale pentru acestea. După întoarcerea urnei mobile, voturile au fost anulate după ce un 
candidat/senator PNL a contestat legitimitatea voturilor din urnă. 
 
În judeţul Maramureş, localitatea Mara, Secţia 262 
- a fost trimisă urna mobilă pe baza a 25 de solicitări, nejustificate cu certificate medicale.  
 
În judeţul Prahova, localitatea Breaza, Secţia 224 
- au fost două cereri pentru urna mobilă deşi nu existau certificate medicale pentru ele. Observatorul 
APD a facut o sesizare la Preşedintele BESV, însă cu toate acestea urna mobila tot a plecat pe ruta 
stabilită. 
 
În judeţul Timiş, localitatea Timişoara 
- Biroul Electoral Judeţean Timiş a emis recomandări contrare Hotarârii BEC 17A din 25.10.2004 
articolul 5. Practic, BEJ Timiş a permis, în localitatea Pădureni, deplasarea urnei mobile către un 
număr de 40 de solicitanţi ai urnei mobile, nici unul dintre aceştia neîndeplinind prevederea BEC în 
baza căreia solicitarea scrisă ar trebui însoţită şi de un act medical care să dovedească starea de 
netransportabilitate a solicitantului. Cele 40 de solicitări au fost înregistrate pâna la ora 10:00.  
 

Prezenţa, în mod nejustificat şi în afara legii, a primarilor, a altor reprezentanţi ai 
administraţiei publice locale, precum şi a reprezentanţilor unor partide politice, în secţiile de 
votare, pe durata zilei votării 
 

Observarea alegerilor în mediul rural ne-a permis constatarea unui fenomen despre care, până în 
2004, puţină lume avea cunoştinţă: prezenţa primarilor şi a altor reprezentanţi ai Administraţiei 
Publice Locale în secţiile de votare pe toată durata zilei votării. Dincolo de faptul că acest lucru este 
interzis în mod explicit de lege (care specifică cine anume are dreptul să se afle în secţiile de votare 
în ziua votării), insistenţa persoanelor respective de a-şi petrece ziua alegerilor în secţiile de votare 
avea la bază, în mod evident, dorinţa acestora de a le reaminti alegătorilor cu cine se cuvine să 
voteze. 
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Ameninţarea şi agresarea observatorilor 
 

Ameninţarea sau hărţuirea observatorilor au fost fenomene cu care APD nu s-a mai confruntat la 
nici unul din precedentele scrutinuri. Acestea au variat de la ameninţările de îndepărtare din secţia 
de votare făcute de preşedinţii unor birouri de secţii deranjaţi de sesizările pe care le primeau de la 
observatorii noştri, la ameninţări fizice primite din partea unor persoane care se aflau în preajma 
secţiilor de votare şi care păreau că se ocupă de transportul alegătorilor la urne, precum şi din partea 
unor primari sau funcţionari din primării (ex: Primarul comunei Pantelimon, judeţul Ilfov). Prin 
aceste metode s-a încercat intimidarea observatorilor pentru că, în mod evident, aceştia deveniseră 
incomozi prin întrebările pe care le adresau (despre de ce se întâmplă) şi sesizările pe care le 
înaintau preşedinţilor birourilor secţiilor de votare. 
 

Mai jos, vă prezentăm declaraţiile unora dintre observatorii noştri din Ilfov care povestesc cum au 
fost ameninţaţi şi cine a încercat să-i mituiască atunci când au făcut sesizări.  
 

B.I., observator, secţia 146, Pantelimon: “În jurul orei 10 a.m. observând ca în secţia 147 este un 
aflux de cetăţeni care erau înscrişi în listele electorale speciale. Am ieşit din secţie şi am întrebat şi 
la celelalte secţii ale circumscripţiei (pe observatori de la APD) dacă au observat şi ei acest lucru 
în secţiile lor. Mi-au confirmat acest că au observat. Apoi am ieşit singur din secţie la poartă, 
observând un grup de alegători care se îmbarcau într-un microbuz 523 privat cu numărul B 37 
JHR, pe măsura ce ieşeau din secţie. Am sunat imediat la APD reclamând cele întâmplate. Peste 
aproximativ 40 de minute am observat alt microbuz 523 parcat tot în apropiere. Era gol. Am fost la 
microbuz şi am intrebat dacă poate să mă ia şi pe mine, că merg pe ruta lui 523. Mi s-a răspuns că 
nu se poate, că microbuzul acela "e cu votarea". Am plecat grăbit spre secţie, dar am fost abordat 
de trei alegători, bine făcuţi (care aşteptau în faţa portilor secţiei) astfel "Băi, băi! Baieţică! Ce 
faci mă? Vrei s-o păteşti?” I-am lăsat în urma mea strigând şi am intrat în curtea secţiei unde am 
sunat la APD. Am fost îndrumat să arăt microbuzul unui preşdinte de secţie electorala. Am intrat în 
prim secţie 145 şi i-am cerut preşedintelui de secţie să iasă afară din secţie să vadă un microbuz 
care trasnporta alegători pentru votare. Mi-a raspuns că nu poate să iasă pentru că nu are voie să 
facă asta. I-am răspuns că pe mine mă intereseaza să constate, doar atât. A refuzat. Acolo în faţa 
secţiei o altă observatoare APD mi-a relatat încet: "Uite ală cu geacă albastră stă de dimineaţă în 
faţă (lângă poartă)". Acea persoană a observat şi a venit la noi zicându-ne pe un ton răstit: "Ce 
domnişoară, ce zici de omul cu geacă albastră, ce, nu am voie să stau aici să o ajut pe bunica să 
voteze şi pe rude?"  
 

(Preşedintele secţiei nr. 146 de votare din Pantelimon a declarat postului Realitatea TV, duminică, 
28 noiembrie, că observatorul nostru a plecat din secţie pentru că îi era foame, nu pentru că fusese 
ameninţat.) 
 
L. O.- observator, secţia 138, Moara Vlăsiei: 

Un cetăţean, cu numele de Matei Constantin mi-a spus că “ar fi bine să vină să te ia cât mai 
repede de aici”; Primarul: “Ar fi bine să ieşi din secţia de vot şi să te plimbi”; “ nu mai completa 
nici un raport”. (aceste ameninţări au fost primite când observatorul APD a văzut pe Matei 
Constantin introducând mai multe buletine de vot în urnă” într-un moment de agitaţie în secţia de 
vot. Primarul: “ai grijă ce faci, că-ţi iau glanda” ( ameninţarea de dimineaţă a fost luată, totuşi, de 
observatorul nostru ca o glumă.) 
 
B.N.-observator, secţia 65, Cernica: 
Primarul: ”...chem poliţia să vină să te ia de aici” - în momentul în care observatorul APD făcea 
sesizări preşedintei pentru diverse nereguli. 
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D.C. – observator, secţia 159, Periş 
Preşedintele BESV: ”dacă mai faci sesizări, o să te liniştim noi” 
 

Nu în ultimul rând, amintim de mesajul transmis de o româncă din Cipru, care descrie foarte bine 
modul în care s-au desfăşurat alegerile la secţia de votare la care a votat dânsa, mod caracteristic 
multor secţii de votare din străinatate. Conţinutul acestui mesaj este redat mai jos: 
 
“Dear Sirs, 

I am a Romanian and a European citizen living in Cyprus and wish to strongly raise my voice of 
protest against the mockery of the election held today at the premises of the Romanian Embassy în 
Nicosia. 

I went twice to vote, and outside was a huge queue of people waiting în the cold outside the 
embassy to be let in. The people conducting the elections were mainly Cypriot citizens with no 
official function. Outside în queue, there were people making propaganda for Mr. Nastase în a very 
uncivilized way. The election's organizers were calling în people they knew, giving them priority 
and letting outside în the cold the people with known strong opinion against this candidate. 
When I finally succeed to go in, I realize that there was only one low level Embassy Official present 
în the ballot station and the rest were civilians. This person tried to forbid me to vote by 
scrutinizing and trying hard to find a fault/error în my Ro passport.  

I live în this country for 7 years and I have learnt the virtues of democracy and of respect to 
human and political rights. What happened tonight proves that Romania is a far away of being a 
truly democratic country. I participated în many elections as a Cypriot citizen and the last one was 
for the EU Parliament. în Europe and în this country, elections are held în an official and 
organized manner with  no queues, intimidations and campaigning outside or inside the polling 
station. 

Romania is due to become a member of the EU în 2 years and I believe we must work hard to 
cement respect of political rights and freedom of opinion. 
 
Regards, 
Maria Galazis” 
 
 
V.2. Perioada dintre cele douå tururi de scrutin 
 

Perioada dintre cele două tururi de scrutin a fost una deosebit de convulsionată, punctul de plecare 
în toate discuţiile tensionate care au avut loc, dar şi în acuzele reciproce care au fost aduse de o 
parte şi de alta, constituindu-l suspiciunile şi indiciile cu privire la frauda înregistrată la primul tur 
de scrutin, precum şi presupusele nereguli înregistrate în procesul de centralizare a datelor la nivel 
naţional şi de stabilire a rezultatelor. 

 
Suspiciunile şi indiciile de fraudă la alegerile din 28 noiembrie şi anunţul APD că nu va 

observa cel de-al doilea tur de scrutin 
 
În data de 29 noiembrie (a doua zi după alegeri), Asociaţia Pro Democraţia a organizat o 

conferinţă de presă în care a prezentat nu numai activitatea sa din ziua alegerilor, dar mai ales 
principalele categorii de nereguli şi fraude, atât acelea pe care observatorii săi le observaseră în mod 
direct, cât şi cele pentru care existau suficiente indicii. Mai mult, prin vocea Preşedintelui său – 
domnnul Cristian Pîrvulescu, APD a anunţat că nu va mai observa cel de-al doilea tur de 
scrutin al alegerilor prezidenţiale. Acest anunţ a fost făcut din două motive: 
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• primul a fost legat de faptul că alegerile din 28 noiembrie au confirmat temerile exprimate de 
reprezentanţii APD cu multe luni înainte de alegeri, că legislaţia nu este de natură a asigura un 
minim de siguranţă privind corectitudinea alegerilor, iar în aceste condiţii implicarea unei 
organizaţii civice, aşa cum este APD, în procesul de monitorizare nu are cum să contribuie la 
corectitudinea alegerilor, ci mai degrabă la legitimarea celor care câştigă alegerile; 

 
• cel de-al doilea motiv a fost dorinţa de a atrage atenţia în rândurile opiniei publice româneşti şi 

internaţionale cu privire la gravitatea situaţiei alegerilor din România. 
 

Cât priveşte cel de-al doilea motiv, putem spune că obiectivul urmărit a fost atins din plin. 
 
În după amiaza aceleiaşi zile, reprezentanţii Alianţei D.A. au acuzat, la rândul lor, frauda masivă 

înregistrată la primul tur de scrutin, aducând propriile dovezi sau indicii. Lor li s-au adăugat liderii 
PRM care au acuzat o fraudă de 20%, fără a prezenta, însă, nici un fel de dovezi în acest sens. 

 
În cursul zilei respective, dar şi în ziua următoare, o serie de publicaţii din presa scrisă centrală şi 

locală au prezentat, la rândul lor, ceea ce jurnaliştii lor observaseră pe parcursul zilei votării, în 
special cu privire la fenomenul turismului electoral. 
 
Acuzaţiile de fraudă privind procesul de centralizare a voturilor şi stabilire a rezultatelor 
 

Pe data de 2 decembrie, liderii Alianţei D.A. au acuzat public Biroul Electoral Central şi Institutul 
Naţional de Statistică de fraudă în procesul de centralizare a voturilor şi stabilire a rezultatelor. 
Elementul care a stat la baza acestei acuzaţii foarte grave l-a constituit faptul că, în procesul de 
actualizare a datelor finale ale alegerilor făcute publice de BEC pe măsură ce se avansa cu 
introducerea, în baza de date, a datelor din procesele verbale ale secţiilor de votare, la un moment 
dat s-a constatat faptul că numărul de voturi nule a început să scadă. Este de menţionat faptul că 
numărul de voturi nule nu era menţionat, în mod explicit, în comunicatele BEC, însă rezulta în urma 
unei simple operaţii de scădere a numărului de voturi valabil exprimate din numărul de alegători 
prezenţi la urne şi că, în mod normal, este imposibil ca acest număr să scadă pe măsură ce se adaugă 
rezultatele votului din secţiile de votare. 
 

Suspiciunile legate de acest tip de fraudă au fost alimentate de explicaţiile mai mult decât 
incoerente şi contradictorii, oferite presei pe parcursul zilei respective, de conducerea BEC şi cea a 
INS. Primele explicaţii logice au apărut abia în timpul conferinţei de presă pe care reprezentanţii 
celor două instituţii au susţinut-o împreună în seara aceleeaşi zile şi s-au bazat pe următoarele 
aspecte: 
 
- din cauza modului în care fuseseră concepute formularele de precese verbale ce se încheiau în 

secţiile de votare, mulţi preşedinţi de birouri electorale ale secţiilor de votare au confundat 
enunţurile de la două rubrici diferite (enunţuri, de altfel, identice) şi astfel, la rubrica „număr de 
alegători prezenţi la urne” au trecut numărul de alegători înscrişi în listele permanente; 

 
- în acest mod, numărul de alegători prezenţi la urne a fost supra-apreciat şi, implicit, numărul de 

voturi nule rezultat ca diferenţă dintre numărul de alegători prezenţi la urne şi numărul de voturi 
valabil exprimate a fost şi el supra-apreciat; 

 
- în momentul în care lucrătorii INS şi-au dat seama de acest lucru, au dispus corectarea 

proceselor verbale (corectare efectuată la birourile electorale de circumscripţie judeţeană) şi o 
dată corectura realizată, numărul de voturi nule a scăzut. 
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Aceste explicaţii însă, nu au fost în măsură a-i lămuri, nici pe reprezentanţii Alianţei D.A. (deşi se 
poate presupune că aceştia aveau tot interesul să nu fie lămuriţi), dar nici pe mulţi jurnalişti şi chiar 
analişti politici, iar motivele acestei stări de lucruri au fost legate, atât de explicaţiile incoerente şi 
contradictorii care le-au precedat, precum şi de noile semne de întrebare care au apărut în urma 
acelei conferinţe de presă, anume cu privire la modul în care au fost modificate procesele verbale la 
nivelul birourilor electorale ale secţiilor de votare. 
 
Implicarea APD în cercetarea acuzaţiilor de fraudă în procesul de centralizare a voturilor şi 
stabilire a rezultatelor 
 

Luând act de scandalul apărut cu privire la acest subiect, cu posibile consecinţe foarte grave în 
planul percepţiei publicului asupra rezultatelor alegerilor şi al modului în care aceste rezultate 
urmau a fi acceptate de opinia publică, APD a propus BEC, INS şi reprezentanţilor celor două 
alianţe de partide care aveau candidaţi în turul II al alegerilor prezidenţiale, o soluţie pe care a 
considerat-o credibilă şi acceptabilă de către toate părţile, pentru lămurirea modului în care stăteau 
lucrurile: invitarea unei echipe de experţi străini care să realizeze o expertiză privind procesul de 
centralizare a datelor şi stabilire a rezultatelor. Soluţia propusă s-a dovedit a fi, într-adevăr, 
acceptabilă din punctul de vedere al tuturor părţilor implicate, astfel încât APD i-a invitat la 
Bucureşti pe colegii de la Centrul pentru Alegeri Libere şi Democraţie (CeSID) din Belgrad. 
 

Merită menţionat faptul că BEC şi INS le-au pus la 
dispoziţie celor de la CeSID toate elementele necesare pentru 
realizarea expertizei, mai precis: 
 
- soft-ul de numărare (care a fost verificat prin rularea 

datelor din baza de date a INS cu soft-ul ceSID) 
 
- baza de date cu rezultatele votului din absolut toate secţiile 

de votare de pe teritoriul României şi din străinătate; 
 
- procesele verbale scanate, din toate secţiile de votare, cu 

menţiunea că în cazurile în care procesele verbale au fost 
modificate, s-au scanat şi păstrat în baza de date toate 
variantele, de la cea iniţială, la cea modificată. 

   
Rezultatele „investigaţiilor” realizate de experţii de la CeSID au arătat că în ciuda, problemelor 

apărute în completarea proceselor verbale, nu a existat nici o neregulă legată de procesul de 
centralizare a datelor şi stabilire a rezultatelor (greşelile în menţionarea numărului de alegători 
prezenţi la urne neavând cum să influenţeze rezultatele finale obţinute de partidele politice şi 
candidaţi, rezultate care se raportează la numărul de voturi valabil exprimate). Atât raportul CeSID, 
cât şi declaraţia APD, ambele emise în urma acestei expertize, se găsesc în anexa 14. 
 

Reconsiderarea, de către APD, a deciziei de a nu observa cel de-al doilea tur de scrutin şi 
eforturile întreprinse pentru reducerea posibilităţilor de fraudă  
 

În perioada dintre cele două tururi, în urma anunţului că nu va mai observa cel de-al doilea tur de 
scrutin, APD a primit o multitudine de solicitări de a reveni asupra acestei decizii, între cei care ne-
au trimis apeluri în acest sens numărându-se: 
 
• Excelenţa Sa domnul Jonathan Sheele – Şeful Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti; 
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• Excelenţa Sa domnul Jack Dwyer Crouch II – Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la 
Bucureşti; 

 
• domnul Adrian Năstase – candidatul Uniunii Naţionale PSD + PUR la Preşedinţia României 
 
• domnul Traian Băsescu – candidatul Alianţei D.A. PNL-PD la Preşedinţia României 
 
• domnul Emilian Gherguţ – Preşedintele Biroului Electoral Central 
 

Luând act de aceste apeluri, dar şi de cele primite din partea a numeroşi cetăţeni, APD a decis să-
şi reconsidere poziţia, nu înainte de a face o ultimă încercare pentru a limita posibilităţile de fraudă, 
în special frauda prin vot multiplu, la cel de-al doilea tur de scrutin. În acest sens, a adresat atât 
BEC, cât şi celor doi candidaţi rămaşi în cursă un set de propuneri în această direcţie. 
 

În data de 7 decembrie, în urma unei întâlniri la care au participat conducerea BEC, reprezentanţii 
Uniunii Naţionale PSD+PUR, cei ai Alianţei D.A. PNL – PD şi cei ai APD, BEC a emis hotărârea 
numărul 105 care prevedea: 
 
1. posibilitatea ca alegătorii care urmau să nu voteze în localitatea de domiciliu (deci la secţia de 

votare la care erau arondaţi) să poată face acest lucru doar la una din secţiile speciale organizate 
în gări, autogări, aeroporturi, etc.), pentru un mai bun control al voturilor acestei categorii de 
alegători (soluţie departe de a fi una ideală şi la limita legii, însă singura posibilă cu atât de puţin 
timp înainte de ziua alegerilor); 

 
2. accesul APD şi al celorlalte organizaţii care au observat alegerile la copiile listelor permanente 

şi speciale cu alegătorii care şi-au exprimat dreptul la vot la primul tur şi cele cu alegătorii care 
urmau să voteze la turul al doilea (o decizie ce se va dovedi foarte importantă pentru activitatea 
APD de investigare a fenomenului votului multiplu, în perioada de după alegeri). 

 
Ca urmare a adoptării, de către BEC, a acestei hotărâri, de comun acord cu reprezentanţii celor doi 

competitori rămaşi în cursa electorală pentru postul de Preşedinte, APD a hotărât să monitorizeze 
cel de-al doilea tur de scrutin ale alegerilor prezidenţiale.  
 
 
V.3. Ziua celui de-al doilea tur de scrutin 
 

Având în vedere numărul de iregularităţi, APD apreciază că şi 
în cazul turului al doilea al alegerilor prezidenţiale că există 
serioase suspiciuni privind libertatea şi corectitudinea procesului 
electoral. Cu toate acestea, faţă de primul tur al alegerilor, 
numărul situaţiilor critice a fost în scădere.   

 
Concluziile rezultate din activitatea observatorilor APD, 

sintetizând cele mai importante categorii de nereguli sau fraude, 
sunt prezentate în cele ce urmează:  
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Defavorizarea electoratului urban care nu dispunea de viza de reşedinţă (viza de flotant) 
 

Hotărârea 105 din 07.12.2005 a fost folosită, în mod evident, în folosul candidatului Uniunii 
Naţionale PSD + PUR la Preşedinţie, prin reducerea posibilităţilor de a vota pentru electoratul 
adversarului său. Astfel, în marile oraşe, numărul de secţii de votare în care puteau vota cei cu 
domiciliu în alte localităţi a fost limitat la maximum (în cele mai multe locuri, la o singură secţie de 
votare, în Bucureşti la 6 secţii, după ce, într-o primă fază, fusese stabilită tot o singură secţie), în 
timp ce în multe judeţe, membrii birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, sub presiunea 
autorităţilor locale, nu au respectat Hotărârea 105 a BEC, astfel încât au stabilit un număr foarte 
mare de secţii.  
 

Măsurile luate împotriva alegătorilor care constituiau, în mod 
evident, electoratul lui Traian Băsescu, au condus la crearea, mai 
ales în Bucureşti, a unor situaţii inacceptabile. Aglomeraţia în 
secţiile speciale a fost una nemaiîntâlnită de la alegerile din mai 
1990, iar un număr de câteva mii de alegători care se mai aflau, la 
ora 21:00 la cozi nu şi-au putut exercita, în cele din urmă, dreptul 
la vot, alţii fiind descurajaţi să voteze încă de pe parcursul zilei.  

 
Pentru a rezolva situaţia, Biroul electoral de Circumscripţie al 

Municipiului Bucureşti a emis, în după-amiaza zilei de 12 
decembrie, o hotărâre prin care a desemnat încă 10 secţii spre care 
să fie direcţionaţi alegătorii de la secţiile speciale deja 
supraaglomerate (cele 10 secţii se aflau în aceleaşi localuri cu 
celelalte 6). Însă în urma unei contestaţii a Uniunii Naţionale 

PSD+PUR (care nu poate avea absolut nici o justificare, alta decât aceea de a nu-i lăsa pe alegătorii 
lui Traian Băsescu să voteze), BEC a anulat hotărârea Biroului Electoral al Municipiului Bucureşti, 
demonstrând încă odată obedienţa majoriăţiie membrilor săi faţă de partidul de guvernământ.  

 
Pentru a ilustra situaţia din ziua de 12 decembrie vă propunem următoarele comparaţii cu privire 

la numărul de secţii speciale stabilite în diferite locuri: 
 

- 6 secţii în Sălaj – 6 secţii în Bucureşti; 
 
- o secţie în Gara de Nord (apoi după hotarârea BEM încă una în apropiere) – două secţii lângă 

gara din Zimnicea; 
 

- la turul I, secţia din Gara de Nord organizată în 
sala de aşteptare de la clasa I (rezultat: Băsescu – 
1150 voturi, Năstase – 270 voturi), la turul II, 
secţia de votare organizată într-o cămăruţă de 15 
metri pătraţi. 
 

La ora 20:00, APD a adresat BEC o solicitare 
(vezi anexa 15) de a se considera toţi cei care, la 
ora 21:00 urmau să se afle la rând la o  secţie 
pentru a vota, ca aflându-se în incinta secţiei 
respective. În cele din urmă, BEC a decis să îi 
includă în această categorie doar pe cei care se 

aflau în clădirea în care era secţia de votare, multe dintre persoane nu aveau loc, la ora aceea, în 
clădiri, aflându-se în curţile şcolilor sau liceelor în care funcţionau secţiile de votare, ca să nu mai 
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vorbim de secţia de votare de la Gara de Nord unde accesul se făcea 
direct de pe peron, deci toţi alegătorii se aflau în afara „clădirii”. 
Consecinţa a fost că, la ora 21:00, în Bucureşti, mii de oameni erau 
disperaţi că după ce au stat ore întregi în frig pentru a vota, li s-a blocat 
accesul în secţiile de votare. După ora 21:00 un număr de câteva sute 
dintre aceştia au pornit în marş către sediul BEC, pe traseu lăsând un 
apel scris la sediul APD. 
 
 Implicarea autorităţilor locale în procesul electoral 

 
Şi în acest tur, primarii, viceprimarii şi consilierii locali s-au implicat 

în mod nepermis în procesul de votare, în special în mediul rural. În 
judeţul Dâmboviţa spre exemplu, pentru a nu avea nici o problemă în a 
staţiona nelimitat în secţiile de votare, primarii şi viceprimarii au obţinut acreditări de presă.  
 

Tot primarii şi viceprimarii s-au aflat, în multe locuri, în fruntea grupurilor care au organizat 
transportul alegătorilor la secţiile de votare. Există cel puţin câteva cazuri în care această practică a 
fost însoţită de mituirea alegătorilor (pentru a-i determina să se urce în autovehiculele care urmau să 
îi transporte la urne). Cazuri de implicare a autorităţilor locale în procesul electoral au mai fost 
constate în judeţele Braşov, Ilfov, Sălaj, etc 

 
Grave iregularităţi şi ameninţări la adresa observatorilor APD 
 

Aşa cum am mai menţionat, APD a înregistrat la primul tur de scrutin un număr mare de 
ameninţări şi chiar agresiuni la adresa observatorilor săi.  
 

La cel de-al doilea tur, fenomenul s-a repetat, fără să scadă în amploare. Amintim, în mod 
deosebit, cazul comunei Ştefăneştii de Jos din judeţul Ilfov, unde observatorilor APD li s-a pus în 
vedere încă de la primele ore ale dimineţii de 12 decembrie, că nu vor pleca întregi de acolo, iar 
reporterii şi cameramanii echipelor TV sosiţi la faţa locului pentru a filma au fost bruscaţi. Mai 
mult, în jurul orei 19:00, obsevatorul APD din secţia 166, a observat cum unul din membrii biroului 

electoral semna în listele electorale, în dreptul 
numelor unor alegători care nu se prezentaseră la 
urne. Când observatorul a întrebat de ce se 
întâmplă acest lucru, a primit răspunsul: „Pentru 
că lucrurile trebuie să iasă aşa cum trebuie”. 
 

Totodată, aminitim şi cazul observatorilor APD 
din judeţul Arad, care au monitorizat alegerile în 
secţia 102 din localitatea Cernei, respectiv secţia 
53 din localitatea Tăuţ şi care au fost contactaţi 
telefonic, fiind ameninţaţi ca urmare a faptului că 
au sesizat falsuri în cererilor pentru urna mobilă şi 
în adeverinţele medicale. 
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Concluzii æi recomandåri

 
 
 
 

Aşa cum afirmăm încă din titlul acestei lucrări, alegerile din noiembrie – decembrie 2004 din 
România pot fi considerate a fi la limita democraţiei. Considerăm că pentru o ţară în care au mai 
fost organizate, în ultimii 15 ani, patru scrutinuri generale parlamentare şi prezidenţiale (1990, 
1992, 1996 şi 2000) şi patru scrutinuri generale locale (1992, 1996, 2000 şi 2004) şi care aspiră la 
statutul de membru al Uniunii Europene (pe care speră să îl obţină în mai puţin de 2 ani), modul în 
care a fost organizat, dar mai ales legiferat, procesul electoral din toamna lui 2004, este de 
neacceptat. 

 
Considerăm că, acum, nu ne rămâne decât să tragem învăţămintele de rigoare din ceea ce s-a 

întâmplat cu ocazia acestor alegeri şi să începem a îndrepta lucrurile încă de pe acum. În cele ce 
urmează, ne permitem să prezentăm o serie de recomandări, ce privesc atât cadrul legislativ, cât şi 
cel organizaţional. 
 
 
VII.1. Recomandåri privind ømbunåtåœirea legislaœiei 
 

1. Elaborarea şi adoptarea unui Cod electoral 
 

Înlocuirea tuturor legilor, în vigoare la momentul de faţă, care fac referire la organizarea 
alegerilor şi a referendumurilor, cu o lege unică ar aduce uniformitate şi coerenţă în acest domeniu 
al legislaţiei. Pe de o parte s-ar elimina situaţia existentă, în momentul de faţă, în care texte de lege 
identice se regăsesc în mai multe legi (legea alegerilor locale, legea alegerilor parlamentare, legea 
pentru organizarea referendumului), dar şi nenumăratele trimiteri de la o lege la alta, lucru care fac 
foarte greu de urmărit modul în care este reglementat un anumit aspect, de către diferite persoane 
implicate în organizarea alegerilor (cum ar fi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, de 
exemplu). Un alt aspect anormal care ar fi înlăturat ar fi reglementarea înfiinţării şi a modului de 
funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente prin Legea 373/2004 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, în timp ce această autoritate are atribuţiuni privind toate tipurile de alegeri. 
 

2. Rezolvarea problemei Autorităţii Electorale Permanente 
 

Textele de lege care fac referire la această instituţie trebuie modificate de aşa natură încât AEP să 
devină o instituţie cu adevărat neutră din punct de vedere politic, independentă şi credibilă ca atare, 
condusă de persoane asupra cărora să nu poată plana bănuieli de partizanat politic. Modificările 
acestor texte ar trebui să ducă inclusiv la schimbarea actualei conduceri, în special a Preşedintelui 
acestei instituţii (care, în momentul numirii, era deputat PSD, la al patrulea mandat). Totodată, 
legea ar trebui să prevadă că Preşedintele AEP devine Preşedintele BEC, în momentul constituirii 
acestuia, înainte de alegeri, pentru că nici un magistrat nu are cum să dovedească experienţă şi 
competenţă superioare celor ale Preşedintelui AEP. 
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3. Rezolvarea problemei alegătorilor care, în ziua votării, nu pot vota la secţia de votare 
la care sunt arondaţi  

 
Indiferent că ne referim la alegătorii care, în ziua votării, se află în altă localitate de pe teritoriul 

României, decât localitatea de domiciliu, că ne referim la alegătorii aflaţi în străinătate sau la cei 
care nu se pot deplasa la secţia de votare din cauza unor probleme de sănătate, soluţia pentru toţi 
aceştia o constituie votul prin corespondenţă. Este o soluţie foarte sigură, de natură să vină în 
întâmpinarea tuturor celor aflaţi într-una din situaţiile enumerate mai sus (aşa cum nici o altă soluţie 
nu reuşeşte să facă) şi foarte larg răspândită în Uniunea Europeană, dar şi în alte ţări cum ar fi 
Statele Unite ale Americii sau Canada. 
 

4. Asigurarea imparţialităţii preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a 
locţiitorilor acestora 

 
În primul rând, legea ar trebui să prevadă o perioadă de timp înaintea zilei alegerilor, în care cei 

propuşi pentru a exercita aceste funcţii să nu fi fost membri ai nici unui partid politic. În al doilea 
rând, ar trebui prevăzută o altă modalitate de recrutare a acestora, decât aceea bazată pe alegerea lor 
de către prefecţi, din liste întocmite de primari şi probabil că o soluţie ar putea constitui-o formarea, 
de către AEP, prin birourile sale teritoriale, a unui corp de „funcţionari electorali”, care urmează să 
fie şi instruiţi în acelaşi timp. Mai mult legea ar trebui să prevadă ca o persoană să poată fi 
preşedinte sau locţiitor într-un birou electoral de secţie de votare, doar dacă a absolvit cursurile de 
instruire organizate de AEP. 
 

5. Îmbunătăţirea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice şi a 
campaniilor electorale 

 
Aspectul care reclamă modificări la modul cel mai urgent îl constituie regimul „discount”-urilor 

care pot fi oferite de furnizorii de servicii clienţilor lor din rândurile partidelor politice şi 
candidaţilor. Atâtea vreme cât aceste „discount”-uri pot fi nelimitate, se pot ascunde sume imense 
de bani care sunt rulate în campaniile electorale de către oamenii politici. O posibilă soluţie ar putea 
fi echivalarea „discount” – ului cu donaţia, fapt ce determină, implicit, menţionarea sumelor care 
fac obiectul „discount” – urilor în contabilitatea partidelor politice şi a furnizorilor de servicii. 
 

Totodată, considerăm că atribuţiile de verificare a finanţării partidelor politice şi a campaniilor 
electorale ar trebui transferate, de la Curtea de Conturi, la Autoritatea Electorală Permanentă, mai 
precis la o direcţie specializată care ar trebui să funcţioneze în cadrul acesteia şi care ar trebui să 
dispună atât de posibilităţi de control sporite în mod substanţial, în comparaţie cu cele de care 
dispune în prezent Curtea de Conturi, dar să aibă şi atribuţii şi responsabilităţi mai importante decât 
cele ale Curţii de Conturi. 
 

6. Modificarea reglementărilor privind implicarea mass media în campania electorală 
 

Aşa cum s-a arătat în capitolul dedicat mass media în campania electorală, reprezentanţii 
posturilor de televiziune în primul rând, dar şi cei ai presei scrise, s-au plâns de o supra-
reglementare a emisiunilor legate de campania electorală.  
 

În primul rând, decizia de interzicere a achiziţionării de spaţii de publicitate electorală contra-cost 
la posturile de televiziune comerciale, dincolo de faptul că reprezintă o ingerinţă nejustificată a 
Statului în raporturile contractuale dintre furnizorii de servicii şi clienţii lor, este şi o măsură 
nedreaptă. Din moment ce partidele fără reprezentare parlamentară sunt net dezavantajate de lege în 
privinţa timpilor de antenă la care au acces pe toate posturile de televiziune şi radio, imposibilitatea 
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acestor partide de a obţine spaţii contra cost pentru a se promova poate fi considerată a fi o măsură 
menită să le reducă la maximum şansele îm alegeri. 
 

În al doilea rând, posturilor de televiziune, celor comerciale în special, ar trebui să li se lase mult 
mai multă libertate în privinţa candidaţilor pe care îi invită în „talk-show” – uri, cu toate riscurile 
care ar putea decurge de aici, anume cele legate de faptul că anumiţi candidaţi ar putea fi avantajaţi, 
din diverse motive, de respectivele televiziuni. Elementul pozitiv pe care l-ar aduce o reglementare 
mai lejeră în acest sens, ar consta într-o atractivitate sporită a emisiunilor respective, implicit un 
număr mai mare de telespectatori care se informează cu privire la partide politice şi candidaţi şi, nu 
în ultimul rând, o limitare a „diluării” dezbaterilor care se produce atunci când există un număr 
mare de participanţi, iar dintre aceştia mulţi nu au mai nimic de spus. 
 
 
VII.2. Recomandari privind ømbunåtåœiri organizatorice 
 

1. Actualizarea listelor electorale 
 

Aceasta constituie una din problemele cele mai vechi şi mai acute ale procesului electoral din 
România, problemă care nu numai că poate să trezească suspiciuni de fraudă, dar care poate chiar să 
ofere posibilităţi de apariţie a fraudei. 
 

2. Eliberarea şi distribuirea cărţilor de alegător 
 

Lipsa cărţilor de alegător în alegerile din 2004 a constituit principalul factor care a dus la 
fraudarea alegerilor prin votul multiplu al unor alegători. Reintorducerea acestora (pentru care 
termenul prevăzut de lege este 31 decembrie 2006), ca document unic de legitimare a celor care se 
prezintă la vot, coroborată cu adoptarea votului prin corespondenţă, ar putea face ca votul multiplu 
să fie practic imposibil. 
 

3. Formarea unui corp de „funcţionari electorali” 
 

Aşa cum am mai menţionat şi la punctul referitor la legislaţie, aceasta ar trebuie să devină una din 
principalele sarcini şi preocupări ale Autorităţii Electorale Permanente. Altminteri, nu se va putea 
realiza niciodată nici un progres în activitatea celor care au un rol determinant în asigurarea bunei 
desfăşurări a alegerilor – membrii birourilor electorale. 
 
 
VII.3. În loc de încheiere 
 

Dincolo de aceste recomandări cu caracter legislativ şi organizatoric, considerăm că reforma 
electorală în România, trebuie să înceapă cu clarificarea modului în care s-au desfăşurat alegerile 
din 28 noiembrie şi 12 decembrie 2004. Dacă până la momentul editării acestei lucrări, se putea 
vorbi doar de indicii privind fraude care s-ar fi putut produce, ca şi fenomen cu totul izolat – aşa 
cum le place să spună celor care au organizat alegerile, credem că datele pe care le oferim cu privire 
la fenomenul votului multiplu în judeţul Ilfov demonstrează cât se poate de clar că acest fenomen a 
existat cu adevărat şi că amploarea pe care a avut-o nu a fost unul de neluat în considerare. 
 

Ceea ce a început Asociaţia Pro Democraţia cu privire la investigarea fenomenului de vot 
multiplu ar trebui să continue instituţiile Statului care, dincolo de faptul că au datoria morală, dar şi 
legală, de a face acest lucru, dispun de o capacitate infinit mai mare decât cea a unei organizaţii 
civice, de a întreprinde astfel de cercetări. În acest sens, APD salută propunerile care au fost 
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avansate în Parlamentul României pentru înfiinţarea unei comisii speciale care să studieze şi să 
clarifice fenomenul de fraudă la alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 2004 şi speră ca aceste 
propuneri să se materializeze în adoptarea, într-un termen cât mai scurt, a unei decizi care să ducă la 
constituirea unui astfel de organism.  
 

Totodată, APD îşi manifestă disponibilitatea totală de a colabora cu instituţiile Statului, în acest 
proces, punând la dispoziţia acestora toate documentele şi materialele pe care le deţine. 
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