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I. Introducere

Alegerile pentru Parlamentul European.
Un scrutin, mai multe preocupări
Alegerile pentru Parlamentul European erau preconizate a fi, la începutul lui 2007, cel mai
important moment al anului din perspectivă politică - primele alegeri pentru Parlamentul European
după aderarea României la Uniunea Europeană marcau, aşadar, intrarea cetăţenilor României în
rândul cetăţenilor europeni pe deplin reprezentaţi în singura instituţie europeană ce se bucură de
legitimitate directă. Odată cu demararea procedurilor de suspendare a preşedintelui României şi
cu decizia de amânare a organizării acestor alegeri pentru al doilea semestru al anului printr-o
procedură controversată (fără avizul ministerelor de resort) diminuarea importanţei acestor alegeri
a devenit evidentă.
Pe fondul evenimentelor care au urmat pe scena politică românească, tema alegerilor europene, a
platformei electorale a candidaţilor pentru fotoliile de eurodeputaţi şi a confruntărilor acestor
platforme au trecut în subsidiar. Prim-planul campaniei pentru alegerile pentru Parlamentul
European a fost total subsumat dezbaterilor pe marginea unor teme exclusiv de politică internă:
remanierea guvernamentală, referendumul pentru demiterea preşedintelui, votul uninominal şi
reforma constituţională. Toate aceste premise au stat la baza îndepărtării unor dezbateri pe teme
şi programe referitoare la subiectele de pe agenda publică europeană şi la concentrarea
platformelor candidaţilor pe conturul politicii interne.
În acest context, Asociaţia Pro Democraţia (APD) a înţeles să se implice, şi de această dată, în
observarea pregătirii şi desfăşurării procesului electoral. Media europeană de participare la
alegerile pentru Parlamentul European extrem de redusă, experienţa bulgară din primăvara lui
2007 cu o prezenţă sub media europeană dar şi confiscarea prim-planului confruntărilor electorale
de către dezbaterea pentru referendumul privind introducerea votului uninominal pronosticau o
prezenţă foarte redusă la urne. Prezenţa redusă înseamnă şi posibilităţi sporite de încălcare a
prevederilor legislaţiei care reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor dar şi sporirea
şanselor de fraudare a alegerilor.
În plus, pentru prima dată în istoria alegerilor din România, Asociaţia Pro Democraţia a venit în
întâmpinarea autorităţilor însărcinate cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi, prin intermediul
parteneriatelor cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi cu Autoritatea Electorală
Permanentă, a asistat o serie de instituţii ale prefectului din România în procesul de instruire a
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.
Datorită aceloraşi previziuni de participare redusă şi foarte redusă, Asociaţia Pro Democraţia a
decis să se implice şi în stimularea prezenţei cetăţenilor la vot. Pentru aceasta, APD a derulat, în
perioada premergătoare alegerilor din 25 noiembrie 2007, o campanie de informare a cetăţenilor
cu privire la alegerile pentru Parlamentul European, cu privire la importanţa acestei instituţii în
contextul aderării României la Uniunea Europeană şi, desigur, a importanţei participării la vot.
Deoarece informaţiile despre aceste alegeri, şi aşa extrem de reduse, aveau şanse minime de a
pătrunde în spaţiul rural, APD şi-a concentrat atenţia asupra comunităţilor din mediul rural şi a
comunităţilor urbane mici.
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Acest raport cuprinde, aşadar, concluziile tuturor activităţilor de monitorizare a alegerilor, de
participare la instruirile adresate preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi de
stimulare a prezenţei la vot derulate de APD cu ocazia alegerilor pentru desemnarea
reprezentanţilor din România în Parlamentul European. El estre structurat pe capitole care
tratează, pe rând, contextul politic în care au fost organizate alegerile pentru Parlamentul
European, descrierea campaniei de stimulare a prezenţei la vot, participarea APD la instruirile
preşdinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, desfăşurarea propriu-zisă a alegerilor şi
discutarea principalelor nereguli sesizate de observatorii APD, analiza făcută de APD asupra
performanţelor autorităţilor însărcinate cu organizarea referendumului şi concluziile şi
recomandările formulate de Asociaţia Pro Democraţia pentru îmbunătăţirea, pe viitor, a proceselor
electorale. În plus, Asociaţia Pro Democraţia include în acest raport cele mai importante concluzii
rezultate ca urmare a comunicării directe, pe tot parcursul zilei de vot, cu cetăţenii care s-au
prezentat la urne şi care i-au fost comunicate prin intermediul liniei telefonice gratuite stabilite
pentru acest scop.
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II. Contextul politic al desfåæurårii alegerilor
pentru Parlamentul European

Dimensiunile vieţii politice din România
înaintea alegerilor europene
Anul 2007 ar trebui să rămână în istoria simbolică drept anul intrării României în Uniunea
Europeană, al acomodării cu politicile Comisiei Europene şi cu interacţiunea cu celelalte state
membre. Simultan, însă, acest an a fost considerat drept unul al premierelor şi al evenimentelor
politice majore din punct de vedere intern. De la organizarea a două referendumuri - unul pentru
demiterea Preşedintelui României, celălalt pentru introducerea votului uninominal - la organizarea
a două moţiuni de cenzură pentru demiterea Guvernului Tăriceanu şi la schimbările succesive ale
formulei guvernamentale, structurarea vieţii politice şi formularea politicilor publice au fost
caracterizate de ample dispute politice.
Natura electorală a acestui an, primul dintre cei trei consecutivi prin care urmează să treacă
România, a generat o altă poziţionare a raportului de forţe dintre principalii actori politici faţă de
ceea ce se întâmpla în 2004. De la începutul anului şi mai ales după scoaterea de la guvernare a
Partidului Democrat în aprilie 2007, acesta din urmă a devenit principalul partid de opoziţie,
beneficiind de plusul de imagine oferit de cuplarea imaginii sale cu cea a Preşedintelui Traian
Băsescu, dar şi de incoerenţa şi eşecurile politice ale Partidului Social Democrat. Creşterea în
sondaje a PD a fost confirmată şi de deznodământul alegerilor pentru Parlamentul European, iar
rezultatele Barometrului de Opinie Publică din octombrie 2007 indică un nivel al încrederii de 27%
pentru PD, la mai mult de zece procente diferenţă de celelalte partide1. În plus, conflictul exacerbat
dintre Preşedinte şi Guvern a avut perdanţi şi de o parte şi de alta, dacă luăm în considerare
nivelul de încredere populară foarte redus în Premierul Călin Popescu-Tăriceanu, situat în toamna
anului 2007 la un nivel de 11% şi aflat pe o pantă descendentă foarte clară. Pe de altă parte, deşi
Traian Băsescu are o cotă de încredere de 41%, mult superioară oricărui alt lider politic,
încrederea cu care este învestit este cea mai redusă din ultimii ani, maximul fiind atins la începutul
ciclului electoral 2004- 20082.
Din 1992, Asociaţia Pro Democraţia a atras constant atenţia asupra neregulilor care au guvernat
organizarea şi desfăşurarea scrutinelor. În mai 2007, monitorizarea referendumului pentru
demiterea Preşedintelui României a identificat o serie de deficienţe atât din puncte de vedere
administrativ, cât şi legislativ, pe care ni le dorim tot mai puţin frecvente. Campania pentru un
referendum corect desfăşurată de APD a scos în evidenţă în primul rând slaba capacitate a
autorităţilor de a organiza alegerile, fie că ne referim la modul de actualizare a listelor electorale, la
distribuirea cărţilor de alegător sau la procesul de centralizare a voturilor. În al doilea rând,
problemele persistente de natură legislativă care au îngreunat organizarea şi desfăşurarea
exerciţiului electoral trebuie avute în vedere şi soluţionate.
Din aceste motive, ne-am propus observarea corectitudinii modului de desfăşurare a alegerilor
pentru desemnarea reprezentanţilor din România în Parlamentul European. Deşi aceste alegeri au
fost caracterizate, în general, de lipsa neregulilor majore, îngrijorarea Asociaţiei Pro Democraţia
privind persistenţa deficienţelor normative şi tehnice este încă fundamentată. O dată în plus, acest
1
2
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raport subliniază necesitatea îmbunătăţirilor legislative privind organizarea alegerilor, către care
converg demersurile Asociaţiei noastre.

Alegerile pentru Parlamentul European –
de la indiferenţă la miză electorală
În contextul în care viaţa politică a fost dominată de disputele interne, tematica alegerilor pentru
Parlamentul European a fost, de cele mai multe ori, absentă de pe agenda publică sau, în unele
momente, a fost doar generatorul unor neînţelegeri între principalii actori politici. Cel mai notabil
conflict este cel dintre Preşedinţie şi Guvern, fie că ne referim la momentul adoptării legislaţiei
privind organizarea alegerilor, al amânării datei iniţiale stabilite pentru alegerile pentru Parlamentul
European sau al suprapunerii acestui scrutin cu organizarea referendumului pentru introducerea
votului uninominal.
O dimensiune esenţială a conturării oricărui demers politic, mai ales unul de tipul alegerilor pentru
Parlamentul European - o noutate absolută pentru România - este aceea a structurării opiniei
publice şi a electoratului. În condiţiile în care agenda publică a fost dominată de disputele între
actorii politici interni pe teme care au depăşit, rareori, cadrul naţional, fenomenul de integrare
europeană şi alegerile europene nu au fost percepute de cea mai mare parte a cetăţenilor drept o
prioritate, iar interesul pentru acest tip de practică electorală a fost, în mod constant, unul scăzut,
în ciuda persistenţei unei atitudini pozitive faţă de instituţiile europene.
Demersurile de informare a opiniei publice cu privire la alegerile europene fie au avut loc din
iniţiativa Guvernului pe plan naţional sau local, prin intermediul Prefecturilor, fie au aparţinut
actorilor neguvernamentali sau reprezentanţilor instituţiilor europene în România. În schimb, orice
analiză a gradului de informare publică cu privire la temele europene şi desfăşurarea alegerilor
evidenţiază existenţa unui impact redus asupra cetăţenilor, al căror nivel de informaţie şi interes a
fost, în 2007, unul nesemnificativ.
Spre exemplu, Barometrul Integrării Europene, un studiu al Agenţiei pentru Strategii
Guvernamentale, arată că, în martie 2007, aproximativ 30% dintre români nu auziseră că vor fi
desfăşurate primele alegeri pentru Parlamentul European, în timp ce aproape jumătate nu
cunoşteau modul de desemnare a reprezentanţilor României în Parlamentul European. Mai mult,
aproximativ 27% considerau că instituţiile statului român sunt cele care numesc europarlamentarii
români3.
Un alt sondaj, realizat de INSOMAR la începutul lunii octombrie 2007 arată, de asemenea, un
interes foarte scăzut al populaţiei pentru alegerile europene, identificabil în gradul de cunoaştere a
datei exacte a alegerilor, situată în jurul a 13% din totalul respondenţilor. Dincolo de informarea
foarte redusă cu privire la temele europene, proporţia de mai sus este mai mult ca sigur o
consecinţă a modului în care problematica alegerilor europene a fost abordată în discursul public
al liderilor politici şi al partidelor politice. Mai precis, modul în care mesajele partidelor au fost
formulate a urmat mai degrabă o cale inconsecventă şi nedefinitorie, iar impactul asupra populaţiei
a fost pe măsură.
Un studiu realizat de Agenţia de Monitorizare a Presei referitor la prezenţa temelor europene în
timpul campaniei electorale trasează câteva concluzii ilustrative pentru modul de abordare a
alegerilor de către actorii politici din România. Astfel, actorii care au integrat temele europene în
cadrul instituţiilor media analizate au fost, într-o proporţie semnificativă, jurnaliştii şi experţii şi mai
puţin candidaţii pentru europarlamentare. În plus, organizarea alegerilor europene a primit o
atenţie mai redusă din partea presei în comparaţie cu subiectele legate de politica internă4.
3
Barometrul Integrării Europene. Resursele sociale ale integrării europene, Agenţia pentru Strategii Guvernamentale,
martie 2007.
4
“Temele europene şi alegerile europarlamentare în presă”, Agenţia de Monitorizare a Presei, 2007.

7

Raport de observare a alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor din România în Parlamentul European

Legislaţia privind desfăşurarea şi
organizarea alegerilor europene
Organizarea alegerilor europene de la sfârşitul anului 2006 s-a suprapus cu alte evenimente în
care au fost implicaţi principalii actori de pe scena politică românească. În urma negocierilor dintre
partidele politice de la sfârşitul lui octombrie 2006, data iniţială pentru desfăşurarea alegerilor a fost
stabilită pentru 13 mai 2007, în condiţiile în care legea pentru organizarea alegerilor
europarlamentare ar fi fost adoptată la timp.
Această chestiune a fost, de asemenea, un subiect care a provocat nenumărate controverse între
partidele politice şi în interiorul celor două Camere ale Parlamentului, în special în privinţa tipului
de scrutin utilizat pentru desemnarea euro-deputaţilor. Negocierile din cadrul Comisiei electorale şi
din plenul celor două Camere au vizat, în primul rând, modul de scrutin pentru desemnarea
europarlamentarilor. Amânarea adoptării proiectului a fost, în principal, datorată nemulţumirilor
Partidului România Mare şi ale Partidului Social Democrat, acesta din urmă dorind introducerea
unui scrutin pe bază de vot preferenţial.
Asociaţia Pro Democraţia a organizat, în octombrie 2006, o dezbatere publică intitulată „Alegerile
pentru Parlamentul European - cum îi alegem pe cei mai buni?”, cu scopul discutării oportunităţii
sistemelor alternative de vot pentru Parlamentul European, dar şi pentru a formula recomandări
privind procedurile de selecţie a candidaţilor din rândul partidelor româneşti. În acelaşi timp,
sistemul electoral propus de APD includea o listă “închisă” şi vot preferenţial opţional, organizat la
nivelul a 8 circumscripţii electorale (cele 8 regiuni de dezvoltare), în condiţiile în care fiecare dintre
cele opt circumscripţii ar fi fost divizate într-un număr de colegii egal cu numărul de
europarlamentari care se aleg în circumscripţia respectivă.

Dezbaterea „Alegerile pentru Parlamentul European – cum îi alegem pe cei mai buni?” – Bucureşti, 17
octombrie 2006
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Legea privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European a fost, în cele
din urmă, adoptată în decembrie 2006 şi promulgată în ianuarie 2007 şi prevede că
europarlamentarii sunt aleşi pe bază de scrutin cu listă închisă, în cadrul unei singure circumscripţii
electorale, cu prag electoral de 5%. Legea de asemenea stipulează obligativitatea unui număr de
200.000 de semnături pentru înscrierea în cursa electorală a unei formaţiuni politice, şi de 100.000
de semnături pentru susţinerea unui candidat independent. Modificările ulterioare ale legii prin
ordonanţa de urgenţă a Guvernului (în februarie şi în august 2007) au avut un traseu complicat de
amendările din cadrul Parlamentului şi de controversele generate de anumite prevederi, cum ar fi
cele legate de interzicerea publicării rezultatelor oricărui sondaj de opinie pe toată durata
campaniei electorale.
Această propunere a fost, iniţial, prezentă în Ordonanţa de Urgenţă 1/2007 privind alegerile
parlamentare, în care se preciza că publicarea sondajelor de opinie referitoare la intenţia de vot
este interzisă cu 30 de zile înainte de organizarea scrutinului. Iniţial respinsă în plenul Camerei
Deputaţilor, propunerea este înaintată din nou în cadrul Comisiei electorale şi votată ulterior de
plenul Camerei Deputaţilor în octombrie 2007. Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European interzicea „prezentarea sondajelor de opinie cu conţinut electoral, difuzarea
de emisiuni electorale referitoare la intenţia de vot a cetăţenilor cu 30 de zile înainte de ziua de
referinţă, precum şi prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne în ziua de referinţă,
înainte de închiderea votării”5.
Asociaţia Pro Democraţia a fost una dintre organizaţiile care au protestat vehement faţă de
adoptarea amendamentului privind interzicerea publicării, în timpul campaniei electorale pentru
alegerile europarlamentare, a rezultatelor sondajelor de opinie care privesc intenţiile de vot ale
cetăţenilor (Anexa 1 Comunicat Noi nu suntem tampiti). “Justificarea conform căreia sondajele de
opinie influenţează sau manipulează opţiunile cetăţenilor care se prezintă la urne este de natură” a argumentat organizaţia noastră - “să indice lipsa de încredere a partidelor şi a politicienilor în
general faţă de maturitatea unui electorat care a trecut, totuşi, prin multiple experienţe de natură
electorală”. Asociaţia Pro Democraţia i-a solicitat Preşedintelui României, respingerea de la
promulgare a acestui amendament. Dl Traian Băsescu a procedat la înapoirea, în Parlament, a
amendamentului, gestul său făcându-l neaplicabil pentru desfăşurarea scrutinului din 25
noiembrie.
O altă dispută a fost conturată în jurul stabilirii datei pentru alegerile europarlamentare. La
începutul lui martie 2007, Prim-Ministrul Tăriceanu a luat decizia de a amâna alegerile, în contextul
demarării demersurilor pentru demiterea Preşedintelui României. Abia în august 2007, în urma
unor consultări de la care au lipsit reprezentanţii Partidului Democrat, a fost stabilită data de 25
noiembrie pentru desfăşurarea alegerilor. Ulterior, Preşedintele Băsescu a luat decizia de a
organiza referendumul pentru introducerea votului uninominal simultan cu desfăşurarea alegerilor
europene. Pentru a evalua, de aceea, rezultatele slabe în termenii prezenţei la vot trebuie să luăm
în considerare şi amânarea şi suprapunerea alegerilor cu acest referendum, care a generat, în
plus, o serie de dezbateri tehnice despre modul de organizare şi desfăşurare a celor două teste
electorale, inducând o stare de confuzie mai ales în rândul cetăţenilor puţin informaţi, dar şi la
nivelul membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.

Consecinţele alegerilor europene din
25 noiembrie la nivel naţional şi european
Previziunile despre rezultatul alegerilor au fost, în general, confirmate, mai ales în condiţiile în care
prezenţa la vot a fost supraestimată de majoritatea sondajelor de opinie publică efectuate în
perioada premergătoare alegerilor. Una dintre observaţiile cel mai uşor de realizat este aceea
conform căreia nu au existat învinşi declaraţi, cel puţin între partidele care au reuşit depăşirea
5

OUG nr. 1/2007 privind unele masuri pentru organizarea si desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European.
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pragului electoral. Două categorii de factori pot explica această tendinţă: prima se referă la
impactul redus al alegerilor europene pentru politica internă şi modul de elaborare a politicilor
publice în ţară; în al doilea rând, alegerile confirmă schimbarea raportului de forţe între principalele
formaţiuni politice din România. În aceste condiţii, PD a fost principalul câştigător, deşi sondajele îl
creditau cu o proporţie mai mare a voturilor, pe când PNL şi PSD au obţinut scoruri acceptabile în
condiţiile delegitimării crescânde pe fondul prezenţei la guvernare, respectiv al conflictelor interne.
Astfel, din totalul celor peste 18 milioane de cetăţeni cu drept de vot, doar 28.38% au votat în
cadrul alegerilor pentru Parlamentul European. Clasarea partidelor avantajează clar PD, care a
obţinut 28.81% din voturi, în timp ce PSD şi PNL au ocupat următoarele două locuri, cu 23.11%,
respectiv 13.44% din voturi. Celelalte două partide care au trecut peste pragul electoral de 5% au
fost Partidul Liberal Democrat şi Uniunea Democrată Maghiară din România, în timp ce singurul
candidat independent, Lazslo Tokes, a trecut pragul electoral.
Rezultatele dau o imagine clară a structurării peisajului politic al anului 2007, având în vedere
creşterea PD, mai ales după scoaterea acestuia de la guvernare şi după referendumul pentru
demiterea Preşedintelui. Polarizarea între PNL şi cele două formaţiuni centrale din opoziţie, PD şi
PSD, a făcut ca aceste alegeri să confirme tendinţa vizibilă pe parcursul întregului an, respectiv
delegitimarea tot mai semnificativă a partidului de guvernământ, dar şi slabele performanţe ale
PSD, generate de numeroasele eşecuri şi conflicte interne din ultima perioadă.
Aceste alegeri confirmă însă şi o altă stare de fapt în România, respectiv impactul din ce în ce mai
slab al mesajului naţionalist, vizibil în situarea Partidului România Mare şi Partidului Noua
Generaţie – Creştin Democrat sub nivelul de 5% al pragului electoral. Un aspect complementar
este cel al electoratului maghiar foarte mobilizat, care a generat atât poziţionarea UDMR peste
pragului electoral, cât şi alegerea candidatului indepedent Tokes.
Atât slaba prezenţă la vot, cât şi dominarea campaniei electorale şi a mesajului partidelor politice
de către temele politicii interne în detrimentul politicilor şi al dezbaterilor europene, nu reprezintă o
particularitate a României, dacă luăm în considerare starea de fapt creată în urma alegerilor din
toate statele noi membre UE. Şi pe bună dreptate, în condiţiile în care opinia publică la nivelul
întregii Uniuni Europene manifestă un dezinteres ridicat cu privire la politica europeană şi la
sistemul instituţional, iar în ultimii ani au fost purtate numeroase discuţii despre identificarea unor
soluţii pentru combaterea aşa-zisului deficit democratic.
Mai mult decât atât, Parlamentul European, în mod tradiţional, este ţinta unor critici intense cu
privire la rolul pe care îl deţine în ansamblul instituţional al UE. Tendinţa încrederii în această
instituţie urmează însă mai degrabă un traseu oscilant, cu un nivel al încrederii situat în jurul a 50%
şi în uşoară scădere pe parcursul anului 2007. Mai mult decât atât, România se detaşa la sfârşitul
anului din rândul celorlalte state membre prin proporţia de 72% a încrederii în Parlamentul
European, cifră care nu poate rămâne nechestionată în contextul interesului scăzut pentru
alegerile europene6.
Alegerile pentru Parlamentul European nu s-au bucurat, în general, de un mare interes: media
prezenţei europene la vot, în ansamblu, a fost de 45.6% la alegerile din 2004, iar a noilor state
membre care au aderat în 2004 de 26%. Aşa cum indică tabelul 1, diferenţa este considerabilă şi
în continuă scădere faţă de primele alegeri organizate pentru Parlamentul European.

6

Standard Eurobarometer 68. Public Opinion in the European Union, Comisia Europeană, decembrie 2007, disponibil
online la http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb68/eb68_en.htm.
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State membre

1979

1984

Germania

65.7

Franţa

1989

1994

56.8

62.3

60

45.2

43

60.7

56.7

48.7

52.7

46.8

42.75

Belgia

91.4

92.2

90.7

90.7

91

90.81

Italia

84.9

83.4

81.5

74.8

70.8

73.1

Luxembourg

88.9

88.8

87.4

88.5

87.3

90

Olanda

57.8

50.6

47.2

35.6

30

39.3

Marea Birtanie

32.2

32.6

36.2

36.4

24

38.9

Irlanda

63.6

47.6

68.3

44

50.2

59.7

Danemarca

47.8

52.4

46.2

52.9

50.5

47.9

77.2

79.9

71.2

75.3

63.4

Grecia

1987

1995

1996

1999

2004

Spania

68.9

54.6

59.1

63

45.1

Portugalia

72.4

51.2

35.5

40

38.79

38.8

37.8

Suedia

41.6

Austria

67.7

49.4

42.43

Finlanda

60.3

31.4

41.1

Cehia

2007

28.3

Estonia

26.89

Cipru

71.19

Letonia

41.34

Lituania

48.38

Ungaria

38.5

Malta

82.37

Polonia

20.87

Slovenia

28.3

Slovacia

16.96

Bulgaria

28.60

România

28.81

Media UE

63

61

/

58.5

56.8

/

/

49.8

45.6

/

Tabel 1. Prezenţa la vot la alegerile pentru Parlamentul European în statele membre ale Uniunii Europene,
1979 – 20077

Prezenţa la vot în România a fost, aşadar, comparabilă atât cu ţările din acest val, cât şi din
Bulgaria, unde s-au prezentat la urne aproximativ 28.6% dintre cetăţenii cu drept de vot. Dincolo
de semnificaţia pe care o deţin în contextul european al interesului electoral scăzut, cifrele de mai
sus indică o tendinţă îngrijorătoare pentru testele electorale care se apropie, mai ales în condiţiile
permanentizării conflictului între instituţiile politice de bază.
În plus, concluzia mai generală a acestui capitol indică existenţa problemelor fundamentale în
realizarea comunicării între principalele instituţii politice din România, care atrag deficienţe în
desfăşurarea unor procese ample la nivel naţional, precum organizarea alegerilor. Mai mult decât
atât, problemele de la nivel politic au consecinţe decisive în primul rând asupra atenţiei acordate
7

Date furnizate de Parlamentul European (http://www.europarl.europa.eu/elections2004), la care au fost adăugate
România şi Bulgaria.
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politicilor Uniunii Europene şi procesului de luare a deciziilor la acel nivel. În al doilea rând, gradul
de interes acordat de cetăţeni fenomenelor electorale este strâns legat de percepţia actorilor
instituţionali.
Am ales să discutăm, pe scurt, cadrul politic al alegerilor privind desemnarea reprezentanţilor din
România în Parlamentul European tocmai pentru a contextualiza diferitele demersuri ale Asociaţiei
Pro Democraţia în acea perioadă precum şi principalele concluzii şi recomandări rezultate din
observarea acestor alegeri şi activităţile conexe.

12

III. Campania APD de stimulare
a prezenœei la vot

Prin activităţile incluse în campania de promovare a participării cetăţenilor la procesul de vot,
Asociaţia Pro Democraţia şi-a propus să contribuie în mod real la sporirea prezenţei la urne pentru
desemnarea reprezentanţilor din România în Parlamentul European a cetăţenilor României. Şi
aceasta deoarece, în pofida lărgirii impactului activităţii instituţiilor Uniunii Europene asupra vieţii
de zi cu zi a cetăţenilor din statele membre, interesul acestora pentru luarea deciziilor la nivel
european precum şi pentru reprezentarea lor în Parlamentul European este redus şi, din păcate, în
scădere. Această stare de fapt pare cu atât mai problematică cu cât unica instituţie europeană ce
beneficiază de legitimitate democratică directă – Parlamentul European – pare să fie ignorată de
cetăţenii europeni din ce în ce mai mult, în ciuda lărgirii continue a competenţelor şi, în consecinţă,
a importanţei sale.
Dincolo de implicaţiile evidente ale absenteismului de la urne asupra reprezentativităţii
Parlamentului European pentru cetăţenii Uniunii, urmările unui deznodământ al scrutinului din 25
noiembrie cu o participare redusă şi foarte redusă asupra României şi Uniunii Europene sunt mai
ample decât atât. Ca şi în state similare din punct de vedere demografic dar şi al evoluţiei
sistemului politic post-comunist, o prezenţă scăzută la urne poate atrage sporirea şanselor de
acces în Parlamentul European a formaţiunilor extremiste, situaţie evidentă în cazul Poloniei. În
plus, un comportament electoral timid al cetăţenilor la aceste alegeri poate influenţa
comportamentul la urne în următorii doi ani electorali pentru desemnarea, pe rând, a aleşilor locali
şi a celor din Parlamentul României precum şi pentru desemnarea Preşedintelui României şi a
deputaţilor din Parlamentul European.
Campania Asociaţiei Pro Democraţia de stimulare a prezenţei la vot a cetăţenilor pentru
desemnarea reprezentanţilor României în PE a fost lansată pe data de 16 noiembrie a.c. (Anexa 2
– comunicat de presă „Trezeşte observatorul din tine”). Lansarea s-a făcut prin anunţarea în massmedia naţională şi locală a activităţilor pe care APD şi le-a propus să le implementeze în scopul
reactivării simţului civic al populaţiei. Obiectivul general al campaniei l-a constituit sporirea
reprezentativităţii alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor României în Parlamentul
European prin stimularea participării la vot a cetăţenilor din România la alegerile din 25 noiembrie
2007.
APD a ales să se concentreze asupra mediului rural din cauza faptului că majoritatea cetăţenilor
din aceste zone cunosc foarte puţine detalii despre Parlamentul European şi nu percep impactul
activităţii Parlamentului European asupra vieţii lor de zi cu zi. În contextul sondajelor de opinie
efectuate în România care anticipau aceeaşi prezenţă redusă la vot ca şi în celelalte state membre
ale Uniunii Europene, APD a considerat că a acţiona în sensul stimulării electoratului de a-şi
exprima opţiunile este modalitatea cea mai directă de a sublinia importanţa acestui drept
constituţional. Deşi prezenţa la vot a cetăţenilor din mediul rural este, de obicei, mai ridicată decât
cea înregistrată în mediul urban, slaba cunoaştere a rolului, funcţionării şi atribuţiilor PE în rândul
locuitorilor din mediul rural, au determinat APD să acorde o atenţie sporită acestor zone, pentru a
preîntâmpina un absenteism masiv (anticipat de către diverse sondaje de opinie).
Pe baza asumpţiei că prezenţa la vot va fi extrem de redusă mai ales în comunităţile mici, grupurile
ţintă ale campaniei de stimulare a participării cetăţenilor la vot au fost reprezentate de populaţia din
mediul rural. Mesajele de stimulare a prezenţei la vot adresate populaţiei din mediul urban au fost
transmise prin intermediul website-ului de campanie www.voteazapebune.ro.
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În perioada 16 – 24 noiembrie 2007, membrii şi voluntarii Asociaţiei Pro Democraţia din 25 de
judeţe au participat la diferite evenimente locale din 207 comunităţi rurale şi 33 de oraşe din
România, informând cetăţenii cu privire la importanţa participării la alegerile din 25 noiembrie.
Materialele informative - afişe, pliante, abţibilde şi tricouri imprimate – au fost distribuite în rândul
cetăţenilor cu preponderenţă din mediul rural din zonele unde APD are filiale. Simultan cu
distribuirea materialelor de informare, voluntarii APD au explicat cetăţenilor şi importanţa exercitării
dreptului la vot, prin prisma rolului fiecăruia dintre noi în procesul legislativ.

Voluntar al APD împărţind fluturaşe în Bragadiru (Judeţul Ilfov)

Grupurile asupra cărora s-au concentrat acţiunile acestei campanii au fost formate din cetăţenii a
33 de oraşe şi 207 comunităţi mici din România şi, în acelaşi timp, 1.000 de observatori ai APD. O
importanţă semnificativă din punctul de vedere al ariei de populaţie acoperite o au beneficiarii
indirecţi:
 Publicul larg, prin promovarea participării la vot şi asigurarea corectitudinii procesului
electoral;
 Organizaţii neguvernamentale internaţionale interesate de campanii de promovare a
participării la vot;
 Mass-media internă şi internaţională;
 Organizaţii internaţionale din domeniul observării alegerilor.
Prin această campanie, APD a abordat direct dezinteresul cetăţenilor români cu drept de vot. Mai
mult, a furnizat o soluţie unei nevoi reale a democraţiei româneşti – aceea a întăririi laturii
participative. Experienţa acumulată în derularea de campanii de informare şi stimulare a participării
cetăţeneşti atât în domeniul stimulării prezenţei la vot, cât şi în alte domenii covergente
democraţiei participative a demonstrat faptul că astfel de demersuri contribuie puternic la
informarea cetăţenilor.
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Prismă cu mesaj din campania de stimulare a prezenţei la vot

Acoperirea geografică a campaniei
Pentru a asigura o arie de acoperire cât mai mare, 25 Cluburi APD din 23 de judeţe plus Ilfov şi Bucureşti
alături de organizaţia parteneră din judeţul Buzău – PROCIVIC Buzău au desfăşurat o serie de activităţi de
informare a populaţiei. Evenimentele din cadrul campaniei au fost organizate de Cluburile APD din următoarele
judeţe: Arad, Bacău, Braşov, Brăila, Bihor, Bistriţa, Botoşani, Caraş Severin, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi,
Hunedoara, Iaşi, Maramureş, Neamţ, Olt, Satu Mare, Suceava, Timişoara, Tulcea, Vâlcea, Vrancea şi cel din
Bucureşti (inclusiv în judeţul Ilfov).

Fiecare Club APD a selectat o serie de comunităţi mici din apropierea localităţii unde îşi
desfăşoară activitatea, unde voluntarii clubului au distribuit materialele de campanie. Astfel, în
mediul rural, voluntarii au participat la evenimente precum târguri sau bâlciuri (manifestări ce se
organizează regulat în comunităţile mici) şi au împărţit afişele, pliantele şi abţibilde de campanie în
zonele cu afluenţă mare de cetăţeni (în pieţe, centrul localităţii, în apropierea bisericii sau a
primăriei). În ceea ce priveşte mediul urban, aceleaşi materiale au fost distribuite în cadrul
târgurilor şi bâlciurilor săptămânale, în centrul oraşului, la licee şi facultăţi sau în parcuri şi în
zonele cunoscute de către cetăţeni ca puncte de întâlnire.
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Campania de stimulare a prezenţei la vot în Tărgu-Neamţ

Localităţile în care Asociaţia Pro Democraţia a desfăşurat campania de informare sunt:
Judeţ
1 Arad
2 Bacău

3 Bihor
4 Bistriţa-Năsăud
5 Botoşani
6 Braşov
7 Brăila
8 Bucureşti Ilfov
9 Buzău
10 Caraş Severin
11 Cluj
12 Constanţa
13 Dolj
16

Localităţi
Păulişu, Curtici, Pecica, Vinga, Ineu, Şiria, Arad, Lipova, Săvârşin
Secuieni, Izvoru Berheciului, Onceşti, Vultureni, Dealu Morii, Găiceana,
Parincea, Buhoci, Sascut, Podu Turcului, Motoşeni, Răchitoasa,
Coloneşti, Moineşti, Comăneşti, Ghimeş, Făget, Moineşti, Ardeoani,
Balcani, Blăgeşti, Buhuşi, Racova, Gârleni, Târgu Trotuş, Bărsăneşti,
Dofteana, Moineşti, Comăneşti, Bacău, Oneşti, Târgu Ocna
Gepiu, Salonta, Tinca, Batar, Ciumeghiu, Diosig, Săcuieni, Burzuc,
Alesd, Ineu de Criş, Balnaca, Vadu Crişului, Tileagd, Oradea
Sant, Ciceu Mihăieşti, Urmeniş, Posmus, Boziaş, Sînmihai, Sieu,
Cisma, Caila, Sebai, Poieniile Zării, Nimigea, Piatra, Bistriţa
Drabani, Flămânzi, Bucecea, Rădăuţi-Prut, Leorda, Mănăstireni,
Copalău, Coţu, Ştefăneşti,Truşeşti, Manoleasa, Vorniceni, Vorona,
Botoşani
Bod, Râşnov, Cristian, Braşov
Comuna Viziru, Comuna Tufeşti, Brăila, Ianca
Domneşti, Bragadiru, Buftea, Bucureşti
Mărăcineni, Cernăţeşti, Sapoca, Aldeni, Vintilă Vodă, Buzău
Teregova, Băile Herculane, Oraviţa, Bozovici, Măureni, Oţelul Roşu,
Reşita
Sântimbru, Cluj-Napoca
Lazu, Agigea, Eforie, Tuzla, Costineşti, 23 August, Mangalia, Limanu,
Năvodari, Lumina, Ovidiu, Palazu Mare, Valu lui Traian, Basarabi,
Poarta Albă, Castelu, Medgidia, Satu Nou, Cernavodă, Constanţa
Leu, Zănoaga, Radovan, Giubega, Breasta, Pieleşti, Segarcea,
Băileşti, Craiova
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14 Galaţi
15 Hunedoara
16 Iaşi
17 Neamţ
18 Olt

19 Satu Mare
20 Suceava
21 Timişoara
22 Tulcea
23 Vâlcea
24 Vrancea

Galaţi, Folteşti, Târgu Bujor, Nicoreşti
Galaţi
Crăscior, Baru-Mare, Pui, Baniţa, Uricani, Vulcan, Petroşani, Aninoasa,
Petrila, Lupeni
Tomeşti, Osoi, Costuleni, Răducăneni, Comarna, Cozia, Gorban,
Chicerea, Valea Lupului, Leţcani, Budăi, Războieni, Sîrca, Târgu
Frumos, Podu Iloaiei, Schitu Duca şi Poieni, Lespezi, Hălăuceşti, Iaşi
Roznov, Costişa , Săvineşti, Dumbrava Roşie, Podoleni, Viişoara,
Pangarati, Vânători, Răuceşti, Piatra Neamţ, Târgu Neamţ
Baldovineşti, Oboga, Bobiceşti, Morunglav, Voineasa, Pârşcoveni,
Cezieni, Fălcoiu, Dobrosloveni, Fărcaşele, Stoeneşti, Gostavăţu,
Băbiciu, Scărişoara, Rusăneşti, Cilieni, Vişina, Vădăstriţa, Obîrşia,
Urzica, Bucinişu, Rotunda, Redea, Studina, Vlădila, Traian, Deveselu,
Caracal, Balş, Slatina, Corabia
Păuleşti, Botiz, Vetoş, Odoreu, Lazuri, Satu Mare
Ipoteşti, Tişăuţi, Udeşti, Liteni, com. Şerbăuţi, satele Şerbăuţi şi
Călineşti, Măriţeia, Dărmăneşti, Suceava
Comuna Pădureni, Timişoara
Horia, Frecăţei, Cataloi, Topolog, Tulcea
Pietrari, Tomşani, Frânceşti, Costeşti, Slătioara, Voineasa, Galicea,
Laloşu, Budeşti, Racoviţa, Râmnicu Vâlcea
Măicăneşti, Răstoaca, Năneşti, Dumbrăveni, Vulturu, Vidra, Şuraia,
Adjud, Focşani

Peste 200 de voluntari şi 150 de membri ai APD au distribuit aceste materiale în locurile populate din
oraşe, îndemnându-i pe cetăţeni să meargă la vot pentru desemnarea reprezentanţilor României în
Parlamentul European. În fiecare piaţă din aceste oraşe voluntarii APD au montat standuri unde s-au
oferit materiale de promovare a participării la vot şi materiale informative din partea Biroului
Parlamentului European din România.

Discuţie cu cetăţenii
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Campania online
O altă componentă a campaniei de stimulare a participării la vot a fost campania online
desfăşurată prin interdemediul website-ului www.voteazapebune.ro. Aceasta s-a adresat
preponderent locuitorilor din mediul urban.
Prin intermediul website-ului, APD a pus la dispoziţia vizitatorilor informaţii legate de procesul
electoral, structurate pe trei capitole: Participă; Observă; Sprijină. Au fost oferite informaţii despre
procedura de dobândire a statutului de observator din partea APD la alegerile pentru PE din 25
noiembrie 2007, despre modul în care doritorii pot sprijini campania de observare a alegerilor
europarlamentare şi despre importanţa exprimării opţiunii fiecăruia prin exercitarea dreptului la vot.
Toate informaţiile prezentate pe www.voteazapebune.ro au avut drept scop clarificarea
nelămuririlor cetăţenilor cu privire la drepturile şi obligaţiile de alegător. Numărul maxim de
vizitatori ai website-ului a fost înregistrat în perioada 19 – 25 noiembrie 2007. Prin intermediul
website-ului a fost promovat şi numărul de TelVerde – număr telefonic gratuit – pus la dispoziţia
cetăţenilor în data de 25 noiembrie 2007, între orele 6:00 – 22:00.
Website-ul www.voteazapebune.ro a beneficiat de sprijin din partea partenerilor DotCommerce şi
Neogen, şi a partenerilor media Hotnews, Euractiv, Metropotam, Inpolitics, Europa FM şi
Cotidianul.

Prima dezbatere p teme europene cu
candidaţii pentru Parlamentul European
La data de 16 octombrie 2007 a avut loc la Bruxelles, în sediul Parlamentului European, prima
dezbatere pe teme cu adevărat europene în contextul alegerilor pentru desemnarea
reprezentanţilor din România în Parlamentul European.
Evenimentul initulat „Teme europene pentru alegeri europene” a fost organizat de Asociaţia Pro
Democraţia în parteneriat cu Clubul România-UE şi cu sprijinul Biroului de Informare al
Parlamentului European în România, având parteneri media Euractiv România şi Hotnews.
Dezbaterea a avut ca punct de pornire răspunsurile la chestionarele trimise de Clubul România-UE
partidelor parlamentare şi neparlamentare din România, la care au răspuns Partidul Democrat,
Partidul Naţional Liberal, Partidul Social Democrat şi Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi
Democrat şi întrebările primite de Asociaţia Pro Democraţia de la cetăţeni pentru a fi transmise
candidaţilor.
Dintre candidaţii aflaţi pe liste pentru alegerile europene, au fost prezenţi la eveniment eurodeputaţii Cristian Buşoi (PNL), Ioan Mircea Paşcu (PSD) şi Silvia Ciornei (PC), Radu Munteanu
(vicepreşedintele PNŢCD), şi o delegaţie a Partidei Romilor „Pro-Europa” condusă de Plebis
Florea. Dezbaterea, moderată de preşedintele Clubului Romania-UE, Titus Poenaru, i-a avut ca
invitaţi pe prof. Cristian Pîrvulescu, Preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia şi E.S. Lazăr
Comănescu, Reprezentantul Permanent al României la UE, şi a numărat, printre participanţi,
oficiali ai misiunilor diplomatice româneşti la Bruxelles, funcţionari şi experţi români din mediul
european, corespondenţi de presă români etc.
Temele europene cu impact asupra electoratului român abordate de candidaţi atât în răspunsurile
la chestionare, cât şi în cadrul dezbaterii, au variat de la politica energetică şi problematica
protecţiei mediului la procesul de reformă instituţională al UE. Întrebările înregistrate din ţară s-au
referit la legislaţia pentru persoanele cu dizabilităţi, la utilizarea cianurilor şi la tratamentele
medicale în străinătate.
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Importanţa temelor europene în campania electorală a fost privită unanim drept esenţială. Cu toate
acestea, invitaţii la eveniment au afirmat că, în realitate, campania electorală din România va fi
fără îndoială dominată de problematici interne, această dezbatere de la Bruxelles fiind, posibil,
prima şi ultima pe teme cu adevărat europene.
Din opiniile participanţilor la dezbatere:
Cristian Pîrvulescu, Preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia:
„Este o plăcere să participi la o astfel de dezbatere în faţa unui public atât de competent în
problematica europeană. Această dezbatere este prima şi poate ultima pe teme cu adevărat
europene în prezenţa unui public avizat.”
Lazăr Comănescu, Ambasador, Reprezentanţa Permanentă a României pe langă Uniunea
Europeană:
„România trebuie să renunţe la comportamentul de ţară candidată şi să acţioneze ca un stat
membru. În acest sens românii trebuie să îşi îmbunătăţească cunoştiinţele despre problematica
europeană.”
Ioan Mircea Paşcu, euro-deputat, PSD:
„Problematica europeană este foarte importantă, dar trebuie explicat totodată clar cetăţenilor de ce
este important să voteze, care e beneficiul lor concret.”
Silvia Ciornei, euro-deputat, PC:
„În condiţiile unei participări probabil reduse, la alegeri vor câştiga aceia care vor şti să îşi
mobilizeze cel mai bine electoratul.”
Cristian Buşoi, euro-deputat, PNL:
„Compania energetică de stat propusă de guvernul liberal nu încalcă principiile liberalizării pieţei de
energie susţinute de liberali, fiind doar un alt jucător pe piaţa europeană de energie, care va
respecta regulile concurenţei, dar va avea o mai mare capacitate de investiţii.”
Radu Munteanu, vicepreşedinte, PNŢCD:
„Viitorul Uniunii Europene este în acelaşi timp viitorul României. În acest sens, în viziunea PNŢCD,
clasa politică trebuie reformată pentru a putea reforma societatea şi mentalitatea astfel încât
România să devină o ţară cu adevărat europeană.”
Plebis Florea, candidat, Partida Romilor „Pro-Europa”:
„Problematica drepturilor romilor trebuie să fie inclusă printre temele europene. Acest lucru justifică
iniţiativele noastre şi participarea noastră la acest eveniment.”
Nelu Neacşu, vicepreşedinte, Clubul România-UE:
„După cum a făcut-o pe parcursul celor 4 ani de activitate, Clubul România-UE Bruxelles a oferit o
platformă pentru facilitarea dezbaterilor europene la Bruxelles, detaşată de disputele şi rivalităţile
interne, în speranţa de a declanşa multiplicarea acestor dezbateri şi în România.”
Înregistrarea video a conferinţei şi răspunsurile scrise ale partidelor sunt disponibile pe siteul
clubului România – UE: www.euro-club.org

Din Pădureni la Bruxelles
Clubul APD Timişoara a decis să se implice, cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European,
într-un demers de apropiere a alegătorilor de candidaţi şi de stimulare a dialogului dintre aceştia. În
consecinţă, Clubul APD Timişoara împeuna cu grupul de iniţiativă APD Pădureni şi Centrul
Teritorial ANSIT Timişoara au organizat sâmbătă, 17 noiembrie 2007, la Casa Naţională din
Comuna Pădureni, judeţul Timiş forumul de candidaţi “Din Pădureni la Bruxelles”.
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Evenimentul a fost gândit astfel încât să ofere candidaţilor ocazia de a intra în dialog cu cetăţenii şi
de a prezenta şi promova ideile lor legate de evoluţia, după aderare, a României în Uniunea
Europeană. În consecinţă, organizatorii au conceput acest eveniment ca pe o tribună de lansare şi
promovare a mesajului candidaţilor adresat României rurale.
Tema propusă spre dezbatere în cadrul acestui forum de candidaţi dezvoltarea rurală, subiectele
propuse fiind economia rurală (agricultură, zootehnie, sivicultură), infrastructură tehnică (drumuri
de acces, surse de apă, canalizare etc.), infrastructura socială (şcoli, dispensare, cămine culturale,
biblioteci, terenuri de sport etc), inserţia socială a tinerilor (din mediul rural) şi valorificarea tradiţiilor
culturale populare.
La evenimentul care a fost moderat de domnul Marian Voicu, realizator în cadrul TVR 1 au fost
invitaţi reprezentanţii tuturor partidelor politice, organizatorii primind confirmări din partea a şapte
candiaţi. În cele din urmă, s-au prezentat la forum doar patru candidaţi aceştia fiind Marius
Popovici – PNŢCD, Cristian Buşoi – PNL, Adrian Păşcuţă – PRM, Nicodim Bulzesc – PD.
Moderatorul a fost Marian Voicu, realizator în cadrul TVR 1.
Asociaţia Pro Democraţia subliniază faptul că evenimentele de genul forumului de candidaţi de la
Păduneri se constituie într-o oportunitate excelentă, pentru candidaţi şi partidele pe a căror listă
candidează, de a-şi promova platforma politică şi, în plus, de a o explica pe înţelesul cetăţenilor de
rând – mai întâi în comunităţi precum Pădureni iar, ulterior, la nivel naţional.

În Pădureni, despre Europa
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IV. Participarea Asociaœei Pro Democraœia
la instruirile preæedintilor birourilor
secœiilor de votare

La referendumul pentru demiterea Preşedintelui României din mai 2007, Asociaţia Pro Democraţia
a decis, pentru prima dată în istoria campaniilor sale de observare a alegerilor, să efectueze o
evaluare post scrutin pentru a obţine informaţii exhaustive legate de aspectele tehnice privind
organizarea alegerilor în secţiile de votare din România.
Această analiză a fost făcută utilizând două instrumente: o serie de chestionare adresate
preşedinţilor şi membrilor secţiilor de votare şi o serie de mese rotunde. Atât chestionarele, cât şi
discuţiile din cadrul meselor rotunde au urmărit două aspecte esenţiale: identificarea dificultăţilor
întâmpinate de către membrii birourilor electorale ale secţiiilor de votare pe parcursul procesului
electoral şi, foarte important, formularea unor soluţii venite din partea actorilor cei mai importanţi membrii BESV - de îmbunătăţire a problemelor menţionate.
În total au fost aplicate 87 de chestionare în 7 localităţi8. Cu toate că eşantionul nu a fost unul
reprezentativ din punct de vedere statistic pentru toate secţiile de votare, el poate oferi o imagine
ilustrativă asupra anumitor aspecte legate de organizarea procesului de votare. Dacă
chestionarele au arătat că aproximativ 86% dintre cei care au completat chestionarul au considerat
că informaţia obţinută în timpul instructajului a fost suficientă pentru a acoperi cea mai mare parte
din aspectele tehnice şi legale legate de desfăşurarea procesului de vot, în urma meselor rotunde
concluziile au fost puţin diferite.
Asociaţia Pro Democraţia nu are pretenţia că informaţiile rezultate în urma acestor mese rotunde
au fost reprezentative pentru întreaga ţară, însă ele constituie două studii de caz care, coroborate
cu informaţiile colectate prin intermediul observatorilor Asociaţiei Pro Democraţia, oferă o
radiografie mai fidelă a derulării procesului electoral din 19 mai 2007.
Aşadar concluziile în urma acestor mese rotunde au fost următoarele:
•

•
•

8

Preşedinţii secţiilor de votare din Hunedoara au ridicat problema legată de deplasarea
acestora către Prefectura judeţului, unde, conform legii, se depuneau buletinele de vot şi
procesele verbale. Participanţii la dezbateri – membri ai birourilor electorale ale secţiilor de
votare din judeţ - au cerut sprijinul Asociaţiei Pro Democraţia pentru iniţierea unui demers
care să aibă ca finalitate simplificarea procedurii de depunere a proceselor verbale şi a
buletinelor de vot, de o manieră în care să se facă posibilă ori o programare de către
Prefectură, pentru reprezentanţii secţiilor de votare din Valea Jiului, sau depunerea întregii
documentaţii la sediul Oficiului Prefectural Petroşani, sub pază, sau ridicarea acestora de
către un delegat din partea Prefecturii;
De asemenea, din partea tuturor celor prezenţi la dezbaterile care s-au desfăşurat la nivelul
celor cinci localităţi, au fost propuse îmbunătăţiri la nivel de comunicare între cei care se
ocupă de instruirile preşedinţilor secţiilor de votare şi aceştia.
În ceea ce priveşte organizarea şi buna desfăşurare a proceselor electorale în general, au
fost discutate aspecte legate de capacitatea slabă a membrilor partidelor politice din
birourile secţiilor de votare de observare a procesului electoral, iar ca modalitate de

Râmnicu Vâlcea, Lupeni, Caracal, Sibiu, Oneşti, Bucureşti, Braşov
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•
•
•

rezolvare a acestui aspect, a fost propusă soluţia de implicare a Asociaţiei Pro Democraţia
pentru pregătirea membrilor birourilor ale partidelor politice;
Slaba calitate a hârtiei folosită pentru buletinele de vot a fost adusă în discuţie de toţi cei
prezenţi la dezbateri. Ca soluţie, a fost agreată propunerea ca un standard minim al calităţii
hârtiei să fie reglementat la nivel naţional;
De asemenea, la Lupeni, cei prezenţi la dezbateri au adus în discuţie spaţiile improprii în
care s-au amenajat secţii de votare, atât pentru referendumul din 19 mai 2007, cât şi pentru
alegerile din 2004 şi 2005;
La Lupeni şi Craiova au fost aduse în discuţie aspecte legate de modul în care au fost
concepute listele electorale, reproşând, indirect, acest aspect serviciului de evidenţă a
populaţiei, care nu actualizează baza de date. Astfel, a fost recunoscut faptul că pe liste au
apărut persoane decedate, repetându-se situaţia din 2004 şi 2005.

Asociaţia Pro Democraţia a identficat astfel una dintre probleme ca fiind insuficienta informare a
preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare în cadrul instruirilor organizate de către BEJ
şi Prefecturi. Fară a intra în analiza motivelor acestei carenţe, Asociaţia Pro Democraţia a decis să
se implice activ în cadrul acestor instruiri, pentru a putea puncta anumite aspecte organizatorice pe
care observatorii noştri, cu îndelungată experienţă, le sesizează frecvent ca nefiind corecte în
secţiile de votare şi a contribui, astfel, la îmbunătăţirea pregăririi preşedinţilor BESV.
În acest context Asociaţia Pro Democraţia a colaborat cu Autoritatea Electorală Permanentă şi cu
Ministerul Internelor şi Reformei Administrative pentru a putea realiza acest demers.
Autoritatea Eelctorală Permanentă a realizat cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European un
manual pentru preşedinţii secţiilor de votare din România, ce a fost distribuit în cadrul instruirilor ce
au avut loc pentru aceştia. Acest ghid a fost de asemenea public şi pe website-ul Biroului Electoral
Central
–
Alegeri
pentru
Parlamentul
European
2007
(http://www.bec2007pe.ro/documente/ghid2_final2.pdf ).
Având în vedere congruenţa eforturilor Autorităţii Electorale Permanente cu cele ale Asociaţiei Pro
Democraţia de a îmbunătăţii aspectele organizatorice ale procesului de vot, cele două entităţi au
căzut de acord să îşi unească eforturile în vederea atingerii acestui scop comun. Aşadar Asociaţia
Pro Democraţia a solicitat şi a obţinut acceptul Autorităţii Electorale Permanente de a folosi
manualul editat de acestă instituţie, împreună cu diverse alte aspecte adăugate de Asociaţia Pro
Democraţia, pe baza experienţei acumulate de-a lungul campaniilor sale de observare a alegerilor
(traseul unei sesizări, prezenţa observatorilor în secţiile de votare, metode frecvente de fraudare
etc.) pentru a pregăti membri APD ce urmau să participe la instruirile organizate pentru preşedinţii
BESV.
Asociaţia Pro Democraţia a trimis oferta de parteneriat către toate instituţii ale prefectului din
România (Anexa 3 - oferta parteneriat), solicitându-le acestora acordul de a participa activ la
aceste instruiri şi transmiterea datelor la care urmau să aibă loc întâlnirile cu preşedinţii BESV.
În urma acestei oferte APD a primit răspunsuri de la 19 instituţii ale prefectului din România
(Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa, Olt, Giurgiu, Galaţi, Argeş, Harghita, Arad, Focşani, Vaslui, Bacău, Sibiu,
Mureş, Suceava, Neamţ, Gorj, Braşov, Dâmboviţa şi Constanţa). Conform acestor răspunsuri,
unele Prefecturi realizaseră deja aceste instruiri, însă altele au comunicat date acestor evenimente
şi au salutat şi încurajat inţiativa Asociaţiei Pro Democraţia.
Astfel, reprezentanţii Asociaţiei Pro Democraţia au participat la instruirile pentru preşedinţii BESV
organizate în judeţele: Arad, Bacău, Focşani, Giurgiu, Gorj, Ilfov, Olt, Sibiu, Suceava precum şi în
sectoarele 1, 2 şi 6 ale municipiului Bucureşti. În cadrul acestor instruiri, membri Asociaţiei Pro
Democraţia au intervenit pentru a aduce completări, acolo unde era cazul, şi pentru a semnala
aspecte precum prezenţa observatorilor în secţiile de votare, modul de a soluţiona eventuale
sesizări venite din partea acestora, posibile metode de fraudare şi alte aspecte legate de
organizare.
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Asociaţia Pro Democraţia va continua să sprijine autorităţile în acest sens şi va colabora mai intens
cu acestea şi cu Autoritatea Electorală Permanentă, pentru a îmbunătăţi modul de desfăşurare al
scrutinelor electorale viitoare din România.

Preşedinte al unui BESV
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APD a aplicat chestionare unui numar de 65 de preşedinţi de birouri electorale ale secţiilor de
votare. Din centralizarea chestionarelor au rezultat următoare:
•
•
•
•
•
•
•
•
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toţi preşedinţii secţiilor de votare chestionaţi au participat la sesiuni de instruire cu privire la
procedurile legate de alegerile pentru Parlamentul European, 83,08% dintre aceştia
apreciind instruirera ca fiind bună sau foarte bună;
12,31% dintre preşedinţii intervievaţi consideră ca informaţiile oferite nu acoperă cea mai
mare parte dintre aspectele tehnice şi legale legate de desfăşurarea procesului de vot;
86,15% consideră calitatea instructorilor ca fiind bună sau foarte bună;
90,77% apreciază relaţia cu BEJ în perioada de organizare ca fiind bună sau foarte bună;
16,92% dintre preşedinţii intervievaţi au apelat la BEJ pentru soluţionarea unor probleme;
4,62% dintre preşedinţi au declarat că s-au confruntat cu probleme pe care nu au ştiut să le
rezolve;
90,77% dintre preşedinţi apreciază ca bună sau foarte bună disponibilitatea primăriei de a
răspunde solicitarilor legate de organizarea alergerilor petnru Parlamentul European;
materialele necesare procesului de votare puse la dispoziţie de primărie sunt apreciate ca
având o claritate proastă sau foarte proastă de către 12,31% dintre preşedinţi.

V. Necesitatea observårii alegerilor
europarlamentare æi ziua votårii

Amânate de către majoritatea politică din luna mai pentru luna noiembrie 2007, alegerile pentru
desemnarea reprezentanţilor din România în Parlamentul European au constituit, atât pentru
partidele politice cât şi pentru cetăţenii României, un nou pas în procesul de integrare în Uniunea
Europeană, al doilea ca importanţă, după semnarea actelor de aderare la 1 ianuarie 2007.
Pe fondul unor crize politice profunde ce au caracterizat România politică până la sfârşitul lui
noiembrie 2007 (scandalul “bileţelelor”, discuţiile asupra votului uninominal, referendumul pentru
demiterea Preşedintelui, conflictul dintre Preşedinte şi Prim Ministru) alegerile europarlamentare
au reprezentat, pentru partidele politice şi susţinătorii acestora, mai degrabă un examen cu miză
politică cu rezultat în repoziţionarea pe spectrul politic şi mai puţin un examen prin care cetăţenii să
poată evalua programele candidaţilor cu privire la temele europene.
De altfel, perioada campaniei electorale a fost folosită pentru lupte interne, cu discuţii şi dezbateri
pe teme politice interne mai degrabă decât pe teme europene, ceea ce a făcut să lipsească
explicaţiile necesare cetăţenilor, cu privire la rolul pe care îl joacă Uniunea Europeană şi
necesitatea participării la vot.

Manualul observatorului APD la alegerile pentru Parlamentul European
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Scrutinul din 25 noimbrie 2007 şi campania APD
de monitorizare a acestuia
Alegerile pentru desemnarea reprezentanţilor din România în Parlamentul European au fost
observate de către Asociaţia Pro Democraţia prin intermediul a celor 1.047 de observatori
acreditaţi şi repartizaţi, cu precădere, în mediul rural din 25 de judeţe (Arad, Bacău, Bihor, BistriţaNăsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Bucureşti, Caraş-Severin, Cluj, Constanta, Dolj, Galaţi,
Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Satu Mare, Suceava, Timiş, Teleorman, Tulcea,
Vâlcea şi Vrancea). Pe lângă cei 1.047 de observatori acreditaţi din partea Cluburilor APD,
Asociaţia Pro Democraţia a colaborat cu 21 de observatori acreditaţi din partea organizaţiei Pro
Civic Buzău şi alţi trei observatori din partea unui grup de inţiativă din Turnu Severin. Totodată,
Asociaţia Pro Democraţia observat alegerile din 15 noiembrie 2007 şi prin intermediul celor 11
observatori prezenţi în secţiile de votare din străinătate (în Austria: la Viena, în Belgia: la Bruxelles,
în Canada: la Ottawa, în Elveţia: la Geneva, în Franţa: la Paris, în Germania: la Munchen, în
Olanda: la Haga, în Statele Unite ale Americii: la New York). În plus, APD a facilitat, prin reţeaua
European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) al cărei secretariat tehnic îl
asigură începând cu luna iulie 2006, implicarea în procesul de observare a alegerilor pentru
Parlamentul European a 6 observatori internaţionali.
Ca şi în cazul alegerilor şi referendumurilor organizate în România în ultimii ani, Asociaţia Pro
Democraţia a ales să se concentreze pe observarea proceselor electorale din secţiile de votare din
mediul rural. În plus, profitând de experienţa vastă în domeniul observării alegerilor, de
cunoaşterea temeinică a principalelor metode de fraudare a acestora precum şi a informaţiilor cu
privire la locaţiile cu şanse sporite de încălcări ale legii, Asociaţia Pro Democraţia a decis să
acorde o atenţie sporită acelor localităţi unde, la alegerile precedente, fuseseră semnalate
numeroase probleme legate de modul în care se derulează procesul electoral.
Totodată, faţă de precedentele campanii, APD a acoperit un număr mult mai mare de secţii de
votare raportat la numărul de observatori, fapt datorat folosirii, la nivelul fiecărui judeţ monitorizat, a
echipelor mobile de observatori.

Repartizarea observatorilor
APD pe judete

Alexandria, 3
Vrancea, 49 Arad, 24
Vâlcea, 28
Tulcea, 17
Timiş, 46
Suceava, 28
Satu Mare, 11

Bihor, 29

Bacău, 59

BistriţaNăsăud, 60
Botoşani, 21
Braşov, 20
Brăila, 40

Olt, 87
Neamţ, 14
Iaşi, 79
Hunedoara,
80
Galaţi, 48

Bucureşti, 75
Ilfov, 51
Caraş
Severin, 30
Cluj, 37
Dolj, 39 Constanţa, 72

26

Primul pas în Europa

Concluziile observării alegerilor
Principalele concluzii rezultate în urma procesului de observare a alegerilor din 25 noiembrie sunt
prezentate în cele ce urmează, pe categorii de nereguli. După cum puteţi observa, neregulile
semnalate de observatorii Asociaţiei Pro Democraţia fac parte din rândul aceloraşi categorii cu
care ne-am obişnuit. În plus, dacă ţinem cont şi de prezenţa mult mai scăzută la aceste alegeri
argumentul conform căruia reducerea numărului sesizărilor poate fi tradusă într-o îmbunătăţire a
organizării alegerilor este pus sub semnul întrebării.
Probleme organizatorice:
Nereguli cu listele electorale
Chiar dacă nu au fost semnalate într-un număr atât de mare ca în cazul proceselor electorale
precedente, şi la actualele alegeri au fost identificate secţii de votare în care listele electorale
permanente au fost întocmite greşit:
• cazul secţie 119 din comuna Domneşti judeţul Ilfov unde mai multe persoane figurau de
două ori pe listă, ceea ce a produs dificultăţi în numărarea voturilor şi verificării listelor de
către comisie;
• un alt caz semnalat de unul din observatorii noştri este din Galaţi, unde cetăţenii cu drept
de vot care, conform alegerilor anterioare, se regăseau pe listele permanente ale secţiei
288 din Lieşti au fost trecuţi în listele permanente de la secţiile de votare din alt sat (aceaşi
comună), iar cetăţeni din acel sat au fost trecuţi în lista permanentă din Lieşti;
• secţia de votare 142 din comuna Periş, judeţul Ilfov: pe listele permanente se regăseau
cetăţeni decedaţi iar mulţi cetăţeni care locuiau în zonă nu se regăseau pe listele
permanente. De exemplu soţul şi soţia, cu acelaşi domiciliu, nu se regăseau pe aceeaşi
listă. Din această cauză, cel puţin 60 de cetăţeni nu au putut să-şi exercite votul;
• nereguli similare au mai fost sesizate în: secţia nr. 5 din comuna Buftea, jud. Ilfov; secţia nr.
70 din comuna Afumaţi, jud. Ilfov; secţia nr. 277 din comuna Bordeasca Veche, judeţul
Vrancea.

Alcătuirea listelor electorale – principalele motive de nemulţumire a alegătorilor
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Probleme precum neaplicarea timbrului autocolant pe actul de identitate şi, în consecinţă,
înlăturarea minimei posibilităţi de prevenire a votului multiplu, au fost semnalate în judeţul Brăila
(comuna Plopu, secţia nr.123) şi Judeţul Ilfov (comuna Voluntari, secţia 66) iar în judeţul Galaţi
(comuna Aninoasa, secţia 310) a fost semnalată dispariţia ştampilei din secţia de votare.
Încălcări ale legii:
Împiedicarea observatorilor de a intra în secţiile de votare
Cele mai dificile cazuri cu care ne-am confruntat din perspectiva împiedicării observatorilor APD de
a intra în secţia de votare şi, în consecinţă, de a observa procedurile de verificare a tuturor celor
necesare bunei desfăşurări a zilei de vot (numărarea buletinelor de vot şi ştampilarea acestora,
sigilarea uneilor fixe şi ale celor mobile, redactarea procesului verbal) şi de deschidere a secţiilor
de votare au fost cele din Reşiţa – judeţul Caraş Severin (secţia 69), Timişoara – judeţul Timiş
(secţia 208), Bragadiru – judeţul Ilfov (secţia 13), Lupeni – judeţul Hunedoara (secţia 122), Berceni
– judeţul Ilfov (secţia 78). În toate aceste cazuri observatorilor APD sau ai altor organizaţii
acreditaţi de către Birourile Electorale Judeţene nu le-a fost permis accesul în secţiile de votare pe
motiv că acreditările nu erau în original ci doar în copie. În ciuda existenţei unei decizii BEC
explicite în acest sens (Anexa), numeroşi preşedinţi ai secţiilor de votare nu cunoşteau aceste
prevederi normative.
Subliniem importanţa acestor incidente pentru derularea deficitară atât a proceselor electorale în
sine cât şi pentru limitarea, fără justificare, a activităţii observatorilor independenţi. Dată fiind
experienţa organizaţiei noastre cu acest gen de probleme ale observatorilor săi în secţiile de
votare, subliniem şi insistăm asupra faptului că situaţiile în care nu a fost permis accesul
observatorilor se datorează exclusiv necunoaşterii legislaţiei exact de către persoanele care ar
trebui s-o aplice – preşedinţii şi membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare. Asociaţia Pro
Democraţia insistă, în consecinţă, asupra nevoii acute de sporire a calităţii instruirilor preşedinţilor
secţiilor de votare precum şi asupra profesionalizării acestora.
Împiedicarea observatorilor de a-şi desfăşura activitatea
Astfel de cazuri ni s-au semnalat din judeţul Iaşi şi Vrancea:
• secţia 195 comuna Mera, judeţul Vrancea: observatorul APD este ameninţat de către
reprezentantul PSD din biroul electoral al secţiei devotare că va fi “dat la ziar pentru că vrea
sa fraudeze alegerile”. Motivul nemulţumirii reprezentantului PSD a fost faptul că acesta
însoţise urna mobilă;
• secţia 312 comuna Livezile judeţul Vrancea: primarul i-a urmărit pe observatorii noştri din
echipa mobilă la toate secţiile pe care aceştia le-au vizitat. Când au facut o solicitare
verbală privind afişele în perimetrul secţiei adresată preşedintelui BESV primarul a
intervenit zgomotos reproşându-le că “n-au făcut nimic în satul ăsta” şi că, acum, “aştia de
la Pro Democraţia vin să facă ei ordine”;
• în comuna Maluri judeţul Vrancea: la sesizarea verbală venită din partea observatorului că
sunt mai mulţi alegători decât cabine în secţie, preşedintele biroului electoral al secţiei de
votare i-a replicat observatorului APD “eu sunt suveran şi organizez în propria mea
manieră”. De asemenea i s-a mai spus că poate face câte sesizări doreşte, rezultatul
urmând să fie acelaşi;
• în secţia nr. 472 Mogoseşti-Siret din judeţul Iaşi, nu i s-a permis observatorului accesul în
secţie pe motiv că documentele prezentate nu ar fi fost în regulă. Ulterior, după insistenţe şi
explicarea felului în care s-a făcut acreditarea observatorilor interni, observatorul a fost
acceptat în secţia de votare de către preşedintele BESV;
• secţia nr. 1042 din Bucureşti, unde pe motiv că a făcut prea multe sesizări verbale,
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare i-a interzis observatorului să vorbească şi
i s-a limitat libertatea de mişcare.
Asociaţia Pro Democraţia denunţă ferm continuarea practicilor de ameninţare şi agresare a
observatorilor independenţi ce se implică în monitorizarea felului în care se desfăşoară procesele
electorale româneşti la mai bine de 17 ani de la schimbarea regimului. Considerăm că tentativele
de intimidare a observatorilor sunt cu atât mai grăitoare pentru capacitatea redusă a autorităţilor cu
atribuţii în asigurarea bunei organizări şi desfăşurări a proceselor electorale de a se achita de
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aceste sarcini cu cât acestea vin tocmai din partea reprezentanţilor lor în teritoriu – preşedinţi şi
membri ai birourilor electorale ale secţiilor de votare.
Asigurăm toţi observatorii Asociaţiei Pro Democraţia de sprijinul total al organizaţiei noastre în
astfel de situaţii şi le garantăm celor ce se fac vinovaţi de practici de intimidare a observatorilor că
gesturilor lor nu vor fi tolerate de către organizaţia noastră.
Existenţa unor mijloace de propagandă electorală în imediata apropiere a secţiilor de votare
Această neregulă ne-a fost semnalată cel mai des de către observatorii noştri, în special în
dimineaţa zilei de 25 noiembrie.
Enumerăm o parte din locălităţile unde au fost semnalate: secţia nr. 333, comuna Biled, judeţul
Timiş; secţia nr. 160, comuna Snagov, judeţul Ilfov; ; secţia nr. 96, comuna Ciolpani, judeţul Ilfov; ;
secţia nr. 10, Braila; ; secţia nr. 190, Constanţa; secţia nr.358 , comuna Tuluceşti, judeţul Galaţi; ;
secţia nr. 327 , comuna Vameş , judeţul Galaţi; ; secţia nr. 376, comuna Crăieşti, judeţul Galaţi; ;
secţia nr. 104, comuna Bârseşti , judeţul Vrancea; ; secţia nr. 463, comuna Comeşti, judeţul Iaşi;
secţia nr. 164, comuna Budeşti , judeţul Vâlcea.
Ca urmare a solicitărilor observatorilor Asociaţiei Pro Democraţia însemnele de campanie
electorală au fost, în cele mai multe cazuri, înlăturate prin grija preşedinţilor birourilor electorale ale
secţiilor de votare. Faţă de anii trecuţi, autorităţile au reacţionat mult mai rapid şi organizat,
înlăturându-le până în ora prânzului.

Liste electorale, afişe electorale...
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Alte nereguli observate de către observatorii APD
•

•
•

•

•

cea mai mare suspiciune de mită electorală planează asupra primarului localităţii Buzescu
(jud. Teleorman). Primarul comunei Buzescu a stabilit ca ajutoarele sociale pentru încălzire
să fie date cetăţenilor în ziua votării. Cetăţenii care s-au deplasat la Primărie pentru a face
demersurile necesare pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzire au fost uimiţi să afle că
funcţionarii nu prelucrau decât cererile cetăţenilor care votaseră. Funcţionarii primăriei au
îndemnat cetăţenii să meargă la vot şi după aceea să se reîntoarcă la primarie pentru a
solicita ajutorul social pentru încalzire;
în intervalul orar 16.00 - 21.00, politicianul-candidat la un mandat de eurodeputat, George
Becali, a votat, în mod ilegal, cu paşaportul, la secţia de votare numărul 68 din Voluntari
(judeţul Ilfov), în prezenţa observatorilor APD şi a reprezentanţilor mass-media;
Exemplul domnului George Becali nu este nicidecum singular. Cazuri de exprimare a
opţiunilor electorale în baza altor documente decât cele menţionate de lege au fost
semnalate de observatorii APD şi în judeţele Cluj (secţia 423, localitatea Gilău şi în secţia
536, localitatea Savadisla) şi Ilfov (la aceeasi secţie 68 din Voluntari);
Clubul APD Braşov a a sesizat BEJ Braşov, în scris (Anexa 5), în legatură cu neafişarea
art. 103 din Legea 373/2004 în nicio secţie în care se aflau observatori ai Asociaţiei. După
discuţii cu reprezentanţii Clubului APD Braşov, reprezentanţii BEJ Braşov au comunicat,
telefonic, BESV de pe raza judeţului afişarea în secţiile de votare a acestei prevederi;
În Bihor, localitatea Hortiteag, reprezentantul PSD în biroul elecotral al secţiei de votare s-a
oferit voluntar să intre în cabina de vot cu alegătorii.

Votul secret la alegerile europarlamentare, România, 2007

Acestea sunt doar câteva dintre numeroasele cazuri de nereguli apărute în procesul de vot pe
întreaga zi şi exemplificate cu ocazia acestui raport. De altfel, neregulile prezentate mai sus
demonstrează încă o dată necesitatea prezenţei observatorilor APD în secţiile de votare ca factor
menit să descurajeze şi să remedieze astfel de cazuri.
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APD a analizat statistic un număr de 211 secţii de votare în care au fost prezenţi observatori pe
întreaga durată a procesului electoral:
•
•

Buletinul de vot afişat în secţia de votare: în 92,68% din secţiile observate
Anularea buletinelor de vot neîntrebuinţate: în 97,99% din secţiile observate

În cazul echipelor mobile, APD a analizat activitatea a 195 secţii de votare vizitate de echipele
mobile.
În cazul secţiilor unde observatorii APD au asistat la desfăşurarea procesului de votare, au fost
constate următoarele nereguli:
• în 8,92% din secţii staţionau persoane neacreditate;
• în 53,42% din secţii au fost semnalate cazuri de persoane care nu s-au regăsit pe lista
electorală permanentă;
• condiţiile pentru secretul vorului au fost întrunite doar în cazul a 94,01% din secţiile de
votare;
• în cazul a 4,82% din secţiile de votare au fost sesizate nereguli în ceea ce priveşte
organizarea procesului de votare de către BESV;
• în 1,23% din secţii votarea a fost suspendată cel puţin o dată pe parcursul zilei alegerilor.
De asemenea, observatorii APD au constatat că în cazul a 48,12% din secţiile de votare
monitorizate funcţionau atât BESV pentru referendum cât şi BESV pentru alegerile
europarlamentare în aceeaşi incintă. În 1,88% din totalul secţiilor observate, observatorii APD au
apreciat spaţiul ca fiind insuficient pentru buna desfăşurare a activităţii ambelor birouri.
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VI. Cetåœeni-observatori au monitorizat
alegerile în toatå œara

Întărirea democraţiei din România la un telefon distanţă
La primul proces electoral din 2007 - referendumul din 19 mai 2007 privind demiterea Preşedintelui
României - Asociaţia Pro Democraţia a dorit să îi apropie şi implice şi mai mult pe cetăţeni de
observarea corectitudinii exerciţiilor electorale din România. Cu acea ocazie, i-am invitat pe
cetăţenii care se prezentau la vot şi observau nereguli în desfăşurarea procesului electoral să ne
contacteze şi să ne semnaleze neregulile din secţiile de votare ale căror martori erau. Pentru prima
dată în istoria alegerilor româneşti, aşadar, o organizaţie neguvernamentală implicată în
monitorizarea corectitudinii acestora a pus la dispoziţia cetăţenilor un număr cu acces gratuit la
care toţi cetăţenii care se prezentau la urne şi care doreau să semnaleze nereguli în organizarea
sau desfăşurarea referendumului să o poată face.
Observând eficienţa abordării unor astfel de strategii de comunicare directă cu cetăţenii,
multitudinea de informaţii suplimentare celor observate de observatorii săi dar înţelegând şi
asistenţa pe care o putea acorda cetăţenilor cu nelămuriri legate de procesul de vot, Asociaţia Pro
Democraţia a stabilit, şi pentru alegerile privind desemnarea reprezentanţilor din România în
Parlamentul European din 25 noiembrie 2007, o serie de canale de comunicare nemijlocită cu
cetăţenii cu drept de vot – resortisanţi şi comunitari. Astfel, linia cu acces gratuit 0800 070 100
precum şi website-ul de campanie al Asociaţiei Pro Democratia http://www.voteazapebune.ro au
stat, şi de această dată, la dispoziţia alegătorilor.
Astfel, pe lângă cei peste 1.000 de observatori interni şi internaţionali acreditaţi de către Asociaţia
Pro Democraţia pentru a monitoriza alegerile pentru Parlamentul European, alte câteva sute de
cetăţeni au sprijinit organizaţia noastră în eforturile de a informa opinia publică cu privire la modul
de organizare şi desfăşurare a acestor alegeri. În plus, Asociaţia Pro Democraţia le-a furnizat
cetăţenilor care ne-au contactat în preajma alegerilor sau chiar în ziua votului detalii despre cadrul
legislativ, normele şi procedurile care reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Parlamentul European dar şi sfaturi şi asistenţă în legătură cu depunerea unor sesizări cu privire la
neregulile observate de aceştia.
Prin urmare, ca şi la referendumul din mai 2007, Asociaţia Pro Demcoraţia şi-a propus ca, prin
intermediul liniei cu acces gratuit 080 070 100 şi a website-ului de campanie
http://www.voteazapebune.ro să sprijine şi să accepte sprijinul cetăţenilor României pentru
observarea alegerilor pentru Parlamentul European. Mai exact, scopurile stabilirii acestor
instrumente de comunicare cu cetăţenii au fost să:
•
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ofere tuturor cetăţenilor care nu s-au acreditat ca observatori ai Asociaţiei Pro
Democraţia posibilitatea de a semnala, totuşi, neregulile pe care le sesizau în
momentul în care se prezentau la secţia de votare de care aparţineau pentru a-şi exprima
preferinţele electorale. Aceste sesizări au fost preluate şi transmise, pe cât posibil,
echipelor mobile de observatori ai Asociaţiei Pro Democraţia aflaţi în apropierea secţiilor de
votare semnalate ca fiind locaţiile respectivelor nereguli pentru a fi investigate şi, după caz,
soluţionate;
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•

furnizeze cetăţenilor care ne contactau informaţii despre prevederile legislative din
domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor din
România în Parlamentul European dar şi despre rolul acestei instituţii europene şi
importanţa ei pentru cetăţeni. Ţinând seama de noutatea acestor alegeri (primele din
România) dar şi de experienţa APD în observarea alegerilor locale şi naţionale, organizaţia
noastră preconiza pe de o parte primirea a numeroase întrebări cu privire la rolul şi
importanţa acestor alegeri iar pe de alta cu privire la deosebirile dintre activităţile perfect
legale de cele la limită sau care trec dincolo de legalitate ale autorităţilor însărcinate cu
organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale.

Prismă cu numărul cu acces gratuit 0800 070 100

„Şi eu cu cine votez?” – dilemele unui scrutin european
Noutatea acestor alegeri atât pentru cetăţenii cu drept de vot şi pentru membrii birourilor electorale
ale secţiilor de votare precum şi suprapunerea zilei de vot pentru alegerile pentru Parlamentul
European cu cea pentru referendumul pentru votul uninominal au făcut ca rolurile celor două
instrumente de comunicare dintre cetăţeni şi Asociaţia Pro Democraţia (linia verde a APD precum
şi website-ul www.voteazapebune.ro) să se lărgească pentru a include, în cele din urmă, şi
următoarele aspecte:
•

furnizarea de informaţii despre distincţia dintre cele două procese electorale - O parte
a apelurilor primite de Asociaţia Pro Democraţia la numărul de telefon cu acces gratuit
0800 070 100 venea din partea cetăţenilor care ne solicitau lămuriri cu privire la distincţia
dintre alegerile pentru Parlamentul European şi referendumul pentru introducerea votului
uninominal precum şi informaţii cu privire la delimitarea din punct de vedere administrativ a
acestora;
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•

asistarea cetăţenilor în procesul de depunere a unor sesizări către organismele
abilitate a le soluţiona: La fel ca la procesele electorale anterioare, un număr însemnat al
cetăţenilor ni s-a adresat la numărul de telefon cu acces gratuit 0800 070 100 pentru a
căuta îndrumare în privinţa depunerii unor sesizări cu privire la neregulile observate în
secţia de votare în care-şi exprimau opţiunea electorală;

În ziua de 25 noiembrie 2007, în intervalul orar 06.00 şi 22.00 în care linia de telefon cu acces
gratuit 0800 070 100 a funcţionat, Asociaţia Pro Democraţia a primit 585 de apeluri. Dintre
acestea, doar o parte redusă a fost reprezentată de sesizări ale unor nereguli şi înregistrate ca
atare, restul de apeluri reprezentând solicitări de informaţii şi asistenţă.
Dintre solicitările de informaţii sau asistenţă venite pe linia verde şi pe website-ul
www.voteazapebune.ro, cele mai frecvente situaţii au fost:
• informaţii de natură legislativă cu privire la organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Dintre
întrebările cele mai frecvente amintim solicitările de informaţii cu privire la actele de
identitate în baza cărora cetăţenii îşi puteau exprima votul, detalii cu privire la condiţiile în
care poate fi solicitată urna mobilă şi informaţii despre procedura pentru o astfel de
solicitare;
• informaţii cu privire la semnificaţia răspunsurilor înscrise pe buletinele de vot;
• informaţii cu privire la arondarea secţiilor de votare pentru alegerile privind desemnarea
reprezentanţilor din România în Parlamentul European şi a celor privind referendumul
privind votul uninominal.
Cât priveşte sesizările venite din partea cetăţenilor cu privire la aspecte considerate de aceştia ca
fiind problematice în desfăşurarea votării, cele mai importante au fost:
• Alegătorilor nu le este solicitat să semneze lista electorală după ce votează;
• Secţia de votare se află la altă adresă;
• Materiale electorale în vecinătatea secţiei de votare;
• Nereguli cu listele electorale permanente;
• Transportarea alegătorilor la secţia de votare cu mijloace de transport aparţinând unor
partide politice;
• În secţia de votare, alegătorii sunt influenţaţi să voteze o anumită optiune;
• Alegătorului care votează nu i se aplică ştampila/timbrul autocolant pe actul de identitate;
• Prezenţa primarilor în secţiile de votare şi implicarea acestora în derularea procesului
electoral – fenomen semnalat mai ales în comunităţile mici şi foarte mici;
• Urna mobilă nu a fost trimisă la cerere;
• Suspiciuni de turism electoral din cauza prezenţei alegătorilor în grupuri organizate;
• Partizanatul politic al preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.
Pe lângă aceste sesizări formulate de cei care ne-au contactat la tel verde al APD şi care se
înscriu, din păcate, în tipurile de nereguli “tradiţionale” pentru alegerile din România, au mai existat
şi o serie de probleme şi întrebări ale acestora care au ţinut de specificul alegerilor
europarlamentare şi al momentului ales pentru organizarea acestora, simultan cu organizarea
referendumului privind introducerea votului uninominal:
• Alegătorii comunitari – o categorie nouă de persoane cu drept de vot - Asociaţia Pro
Democraţia a primit o sesizare din partea unui alegător comunitar care reclama
faptul că nu a beneficiat de asistenţă din partea autorităţilor publice în îndeplinirea
tuturor procedurilor necesare exercitării dreptului de vot. Deşi singulară, acestă
sesizare dă măsura, încă o dată, a percepţiei negative a votanţilor cu privire la
capacităţile reduse a autoriăţilor însărcinate cu organizarea alegerilor de a se achita
de această sarcină;
• Semnalizarea necorespunzătoare şi amenajarea deficitară a secţiilor de vot pentru
cele două scrutine din 25 noiembrie 2007 – Indiferent dacă nemulţumirile erau în
legătură cu nesemnalizarea corespunzătoare şi proastra amenajare a secţiilor de
vot pentru alegerile europarlamentare sau a celor pentru referendumul privind votul
uninominal, din discuţiile reprezenţilor APD cu cetăţenii a reieşit clar că alegătorii au
întâmpinat dificultăţi în exprimarea opţiunilor de vot;
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•

“Ce trebuie să fac pentru a-l vota pe Băsescu?” – Întrebarea pusă operatorilor noştri
de la call center în ziua votării de unul dintre cetăţenii care ne-au contactat
sintetizează cel mai bine, în opinia noastră, confuzia creată de organizarea
simultană a alegerilor pentru Parlamentul European şi a referendumului pentru votul
uninominal la nivel opiniei publice. Absenţa unei campanii de informare cu privire la
alegerile pentru Parlamentul European, a unor dezbateri pe teme europene dar şi a
decuplării celor două scrutine din perspectiva mizelor, a actorilor şi a consecinţelor
lor au rezultat în confuzie şi în subminarea importanţei celor două procese
electorale.

Bună ziua, Asociaţia Pro Democraţia, aţi sesizat o neregulă în secţia de votare?

Intervenţiile Asociaţiei Pro Democraţia
în urma sesizărilor telefonice
Ca urmare a sesizărilor primite din partea ceăţenilor, observatorii APD (mobili sau ficşi) au făcut tot
posibilul pentru a ajunge în secţiile semnalate de aceştia. Pe lângă furnizarea de asistenţă cu
privire la procedura de depunere a unei sesizări la biroul electoral al secţiei de votare la care-şi
exprimau votul şi sesizau nereguli, Asociaţia Pro Democraţia a depus eforturi pentru a trimite, în
secţiile de votare menţionate de cetăţeni, echipe mobile de observatori. Aceste echipe mobile au
avut rolul de a observa modul de desfăşurare a procesului electoral şi, în situaţia în care
problemele semnalate erau confirmate, să depună sesizări la biroul electoral al secţiei de votare, la
biroul electoral judeţean sau la Biroul Electoral Central pentru rezolvarea acestora.
Deşi sesizările primite de către Asociaţia Pro Democraţia la numărul cu acces gratuit pus la
dispoziţia cetăţenilor pentru ziua de desfăşurare a votului nu au fost verificate de către echipele
mobile de observatori APD decât într-o măsură foarte mică, ele sunt importante pentru a ilustra
percepţia alegătorilor cu privire la competenţele autorităţilor în organizarea scrutinului din 25
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noiembrie 2007 şi reprezintă, de aceea, un excelent punct de plecare în orice demers de analiză a
performanţelor acestora în a se achita de atribuţiile pe care le au prin lege.
Sesizările primite în ziua alegerilor privind desemnarea reprezentanţilor din România în
Parlamentul European din partea cetăţenilor au completat imaginea conturată de sesizările
formulate de observatorii Asociaţiei Pro Democraţia cu privire la capacitatea redusă a
adminsitraţiei electorale româneşti de a organiza în mod corect şi eficient procesele de vot.
Nemulţumirile alegătorilor faţă de organizarea şi desfăşurarea alegerilor din 25 noiembrie 2007
trebuie să reprezinte un semnal de alarmă pentru autorităţile centrale şi locale româneşti din
partea cărora se aşteaptă o reacţie fermă de a stopa tendinţa de degradare a standardelor privind
organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale.
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VII. Concluzii æi recomandåri

În lumina următorilor doi ani electorali şi al abundenţei, deci, de alegeri (locale, parlamentare,
pentru desemnarea reprezentanţilor din România în Parlamentul European şi pentru desemnarea
Preşedintelui României), Asociaţia Pro Democraţia reiterează o serie de sugestii şi recomandări
care să sprijine autorităţile publice centrale şi locale în eforturile lor de îmbunătăţire a modului de
organizare şi desfăşurare a alegerilor. Din experienţa sa de observare a alegerilor atât în România
cât şi în regiune, APD atrage atenţia asupra faptului că provocările cele mai mari la adresa
proceselor electorale se manifestă mai ales în zona rurală iar alegerile locale care urmează a se
desfăşura în primăvara anului 2008 vor da cu adevărat măsura competenţelor autorităţilor de
organizare transparentă şi eficientă a acestora precum şi de prevenire şi combatere a abuzurilor.
Asociaţia Pro Democraţia consideră că doar o corelare a eforturilor şi preocupărilor legiuitorului şi
ale ministerului de resort (împreună, desigur, cu reprezentanţii acestuia din teritoriu) dar şi un
comportament responsabil din partea candidaţilor pot rezulta în organizarea unor procese
electorale la standardele oricărei democraţii consolidate. Sugestiile şi recomandările formulate în
continuare de către APD sunt, in consecinţă, de natură electorală, administrativă şi tehnică precum
şi de bună practică pentru organizarea unor alegeri cu adevărat corecte.

Îmbunătăţirea prevederilor normative
Ca şi în cazul alegerilor precedente, sugestiile şi recomandările Asociaţiei Pro Democraţia privesc
în primul rând îmbunătăţirea aspectelor de ordin legislativ din convingerea fermă că o
reglementare normativă comprehensivă poate rezolva numeroase dintre problemele semnalate de
către APD şi alegători.
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•

Îmbunătăţirea cadrului legislativ care reglementează organizarea şi desfăşurarea
alegerilor – Cu ocazia fiecărei campanii de observare a alegerilor, Asociaţia
ProDemocraţia a atras atenţia asupra fragmentării şi incoerenţei legislative în domeniu. La
sfârşitul anului 2007 şi începutul lui 2008, înainte de patru procese electorale naţionale şi în
contextul amplei dezbateri privind reforma sistemului electoral din România, Asociaţia Pro
Democraţia consideră imperios necesară înlocuirea tuturor legilor care fac referire la
organizarea alegerilor şi a referendumurilor cu o lege unică, un cod electoral;

•

Întărirea principiului nepartizanatului politic al preşedinţilor birourilor electorale şi al
locţiitorilor acestora – Ca şi în cazul proceselor electorale anterioare şi subliniind
importanţa acestui aspect mai ales în contextul apropierii alegerilor locale, Asociaţia Pro
Democraţia insistă asupra necesităţii reglementării de facto a principiului nepartizanatului
politic al preşedinţilor secţiilor de votare şi al locţiilotrilor acestora. APD atrage atenţia
asupra importanţei afirmării explicite a acestuia în legislaţia existentă dar insistă asupra
introducerii în legislaţia electorală a unor metode explicite de garantare a sa. Prevederi
care să facă referire la o anumită perioadă de timp înaintea alegerilor în care cei propuşi
pentru a exercita aceste funcţii să nu fi fost membri de partid ar putea fi adoptate cu
uşurinţă;
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•

Reglementarea strictă a folosirii urnei mobile – Ca şi la referendumul privind demiterea
Preşedintelui României din 19 mai 2007, Biroul Electoral Central a refuzat să dea curs
solicitării APD de a adopta o hotărâre prin care urna mobilă putea fi trimisă doar ca urmare
a depunerii, împreună cu solicitarea urnei, a unor documente justificative pentru
imposibilitatea votantului de a se deplasa. Asociaţia Pro Democraţia atrage atenţia asupra
faptului că refuzul autorităţilor de a spori controlul la utilizarea urnei mobile riscă să creeze
condiţiile folosiri abuzive a acesteia.

Îmbunătăţirea procedurilor administrative
Aspectele tehnice şi administrative asupra cărora Asociaţia Pro Democraţia insită pentru
optimizarea procedurilor de organizare şi desfăşurare a zilei de vot sunt:
•

Actualizarea listelor electorale – Neactualizarea listelor electorale sau alcătuirea lor
defectuasă au fost, şi la alegerile din 25 noiembrie 2007, cele mai des întâlnire probleme
semnalate atât de observatgorii APD cât şi de cetăţenii care ne-au contactat la numărul cu
acces gratuit 0800 70 100 şi care întreţin, în continuare, suspiciuni cu privire la fraude;

•

Stabilirea, din timp, a secţiilor de votare şi informarea cetăţenilor cu privire la
arondarea acestora – Pentru o bună desfăşurare a procesului de vot, Asociaţia Pro
Democraţia sugerează atât stabilirea din timp a secţiilor de votare precum şi informarea,
prin cât mai multe metode, a cetăţenilor cu privire la arondarea pe aceste secţii;

•

Monitorizarea votului multiplu - O altă urgenţă pentru ameliorarea problemelor legislative
şi de limitare a posibilităţilor de fraudare a alegerilor o reprezintă accelerarea eforturilor
Autorităţii Electorale Permanente de a finaliza baza de date naţională, cu datele personale
ale tuturor persoanelor care au votat la referendumul din 19 mai 2007 în vederea
identificarii persoanelor care au votat în mai mult de două locuri şi mediatizarea acestei
acţiuni în vederea descurajării comiterii de fraude la viitoarele alegeri;

•

Îmbunătăţirea calităţii instruirilor adresate preşedinţilor secţiilor de votare şi, în
consecinţă, a gradului de conaştere a legislaţiei de către aceştia - Continuarea
eforturilor de instruire a tuturor actorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea proceselor
electorale completează inventarul demersurilor care, în opinia Asociaţiei Pro Democraţia,
sporesc calitatea performanţelor autorităţilor româneşti în domeniu.

Bune practici în organizarea alegerilor
pentru Parlamentul European
Pe lângă aceste recomandări, Asociaţia Pro Democraţia atrage atenţia asupra noutăţii şi, în
consecinţă, a slabei informări a cetăţenilor cu privire la alegerile pentru desemnarea
reprezentanţilor României în Parlamentul European precum şi cu privire la această instituţie în
sine. Aşa cum au remarcat observatorii săi precum şi din discuţiile operatorilor săi cu cetăţenii la
linia cu acces gratuit 0800 070 100, Asociaţia Pro Democraţia subliniază necesitatea derulării unor
ample campanii de informare în rândul cetăţenilor cu privire la rolul şi atribuţiile Parlamentului
European precum şi cu privire la mandatul deputaţilor aleşi din România în această instituţie.
Ca o recomandare de bună practică pentru familiarizarea alegătorilor cu alegerile pentru
Parlamentul European, Asociaţia Pro Democraţia sugerează decluplarea acestora de orice alt
proces electoral naţional. Pe lângă argumentele de ordin administrativ şi tehnic – îngreunarea
misiunii autorităţilor centrale şi locale de organizare, în bune condiţii, a două ample procese
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electorale distincte – APD avansează şi argumente de impact al acestor alegeri asupra votanţilor.
Perioada premergătoare precum şi campania electorală pentru alegerile pentru Parlamentul
European a fost confiscată, după cum am arătat şi în acest raport, de dezbateri pe teme exclusiv
de politică internă (conflictele instituţionale dintre Preşedintele ţării şi Primul Ministru, schimbarea
raporturilor de putere între principalele partide politice), campaniile de informare a cetăţenilor
privind alegerile pentru Parlamentul European, privind rolul acestei instituţii precum şi cele cu
privire la diferitele programe electorale ale partidelor fiind inexistente.
O altă recomandare adresată mai degrabă reprezentanţilor partidelor politice şi membrilor
echipelor de campanie ale acestora, Asociaţia Pro Democraţia subliniază importanţa intrării în
dezbatere, alături de ceilalţi candidaţi, a propriilor reprezentanţi şi în alte contexe decât
emisiunile radio-TV, mai aproape de cetăţeni, în dialog cu aceştia. Dezbaterea organizată de
Asociaţia Pro Democraţia de la Bruxelles şi forumul de candidaţi “Din Pădureni la Bruxelles”
organizat de Clubul APD Timişoara au reprezentat situaţiile aproape singulare de confruntare
electorală directă, pe teme europene, în care candidaţii pentru un fotoliu de eurodeputat au intrat
în dezbatere direct alături de alegători. Anii electorali viitori sunt o oportunitate excelentă pentru
exersarea practicilor de implicare din ce în ce mai amplă a alegătorilor români în dezbateri pe teme
europene şi exersarea unor astfel de practici trebuie sădevină obinuinţă pentru orice candidat
european.
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VIII. Anexe

Anexa 1
COMUNICAT DE PRESĂ
12 octombrie 2007
Noi nu suntem tâmpiţi!
Asociaţia Pro Democraţia (APD) îşi exprimă dezacordul categoric faţă de adoptarea, de către
Camera Deputaţilor în şedinţa de marţi 9 octombrie 2007, a amendamentului privind interzicerea
publicării, în timpul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, a rezultatelor
sondajelor de opinie care privesc intenţiile de vot ale cetăţenilor. Acest vot, dat cu o largă
majoritate a deputaţilor, încalcă în mod flagrant dreptul alegătorilor de a fi informaţi în mod corect
şi complet cu privire la un aspect fundamental al unei societăţi democratice, cum este procesul
electoral. În plus, APD consideră că prin votul de marţi este sancţionată nejustificat activitatea
presei, care trebuie să rămână un veritabil “câine de pază al democraţiei”.
Justificarea conform căreia sondajele de opinie influenţează sau manipulează opţiunile cetăţenilor
care se prezintă la urne este de natură să indice lipsa de încredere a partidelor şi a politicienilor în
general faţă de maturitatea unui electorat care a trecut, totuşi, prin multiple experienţe de natură
electorală. Logica unor astfel de politicieni este logica unor părinţi competenţi care au în grijă un
copil fără discernământ.
Asociaţia Pro Democraţia îi solicită domnului Traian Băsescu, în virtutea prerogativelor sale
prezidenţiale, folosirea întregii influenţe de care dispune pentru informarea liberă şi corectă a
cetăţenilor prin instrumente ştiintifice de cercetare recunoscute şi folosite în întreaga lume.
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm contactaţi – Ana-Maria Moşneagu, Director executiv al
Asociaţiei Pro Democraţia, la numerele de telefon 021/222.82.45, 222.82.54, 0788/254.211 sau
0721/678.764 sau prin e-mail la apd@apd.ro.
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Anexa 2
COMUNICAT DE PRESĂ
23 noiembrie 2007
Trezeşte observatorul din tine!
Cetăţenii şi observatorii APD monitorizează primele alegeri pentru Parlamentul European
Asociaţia Pro Democraţia (APD) va observa organizarea şi desfăşurarea procesului electoral din
25 noiembrie a.c. pentru desemnarea reprezentanţilor din România în Parlamentul European prin
intermediul observatorilor APD acreditaţi în ţară şi peste hotare. În plus, APD va păstra legătura cu
toţi cetăţenii ce se prezintă la vot şi care doresc să semnaleze nereguli în desfăşurarea primului
exerciţiu electoral european din România.
Pentru ziua alegerilor, Asociaţia Pro Democraţia a creat o linie telefonică gratuită - 0800 070
100 - pe care o pune la dispoziţia cetăţenilor care doresc să semnaleze încălcări ale legii în
secţiile de votare. Numărul 0800 070 100 poate fi accesat, gratuit, din reţelele Romtelecom,
Orange şi Vodafone, linia telefonică fiind disponibilă în data de 25 noiembrie, între orele 06:00 şi
22:00.
Cu ajutorul a peste 1.000 de observatori APD prezenţi, cu precădere, în mediul rural din 27 de
judeţe (Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Braşov, Brăila, Buzău, Bucureşti, CaraşSeverin, Cluj, Constanta, Dolj, Galaţi, Hunedoara, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Satu Mare,
Suceava, Timiş, Teleorman, Tulcea, Vâlcea şi Vrancea), al celor 11 de observatori prezenţi în
secţiile de votare din străinătate (în Austria: la Viena, în Belgia: la Bruxelles, în Canada: la Ottawa,
în Elveţia: la Geneva, în Franţa: la Paris, în Germania: la Munchen, în Olanda: la Haga, în Statele
Unite ale Americii: la New York) şi al celor 6 observatori internaţionali acreditaţi prin reţeaua
European Network of Election Monitoring Organizations al cărei secretariat îl asigura APD,
Asociaţia Pro Democraţia va informa, în mod constant, opinia publică cu privire la felul în care se
desfăşoară alegerile din 25 noiembrie 2007 pentru alegerea reprezentanţilor din România în
Parlamentul European.
Pentru detalii suplimentare, contactaţi – Laura Rădulescu, Coordonator relaţii publice al Asociaţiei
Pro Democraţia la numerele de telefon 021/222.82.45, 222.82.54, 0721/793.807 sau 0788/251.043
sau pe e-mail, la laura.radulescu@apd.ro.
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Anexa 3
În atenţia domnului ____
Prefect
Instituţia Prefectului ____
Propunere de parteneriat
Stimate domnule _______,
Vă scriem pentru a vă propune un parteneriat între Instituţia Prefectului ______ şi Asociaţia Pro Democraţia
(APD), unul care, datorită atribuţiilor şi expertizei de care beneficiem, poate contribui într-o mare măsură la
sporirea competenţelor şi performanţelor unora dintre cei mai importanţi actori la alegerile din 25 noiembrie
2007 pentru alegerea reprezentanţilor în Parlamentul European, acelea ale Preşedinţilor birourilor electorale
din secţiile de votare.
Dupa cum ştiti, APD a fost interesată de organizarea şi desfăşurarea alegerilor din România precum şi din
regiunea Europei Centrale şi de Est încă din 1990. De-a lungul timpului, prin activităţile derulate în ţară şi în
străinătate, prin proiectele derulate în parteneriat cu organisme dintre cele mai experimentate în domeniul
bunei organizări şi derulări a alegerilor, organizaţia noastră a dobândit expertiza necesară furnizării de
asistenţă instituţiilor abilitate cu organizarea proceselor electorale.
Din categoria iniţiativelor de monitorizare a competenţelor actorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea
alegerilor amintim demersul APD derulat cu ocazia ultimului referendum pentru demiterea Preşedintelui
României. După referendumul din 19 mai 2007, APD a fost interesată să ia pulsul preşedinţilor şi membrilor
birourilor electorale ale secţiilor de votare din perspectiva instruirii şi asistenţei de care au beneficiat din
partea autorităţilor publice centrale şi locale. Din chestionarele aplicate acestora, a reieşit exigenţa sporită a
preşedinţilor în ceea ce priveşte instruirile la care participă înainte de ziua alegerilor.
În acest context, Asociaţia Pro Democraţia îşi exprimă disponibilitatea de a sprijini Prefecturile din România
în organizarea acestor alegeri în general şi în instruirea preşedinţilor BESV, în particular.
Datorită amplei experienţe pe care o are în acest domeniu, mulţumită reţelei naţionale de coordonatorii locali
pregătiţi care ar putea participa la instruirile pentru Preşedinţii BESV şi datorită bagajului amplu de informaţii
pe care le deţine cu privire la cele mai importante probleme cu care se confrunta membrii BESV în ziua
alegerilor (informaţii colectate atât de la observatorii săi cât şi de la cetăţenii care, în ziua alegerilor, ni se
adresează cu numeroase sesizări cu privire la activitatea BESV din circumscripţiile în care votează),
Asociaţia Pro Democraţia poate îmbunătăţi calitatea acestor instruiri.
Beneficiind de sprijinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative (prin parteneriatul semnat între
Asociaţia Pro Democraţia şi acest minister - acord disponibil în ataşamentul acestei propuneri) şi de
acceptul Autorităţii Electorale Permanente (document disponibil tot în ataşament) ca APD să folosească
manualul pentru preşedinţii BESV elaborat de AEP, vă propunem un parteneriat între Instituţia
Prefectului ______ şi Asociaţia Pro Democraţia. În acest context, membrii Asociaţiei Pro Democraţia cu
expertiză în organizarea şi desfăşurarea alegerilor vă stau la dispoziţie pentru a ţine instruirile preşedinţilor
BESV din judeţul dvs. Experţii Asociaţiei Pro Democraţia pot ţine instruirile atât pe prevederile legii
(folosind Manualul elaborat de AEP) care reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor cât şi
cele cu privire la interacţiunea loc cu observatorii care vor monitoriza acest scrutin.
În speranţa unui răspuns favorabil până la data de 20 noiembrie care să ne permită să ne planificăm orarul
instruirilor vă asigurăm, domnule Prefect, de întreaga noastră consideraţie.
Pentru detalii suplimentare vă stau la dispoziţie la telefon: 0721/678.764 sau 0788/254.211 sau pe e-mail, la
ana-maria.mosneagu@apd.ro.
Cu consideraţie,
Ana-Maria Moşneagu
Director Executiv
Asociaţia Pro Democraţia
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