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I.  Introducere 

 
 
 
Alegerile din 20 noiembrie 2008, pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senat au reprezentat primul scrutin 
parlamentar din istoria României care s-a desfăşurat în baza unui sistem electoral uninominal. Legea în baza căreia 
au fost organizate aceste alegeri reuneşte cele două principii care au stat la baza succesivelor proiecte de 
introducere a votului uninominal elaborate de Asociaţia Pro Democraţia (APD): votul în colegii uninominale şi 
repartizarea proporţională a mandatelor. Ceea ce este poate cel mai important, însă, uitat deja de către public și 
mass-media, este că această lege, inițiată de către un ONG, a fost adoptată datorită susținerii extraordinare a 
populației. Partidele politice, cele care au puterea de a-și legifera viitorul, au fost împinse la masa negocierilor de 
presiunea celor 78% dintre români care doreau un sistem electoral organizat în circumscripţii uninominale. 
Arbitrul acestor negocieri a fost tot APD, care propusese reforma electorală, iar rezultatul este unic în lume: un 
sistem electoral propus de un ONG a fost adoptat de către clasa politică. 
 
Deşi principiul conform căruia s-au desfăşurat alegerile parlamentare din 2008 a reprezentat un succes al societăţii 
civile româneşti, acestea au fost umbrite de o rată alarmant de mică a prezenţei la urne şi marcate de amintirea 
tristă a incidentelor de la alegerile locale din luna iunie 2008. Trebuie menţionat că misiunea APD de observare a 
alegerilor a fost redusă din cauza deciziilor luate de Biroul Electoral Central (BEC) şi de Curtea de Apel Bucureşti, 
dar activitatea observatorilor voluntari care au participat la această activitate în ziua votului a fost intensă. Din 
păcate numărul de incidente semnalat nu s-a diminuat în raport cu alegerile anterioare. 
 
Bazându-se pe experienţa misiunilor anterioare de observare a alegerilor, la toate scrutinele de dupa 1992 până în 
prezent, şi pe expertiza pe care o deţine cu privire la votul în colegii uninominale, Asociaţia Pro Democraţia a 
desfăşurat campanii de informare despre alegeri şi candidaţi şi campanii de stimulare a prezenţei la vot. Având la 
bază reflecţia APD asupra alegerilor anterioare, campania asociaţiei s-a desfăşurat sub sloganul: „Nu te lasa 
cumpărat. Votează liber pe 30 noiembrie!”. 
 
APD a continuat parteneriatul început în 2007 cu Autoritatea Electorală Permanentă, pentru informarea 
preşedinţilor birourilor secţiilor de votare. De asemenea, parteneriatele cu alte ONG: Active Watch — Agenţia de 
Monitorizare a Presei, Centru Român pentru Jurnalism de Investigaţie şi Thinkopolis au contribuit la informarea 
cetăţenilor cu privire la candidaţii care s-au prezentat în faţa lor. Tot în slujba cetăţenilor a funcţionat şi telefonul 
verde în ziua alegerilor. La numărul cu apel gratuit reprezentanţii APD au preluat răspuns la întrebările cetăţenilor 
şi au preluat sesizările lor cu privire la organizarea votului. 
 
Raportul de faţă conţine principalele concluzii ale Asociaţiei Pro Democraţia ca urmare a campaniei de 
monitorizare a procesului de organizare şi desfăşurare a alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008. Primul 
capitol al lucrării surprinde contextul politic în care s-au desfăşurat alegerile. De asemenea, APD îşi foloseşte 
expertiza şi experinţa pentru a prezenta în mod sintetic şi comprehensiv contextul legislativ al alegerilor şi 
reglementarea acestora de către BEC. Următoarele capitole sunt dedicate, în ordine, campaniilor de informare şi 
de stimulare a prezenţei la vot desfăşurate de APD sau la care APD a fost partener, misiunea APD de observare în 
ziua alegerilor, incluzând problemele semnalate de observatori, comunicării directe a APD cu cetăţenii care au 
votat, prin intermediul numărului cu apel gratuit pe care l-am pus la dispoziţia alegătorilor. Raportul este încheiat 
de recomandările pe care APD le formuleză pentru ameliorarea sistemului şi a procesului electoral din România. 

 



Raport cu privire la observarea procesului de votare de la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008 

 

6  

 
II.  Contextul legislativ şi contextul politic al alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008 

 
 
 
II.1  Date generale despre alegeri1 
 
Numărul total de cetăţeni cu drept de vot la alegerile parlamentare din 30 noiembrie a fost 18.328.646. Pentru 
toţi aceştia au fost organizate 17.881 de secţii de votare. 
 
Alegerile parlamentare au fost organizate în 452 de colegii uninominale, stabilite în cadrul celor 43 de 
circumscripţii electorale, din care 41 la nivelul judeţelor, una pentru municipiul Bucureşti şi una pentru românii cu 
domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. 
 
În total, 2.960 de candidaţi s-au prezentat la alegerile pentru desemnarea a 452 de parlamentari. Dintre ei, 2.065 
au candidat pentru un loc în Camera Deputaţilor, iar 895 pentru un loc în Senat. 
 
Românii din străinătate au avut pentru prima dată posibilitatea de a-şi desemna reprezentanţii în Parlamentul 
României: 4 deputaţi şi 2 senatori. 
 
 
II.2  Contextul politic al alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008 
 
Orice interpretare în privinţa pregătirii, desfăşurării sau rezultatelor scrutinului din 2008 pentru alegerea 
membrilor Parlamentului României nu poate fi asumată în mod responsabil fără a o filtra prin contextul politic al 
acestui moment electoral.  
 
Tensiunile de pe scena politică românească, modificarea sistemului electoral, formulările simpliste ale ofertelor 
candidaţilor au făcut toate ca momentul electoral 30 noiembrie 2008 să aibă un specific semnificativ diferit faţă de 
scrutinul anterior din 2004. Prin urmare, tocmai acest specific este explicat prin cei trei mari factori determinanţi 
pe care îi sintetizăm în continuare.   
 
II.2.1  Reconfigurarea eşicherului politic în perioada 2004-2008 
 
Configuraţia eşicherului politic este în schimbare din anul 2004, de la o relativă bi-polarizare în cadrul alegerilor 
generale din 2004 ajungându-se la o tripolarizare. Chiar dacă între PD-L şi PNL nu există diferenţe sensibile de 
program, istoria recentă le-a poziţionat într-un context antagonic. 
 
Spre deosebire de ciclul 2000-2004, care a fost unul relativ calm, ciclul electoral 2004-2008 a fost unul din cele 
mai dinamice, atât din punct de vedere al consultărilor populare, cât şi din punct de vedere al evenimentelor 
politice. Cele patru scrutine de-a lungul a trei ani, începând cu referendumurile eşuate pentru demiterea 
Preşedintelui (în mai 2007) şi introducerea votului uninominal majoritar (noiembrie 2007), continuând cu primele 
alegeri pentru desemnarea reprezentanţilor din România în Parlamentul European (tot în noiembrie 2007)  şi în 
iunie 2008 cu alegerile locale, au condus la o restructurare a sistemului de partide. 
 
Tensiunile dintre membrii Alianţei Dreptate şi Adevăr (Alianţa D.A.), câştigătoare a alegerilor parlamentare din 
2004, au condus pe de o parte la eliminare PD din cadrul Guvernului, cu sprijinul PSD, precum şi la suspendarea 
Preşedintelui României de către Parlament. Pe 19 mai 2007 a fost organizat referendumul pentru demiterea 
Preşedintelui ca urmare a suspendării sale, electoratul respingând categoric demiterea Preşedintelui cu 74,48%. 
 
În contextul conflictului cu Parlamentul, Preşedintele a deschis tema necesităţii schimbării sistemului electoral cu 
unul similar celui pentru alegerea primarilor, promovând-o prin organizarea unui referendum şi a profitat de 
organizarea alegerilor pentru Parlamentul European stabilite pentru data de 25 noiembrie 2007 pentru a convoca 

                                                 
1 Informaţiile citate in acest capitol (statistici populaţie, prezenţă, rezultate alegeri) sunt cele oficiale comunicate de către Birourile 
Electorale Centrale organizate pentru fiecare dintre scrutinele relevante. 
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o consultare populară referandară pentru introducerea votului uninominal majoritar. În ciuda implicării foarte 
active a Preşedintelui în promovarea referendumului, rezultatele acestuia nu au putut fi validate datorită prezenţei 
foarte scăzute la urne (26,04% prezenţă, chiar mau scăzută decât la scrutinul organizat simultan - cel pentru 
Parlamentul European) 
 
În noiembrie 2007, 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 a plasat pe primul loc Partidul Democrat (PD), care a 
obţinut 28.81% din voturi, în timp ce Partidul Social Democrat (PSD) şi Partidul Naţional Liberal (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 (PL-D, desprins din PNL) şi Uniunea Democrată 
Maghiară din România (UDMR), în timp ce un singur candidat independent, Lazslo Tokes, a trecut pragul electoral.  
 
PD crescuse foarte mult în preferinţele alegătorilor, mai ales după ieşirea de la guvernare din martie 2007 şi după 
procesul eşuat de demitere a Preşedintelui, care a generat un referendum în care PD s-a plasat împotriva 
celorlalte partide pe o poziţie preferată de electorat. Europarlamentarele au confirmat erodarea încrederii în 
partidul de guvernământ, dar nu delegitimarea sa totală. Afectat de conflicul cu opoziţia parlamentară şi cu 
Preşedinţia, dar şi de sciziuni interne (desprinderea aripii liberal-democrate), PNL a reuşit totuşi să se încadreze în 
media rezultatelor partidelor liberale europene. Pe de altă parte, PSD a înregistrat un scor sub aşteptări, generat 
de numeroasele eşecuri şi conflicte interne din 2007. 
 
Dar poate cel mai important semnal dat de alegerile pentru Parlamentul European, confirmat de ambele consultări 
populare din 2008, a fost declinul sub pragul electoral al partidelor populiste şi naţionaliste. Dacă Partidul România 
Mare (PRM), care nu a coborât niciodată sub pragul electoral de la înfiinţarea sa în 1992, a ratat intrarea în forul 
european, nici Partidul Noua Generaţie-Creştin Democrat nu a confirmat rezultatele bune pe care o serie de 
sondaje de opinie le anticipaseră în 2006 şi la începutul anului 2007. Fenomenul poate fi explicat prin preluarea în 
discursul unor partide şi personalităţi democratice şi orientate către centru, nu către extreme, a unor teme 
populiste.  
 
Tensiunile permanente din cadrul Alianţei D.A. au dus la scindarea PNL prin apariţia PL-D. În urma confirmării 
potenţialului electoral al PL-D, prin obţinerea a 7,78% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European, în 
ianuarie 2008 PD şi PL-D au format împreună Partidul Democrat Liberal (PDL).  
 
Astfel, alegerile locale au adus în prim plan confruntarea a trei forţe politice majore: PDL, PNL şi PSD. La alegerile 
locale din 2008, la turul I, prezenţa la vot la nivel naţional a fost de 49,38%, situându-se în limita valorilor medii 
pentru acest tip de alegeri, în timp ce în municipiul Bucureşti atingea valoarea de 31.05%. Spre deosebire de 
tendinţa obişnuită, prezenţa la vot pentru Bucureşti a fost puţin mai mare în cel de-al doilea tur de scrutin, de 
31.47%, conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central. La nivel naţional însă, prezenţa a fost de 47.42% 
pentru al doilea tur de scrutin. 
  
De altfel, rezultatele finale ale alegerilor locale au confirmat faptul că sistemul de partide românesc s-a configurat 
într-o formulă cu două partide care îşi împart în mod variabil dar relativ egal 70% din opţiunile electoratului: PSD 
şi PDL. PNL a obţinut până la 20% din voturi şi mandate, în timp ce UDMR a păstrat adeziunea aproape integrală a 
comunităţii maghiare, în ciuda apariţiei Partidului Civic Maghiar. Pe de altă parte, alegerea unui candidat 
independent la Primăria Generală a Capitalei a reprezentat, în plus faţă de alte semnale politice, şi marca distinctă 
a neîncrederii în partide.  
 
II.2.2  Modificările cadrului legislativ privind alegerea membilor Parlamentului României 
 
În urma modificărilor aduse Constituţiei României în 2003, pentru prima dată alegerile parlamentare au fost 
disociate de cele prezidenţiale, aspect care a a avut urmări semnificative cu privire la strategia de campanie a 
competitorilor politici. Dacă în mod tradiţional candidatul la preşedinţie era purtătorul principal de mesaj, având 
funcţia de focalizare a mesajului ideologic, lipsa „locomotivei” tradiţionale s-a resimţit direct în calitatea campaniei 
electorale. Gradul în care competitorii politici au reuşit să se adapteze la noile promovări a fost îngreunat şi mai 
mult de multiplicarea purtătorilor de mesaj la nivel judeţean în contextul organizării scrutinului în colegii 
uninominale. Astfel, faptul că această campanie a fost una anostă nu este per ansamblu un lucru surprinzător. 
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În al doilea rând, organizarea în premieră într-un sistem electoral cu totul diferit de cel folosit până acum, prin 
Legea nr. 35/2008, a ridicat o serie de probleme organizatorice atât la nivelul administraţiei cât şi la nivelul 
competitorilor electorali. Adoptarea legii abia la începutul anului 2008 a făcut ca decuparea colegiilor să fie făcută 
într-o relativă grabă, tensiunile generate de acest proces ridicând o serie de semne de întrebare cu privire la 
capacitatea de a infleunţa rezultatele alegerilor printr-o decupare convenabilă a colegiilor. De asemenea, fiind puse 
în situaţia de a căuta candidaţi „reali” pentru fiecare colegiu, partidele politice au fost obligate să sondeze 
potenţialul unor personalităţi din afara politicului. Nu în ultimul rând, organizarea alegerilor în colegii uninominale 
a făcut ca nici o persoană să nu aibă certitudinea că va intra în Parlament doar pentru că partidul său a depăşit 
pragul electoral. 
 
Aceeaşi Lege nr. 35/2008 a introdus de asemenea noutatea votului alb. Astfel, alegătorii români au avut 
posibilitatea de a îşi exprima nemulţumirea cu întregul spectru al ofertei politice de la  nivelul colegiului lor 
electoral, fără ca această nemulţumire să rămână confundată cu neparticiparea la vot. 
 
II.2.3  Calitatea scăzută a ofertelor electorale 
 
Modificarea sistemului electoral în sensul votului în colegii uninominale a adus în prim planul competiţiei electorale 
diferenţierea ofertelor candidaţilor de la nivelul local determinat de fiecare colegiu. Astfel, la acest nivel, sistemul 
oferă atât posibilitatea reprezentării platformei electorale a partidului care propune un candidat, cât şi posibilitatea 
adaptării acestei platforme de către candidat la particularităţile specifice respectivului colegiu.  
 
Majoritatea ofertelor electorale au ocolit însă acest proces de sinteză şi adaptare, candidaţii bazăndu-şi în principal 
oferta eletorală pe satisfacerea unor nevoi imediate ale alegătorilor. Astfel, variind între cadouri în produse 
alimentare şi promisiuni pentru mai multe spaţii verzi la nivelul colegiului (care nicidecum nu rezidă în atribuţiile 
unui membru al Parlamentului), ofertele electorale au eşuat să fie o dovadă a responsabilităţilor pe care candidaţii 
şi le-ar fi asumat pe termen lung şi în virtutea adevăratelor atribuţii ale unui parlamentar.  
 
 
II.3  Rezultatele scrutinului 
 
II.3.1  Prezenţa la urne 
 
Alegerile parlamentare din 2008 marchează cea mai mică participare la vot din perioada postcomunistă. Doar 
39.20% dintre cetăţenii cu drept de vot s-au prezentat la secţiile de votare. Este de departe cea mai mică prezenţă 
la vot de după 1990 la alegerile parlamentare. 
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Evoluţia prezenţei la vot la alegerile parlamentare organizate în România după 1990 

 
De asemenea, participarea la vot la alegerile generale a fost chiar mai redusă decât la cele locale din iunie 2008. 
Singura consultare electorală la care s-a înregistrat o prezenţă mai mică au fost alegerile pentru desemnarea 
reprezentanţilor românilor în Parlamentul European. 
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Evoluţia comparativă a prezenţei la vot la alegerile parlamentare, alegerile locale şi alegerile pentru Parlamentul 
European organizate în România după 1990 
 
 
 
Vom diferenţia în continuare patru tipuri de explicaţii pentru nivelul scăzut al prezenţei la urne.  
 
 
A. Prevederi legislative limitative 
 
Prima explicaţie care poate fi dată acestei rate alarmante a absenteismului este de natură legislativă. Dreptul de 
vot a fost restrâns, prin condiţionarea exprimării sale în localitatea de domiciliu. OUG nr. 97/2008, articolul 8, 
aliniatul 1 a eliminat posibilitatea de a vota dacă în baza reşedinţei. Au fost astfel afectaţi în special studenţii şi 
toate persoanele care lucrează în alte localităţi decât cea în care sunt înregistraţi cu domiciliul stabil, dar şi cei 
plecaţi în vacanţă de 1 decembrie. 
 
B. Disocierea alegerilor parlamentare de cele prezidenţiale 
 
O a doua explicaţie a acestei probleme este de natură politică. Pe de o parte, disocierea alegerilor parlamentare 
de cele prezidenţiale a influenţat fără îndoială prezenţa la urne întrucât absenţa unui candidat la nivel naţional care 
să ofere un mesaj unic la nivelul competitorului politic a scăzut capacitatea partidelor de a-şi mobiliza electoratul. 
Pe de altă parte, determinaţi de candidatura uninominală în colegii relativ mici, candidaţii au adoptat, arborat şi 
discutat o serie lungă de probleme care sunt mai degrabă de competenţa administraţiei publice locale. Problemele 
generale, naţionale, deşi stringente, au rămas fără un purtător de cuvânt, astfel că un număr mare de alegători a 
rămas departe de confruntarea electorală şi nu s-a prezentat la vot. Privaţi de posibilitatea de a invoca o figură 
populară şi mobilizatoare cum este cea a unui candidat la preşedinţie şi renunţând cu bună ştiinţă la marile 
dezbateri politice în favoarea problemelor de administraţie locală, candidaţii la parlamentarele din 2008 nu au 
reuşit să convingă cetăţenii că merită atenţia lor. 
 
C. Evoluţii socio-demografice 
 
Nu în cele din urmă, dinamica socială a României a influenţat prezenţa la urne. Mobilitatea tot mai mare a 
populaţiei şi, mai ales, migraţia forţei de muncă au împiedicat un număr mare de români să-şi exprime dreptul de 
vot. Deşi a fost organizată o circumscripţie specială pentru românii cu reşedinţa sau domiciliul în afara graniţelor 
ţării, deşi au fost organizate secţii de votare în străinătate, neclarităţile cu privire la dreptul de a vota nu au fost de 
natură să mobilizeze electoratul, ci din contră. În plus, prevederea de a face dovada reşedinţei în ţara în care se 
vota deşi autorităţile publice locale din statele membre ale Uniunii Europene nu mai eliberează, din oficiu, 
începând cu 1 ianuarie 2007, astfel de documente a limitat şi mai mult exprimarea preferinţelor electorale ale 
românilor din străinătate. 
 
D. Probleme de organizare, frauda electorală şi campania electorală 
 
Slaba informare privind localizarea colegiilor şi candidaturilor, cauzată adesea în mod conştient de către primari, 
politizarea sau controlul administrativ asupra conducerii biroului secţiei de vot  (preşedintele şi locţiitorul 
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acestuia) s-au făcut simţite în aproape toată ţara. O mare parte din efortul de campanie electorală al candidaţilor 
s-a îndreptat nu către prezentarea unor proiecte politice şi de guvernare, cât spre informarea cetăţenilor cu 
privire la limitele colegiului în care votează şi spre obţinerea notorietăţii.  
 
De asemenea, campania electorală s-a dovedit prea scurtă pentru ca majoritatea candidaţilor mai nou intraţi pe 
scena politică locală să câştige atât notorietatea cât şi încrederea alegătorilor. În condiţiile unor reglementări 
stricte ale Consiliului Naţional al Audiovizualului în privinţa campaniei în audio-vizual şi a unor teme slabe 
susţinute de eşaloanele centrale ale partidelor, candidaţii şi-au restrâns discursul la chestiuni administrative, care 
se află, de cele mai multe ori, în atribuţiile administraţiei publice locale. În acest context proiectele Parlamentului 
rezultat din aceste alegeri se pot dovedi, pe viitor, a fi slab structurate. 
 
 
II.3.2  Componenţa rezultată a noului Parlament 
 
La alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008 s-au înscris următoarele formaţiuni 
politice: Alianţa Politică Partidul Social Democrat + Partidul Conservator (PSD+PC), Partidul Democrat —Liberal 
(PDL), Partidul Naţional Liberal (PNL), Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), Partidul Noua 
Generaţie — Creştin Democrat (PNG—CD), Partidul România Mare (PRM), Partidul Popular şi al Protecţiei Sociale 
(PPPS), Alianţa Electorală Partidul Verde Ecologist (PVE), Partidul Naţional Democrat Creştin  (PNDC), Partidul 
României Europene (PRE). 
 
Din partea minorităţilor naţionale s-au înscris Asociaţia Italienilor din România, Uniunea Elenă din România, 
Uniunea Bulgară din Banat — România, Forumul Democrat al Germanilor din România, Uniunea Culturală a 
Rutenilor din România, Uniunea Ucrainenilor din România, Partida Romilor „Pro-Europa”, Uniunea Sârbilor din 
România, Uniunea Democrată Turcă din România, Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România, 
Uniunea Polonezilor din România, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România, Uniunea Croaţilor din România, 
Asociaţia Liga Albanezilor din România, Asociaţia Macedonenilor din România, Uniunea Democrată a Tătarilor 
Turco-Musulmani din România, Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, Uniunea Armenilor din România. 

Doar patru formaţiuni au depăşit însă pragul electoral naţional de 5%: Alianţa PSD+PC, PDL, PNL şi UDMR. PRM 
şi PNG-CD nu au reuşit să intre în Parlament. 

Pe 30 noiembrie 2008, 39.20% dintre alegători au participat la vot. Opţiunile lor electorale s-au distribuit în 
următorul mod între principalele formaţiuni politice2: 
 

               Procent al numărului de voturi obţinute 
 

Partidul 
 
Camera Deputaţilor 

 
Senat 

Alianţa PSD+PC 33.09% 34.16% 

PDL 32.36% 33.57% 

PNL 18.57% 18.74% 

UDMR 6.17% 6.39% 

PRM 3.15% 3.57% 

PNG-CD 2.27% 2.53% 

Procentele din voturile valabil exprimate pentru fiecare dintre partidele candiate la alegerile parlamentare din 2008 
 
                                                 
2 Conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central. 
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                        Numărul de mandate 

Partidul Camera Deputaţilor Senat 

PDL  115 51 

Alianţa PSD+PC 114 49 

PNL 65 28 

UDMR 22 9 

PRM 0 0 

PNG-CD 0 0 

Distribuţia mandatelor pentru fiecare dintre partidele candiate la alegerile parlamentare din 2008 
 
 
 
Deşi a marcat recordul trist al unui absenteism de peste 60%, scrutinul din 30 noiembrie a reprezentat şi un 
record pozitiv extrem de important, favorizat de noul sistem de vot. Este vorba despre cea mai mică 
disproporţionalitate înregistrată la alegerile parlamentare din România. Altfel spus, avem de această dată un 
procent foarte mic de cetăţeni al căror vot nu este reprezentat în Parlament, prin prezenţa în cele două Camere a 
partidului cu care au votat. Un număr mic de voturi a fost redistribuit de la cei care le primiseră, dar nu au trecut 
pragul electoral, către competitori mai puternici.  
 
 
Alegeri 
parlamentare 

Voturi acordate partidelor care 
au intrat în Parlament 

Voturi REDISTRIBUITE, 
acordate iniţial partidelor care 
nu au depăşit pragul electoral 

1992 80% 20% 

1996 80,01% 19.99% 

2000 81,6% 18.4% 

2004 87,3% 12.7% 

2008 90,19% 9.21% 

Evoluţia proporţionalităţii voturilor la alegerile parlamentare organizate după 1990. 
 
 
 
II.4  Contextul legislativ al alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008 
 
Alegerile parlamentare desfăşurate în data de 30 noiembrie 2008 au fost marcate de importante modificări 
legislative (Anexa 1) atât cu impact administrativ cât şi politic pe care le vom detalia în continuare.  
 
 
II.4.1  Modificarea sistemului electoral şi impactul său politic  
 
Faţă de alegerile parlamentare desfăşurate în România postcomunistă, alegerile pentru Camera Deputaţilor şi 
Senat desfăşurate duminică, 30 noiembrie 2008, au fost organizate conform unui nou sistem electoral mixt cu 
reprezentare proporţională în colegii uninominale instituit prin Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 
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Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali. 
 
Utilizarea unui nou sistem de vot pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului a amplificat importanţa 
scrutinului din 30 noiembrie 2008. Elementele de noutate aduse de noul sistem electoral au schimbat întreg 
procesul electoral, de la alegerea candidaţilor până la  modul în care aceştia s-au prezentat in campania electorală. 
 
Introducerea sistemului electoral mixt cu reprezentare proporţională în colegii uninominale a modificat substanţial 
contextul legislativ şi politic al alegerilor parlamentare din acest an. Noua legislaţie electorală a organizat alegerile 
în colegii uninominale, stabilind faptul că partidelor pot propune doar câte un candidat pentru fiecare Cameră în 
fiecare colegiu.  
 
Alegătorii şi-au desemnat doar candidatul preferat şi nu lista unui partid, iar cei indecişi sau nemulţumiţi au folosit 
votul alb. Schimbările aduse de Legea nr.35/2008 i-au determinat pe cei mai importanţi actori politici să îşi 
reformuleze strategiile de comunicare cu alegătorii şi să încheie noi alianţe electorale. 
 
Aşa cum a susţinut încă din 1995, Asociaţia Pro Democraţia consideră că reformarea sistemului electoral creează 
premisele reformei clasei politice româneşti şi oferă deputaţilor şi senatorilor o legitimitate sporită, dar şi o 
responsabilitate directă faţă de cetăţenii pe care îi reprezintă în Parlamentul României. Reprezentativitatea acestei 
instituţii este păstrată prin formula de atribuire a mandatelor.  
 
Sistemul electoral mixt cu reprezentare proporţională în colegii uninominale a fost introdus prin Legea nr. 35 din 
13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. Legea nr. 35/2008 a fost completată de Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 66 din 2008 şi de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97 din 2008.  
 
Principalele schimbări introduse prin Legea nr. 35/2008 sunt: 
 

• Colegii uninominale - Organizarea alegerilor în colegii uninominale. Dimensiunea şi numărul colegiilor au 
fost stabilite în funcţie de norma de reprezentare: 1 senator pentru 160.000 de cetăţeni şi 1 deputat 
pentru 70.000 de cetăţeni (cf. HG nr. nr. 802/2008 rectificată pe 20 octombrie 2008); Fiecare competitor 
electoral propune în cadrul unui colegiu uninominal doar un singur candidat pentru Camera Deputaţilor şi 
un singur candidat pentru Senat (alegătorii votează doar candidatul preferat şi nu lista de candidaţi a unui 
partid); 

• Desemnarea câştigătorilor - Candidaţii care câştigă 50%+1 din totalul voturilor valabil exprimate câştigă 
direct mandatul de deputat sau senator dacă partidul pe care îl reprezintă a trecut pragul naţional de 5%; 

• Proporţionalitate - Formula de atribuire a mandatelor rămase disponibile după această primă  etapă 
respectă proporţionalitatea preferinţelor electoratului. Aceste mandate se alocă în urma a două 
redistriburi, la nivel judeţean şi naţional, în funcţie de coeficientul electoral al fiecărei circumscripţii şi de 
colegiile în care nu au fost desemnaţi direct câştigătorii; 

• Instituirea pragului alternativ - Partidele care nu depăşesc pragul de 5% pot intra în Parlament dacă 
îndeplinesc condiţiile pragului alternativ şi câştigă 6 mandate de deputat şi 3 de senator; 

• Reprezentarea cetăţenilor din afara ţării - Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate vor fi 
reprezentaţi în Parlament de 4 deputaţi şi 2 senatori; 

• Ocuparea posturilor vacante - În cazul în care un post de parlamentar devine vacant se organizează alegeri 
parţiale doar în acel colegiu uninominal, iar candidatul care primeşte cele mai multe voturi câştigă 
mandatul; 

• Reprezentarea minorităţilor - O organizaţie a unei minorităţi naţionale poate propune acelaşi candidat 
pentru mai multe colegii uninominale aparţinând diferitelor circumscripţii electorale, numai în conditiile în 
care propune un singur candidat la nivel naţional şi doar pentru alegerea Camerei Deputaţilor; Primesc 
mandate acele organizaţii ale minorităţilor care au primit un număr de voturi mai mare de 10% din 
coeficientul electoral Primesc mandate acele organizaţii ale minorităţilor care au primit, pe intreaga tara, 
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un număr de voturi egal sau mai mare de 10% din numarul mediu de voturi valabil exprimate pe tara 
pentru alegerea unui deputat. 

 
 
 
II.4.2  Noi reguli în finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale  

 
Din punctul de vedere al finanţării campaniilor electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
organizarea alegerilor în condiţiile Legii nr. 35/2008 a dus la o mutare a responsabilităţii privind activităţile de 
finanţare a campaniei electorale dinspre partidele politice către candidaţii partidelor politice. Acesta este şi 
motivul pentru care prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98 s-a introdus obligativitatea ca operaţiunile 
financiare ale fiecărui candidat să fie ţinute în evidenţă de către un mandatar financiar personal, mandatar care 
poate fi acelaşi pentru mai mulţi candidaţi (art. 26 alin. (6^2)). 

 
Întrucât şansele de a obţine un mandat de deputat sau senator depind atât de scorul electoral obţinut de 
respectivul candidat în colegiul în care candidează, dar şi de scorul obţinut de candidaţii aceluiaşi partid în alte 
colegii, este de aşteptat ca organizarea campaniei la nivel de colegiu uninominal să fie considerată mult mai 
convenabilă pentru un număr semnificativ de candidaţi. 
 
În acest sens, creşterea gradului de responsabilizare a candidaţilor individuali reprezintă o adaptare legislativă 
normală. Prin introducerea alineatelor (1^1) şi (1^2) în cadrul art. 31 al Legii nr. 334/2006 se prevede 
obligativitatea atât a deschiderii unui cont sau subcont pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau senator cât 
şi primirea de donaţii şi legate, precum şi plata activităţilor de propagandă electorală ale fiecărui candidat prin 
intermediul acestui cont sau subcont. 
 
Spre deosebire de organizarea scrutinului pe liste, când la nivel de circumscripţie limitele de cheltuieli se obţineau 
prin însumarea limitelor pentru fiecare candidat, în noul sistem mandatarul financiar personal al fiecărui candidat 
trebuie să se preocupe de menţinerea cheltuielilor pe care le supervizează în limitele legale. Totuşi, întrucât 
colegiile uninominale reprezintă o subunitate a unei circumscripţii electorale (judeţele, Municipiul Bucureşti, 
circumscripţia electorală pentru românii cu domiciliul în afara ţării), parte din materialele de campanie comune 
pentru toţi candidaţii unui partid din respectiva circumscripţie pot fi executate prin comenzi comune. În acest 
sens, mandatarii financiari personali ai candidaţilor au responsabilitatea de a verifica încadrarea părţii de cheltuieli 
aferentă fiecărui candidat în plafoanele legale stabilite de lege. 
 
Printre cele mai importante modificări aduse de Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 98/2008 privind 
finanţarea partidelor politice amintim: 
 

• Termene - Devansarea cu o lună a momentului în care mandatarii financiari pot fi înregistraţi la 
Autoritatea Electorală Permanentă. Acest lucru facilitează primirea de donaţii şi legate prin intermediul 
mandatarilor financiari, deschiderea de conturi de campanie şi efectuarea de plăţi pentru campania electorală, la 
puţin timp de la data aducerii la cunoştinţă a datei organizării turului de scrutin. În acest sens, mandatarii financiari 
au la dispoziţie o perioadă de timp mai mare pentru a-şi organiza activităţile legate de campania electorală (art. 26 
alin (8)); 

• Mandatarii financiari — instituirea obligativităţii, pentru fiecare candidat, de a fi reprezentat de către un 
mandatar financiar personal; acesta poarte colabora cu mai mulţi candidaţi; Clarificarea relaţiei dintre partide 
politice, mandatari financiari locali şi coordonatori şi Autoritatea Electorală Permanentă. Fiecare partid numeşte 
un mandatar financiar coordonator care va coordona activitatea de raportare către Autoritatea Electorală 
Permanentă. Această măsură urmăreşte facilitarea activităţii mandatarilor financiari la nivel de candidat întrucât 
vor avea în persoana mandatarului financiar coordonator o persoană însărcinată cu dirijarea activităţii lor (art. 26 
alin. (6^1)); 

• Limitele cheltuielilor - Creşterea limitei maxime de donaţii ce se pot face pentru persoanele fizice şi 
juridice. În anii în care se organizează mai multe scrutine, pentru fiecare campanie electorală se pot efectua donaţii 
în limita a 400 (persoane fizice) respectiv 1000 (persoane juridice) salarii de bază minime brute pe ţară (art. 5 alin. 
(4^1)); 

• Limite diferenţiate - Diferenţierea limitelor de cheltuieli pentru senatori şi deputaţi prin creşterea 
plafonului de cheltuieli pentru candidaţii la funcţia de senator. 
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• Importanţa raportării - Validarea candidaţilor declaraţi aleşi este condiţionată de depunerea unor 
declaraţii privind respectarea plafoanelor prevăzute de art. 30 alin. (2) (art. 32 alin. (1)); 

 
Una dintre modificările importante aduse în privinţa finanţării partidelor politice în România constă din stabilirea 
unui prag de cheltuieli de campanie pentru fiecare candidat în parte, diferenţiind între candidaţii pentru Camera 
Deputaţilor şi cei pentru Senat: 
 

Funcţia Salarii de bază 
minime brute pe 

ţară 

Salariul de bază 
minim brut pe 

ţară la 01.01.2008 

Suma maximă calculată 
pentru alegerile 

parlamentare din anul 
2008 

 
Deputat     350   500 lei 175.000 lei 

Senator    
 

     500 

   
 

  500 lei 

250.000 lei 

Partidele la nivel central 
(suplimentar faţă de limitele 
individuale) 

     50 pentru fiecare   
candidat 

  500 lei  11.675.000 lei3 

Plafoane de cheltuieli pentru alegerile generale 2008 

 
 

II.4.3  Organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
 
Adoptarea noului sistemului electoral, prin Legea nr. 35/2008 care a înlocuit Legea nr. 373/2004 privind alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a fost însoţită, aşa cum ne-am obişnuit, de o serie de modificări administrative 
pe care le vom clasifica şi discuta, în continuare, în funcţie de autoritatea emiţătoare a actului normativ. 
 
Biroul Electoral Central şi reglementarea excesivă 
 
Biroul Electoral Central (BEC) a adoptat, pentru desfăşurarea scrutinului din 30 noiembrie, o serie de Hotărâri 
pentru interpretarea uniformă a legii şi o serie de Decizii pentru rezolvarea contestaţiilor sau sesizărilor depuse.  
 
De departe cea mai revoltătoare decizie a unui organism cu atribuţii de adoptare a actelor normative pentru 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor din România a fost Decizia nr. 47/D/6.11.2008 (Anexa 2). Prin această 
Decizie, Biroul Electoral Central a luat decizia — nemaiîntâlnită până la acest scrutin, de a limita în mod grav 
activitatea observatorilor independenţi interni şi internaţionali şi a presei româneşti şi străine la aceaste alegeri. 
 
Cele două articole ale Decizie nr. 47 prevăd: 
 

• „Articolul 1: La Biroul Electoral Central, birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale, 
persoanele acreditate,  în conformitate cu dispoziţiile articolului 43 din Legea nr.35/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare, au acces numai în spaţii special amenajate în acest sens. 

• Articolul 2: La birourile electorale ale secţiilor de votare, persoanele acreditate,  în conformitate cu 
dispoziţiile articolului 43 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pot staţiona 
numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare.” 

                                                 
3 330 colegii pentru Camera Deputaţilor şi 137 pentru Senat – în cazul depunerii de candidaturi în toate colegiile 



 Raport cu privire la observarea procesului de votare de la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008 

 

15 

 
Practic, prin adoptarea aceste Decizii, Biroul Electoral Central a creat o situaţie de subordonare clară şi directă a 
observatorilor şi jurnaliştilor prezenţi în secţia de votare faţă de preşedinţii secţiilor de votare creând astfel 
premisele reducerii la maximum a transparenţei alegerilor din 30 noiembrie 2008. 
 
Din experienţa Asociaţiei Pro Democraţia de peste 16 ani de observare a alegerilor în România şi în regiune, 
singura situaţie similară de limitare a activităţii observatorilor independenţi a fost cea de la alegerile parlamentare 
din Moldova anului 2005 când APD a desfăşurat o misiune internaţională de observare. 
 
Ca urmare a adoptării acestei decizii, Asociaţia Pro Democraţia alături de Centrul pentru Jurnalism Independent şi 
de Active Watch - Agenţia de Monitorizare a Presei a adresat Biroului Electoral Central o solicitare de anulare a 
acesteia. În ciuda solicitării reprezentanţilor APD de a participa la şedinţa BEC în care urma să se discute 
solicitarea cu privire la Decizia nr. 47 pentru a prezenta experienţa organizaţiei cu privire la observarea alegerilor 
şi consecinţele nefaste posibile datorită acestei Decizii, Biroul Electoral Central a refuzat orice dialog. În cadrul 
şedinţei, BEC s-a rezumat la un gest formal, acela de a completa prevederile Deciziei 47 cu cele ale Circularei 280 
(Anexa 3) lăsând neatinse prevederile abuzive ale Deciziei. 
 
Asociaţia Pro Democraţia a căutat şi alte metode legale pentru a elimina orice limitare a activităţii observatorilor 
interni şi internaţionali precum şi a jurnaliştilor români şi străini la alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2008 
şi a decis să atace în instanţă, conform procedurii de urgenţă, Decizia nr. 47 a BEC (Anexa 4). 
 
În ciuda faptului că cererea de chemare în judecată a fost depusă la Curtea de Apel Bucureşti în data de 18 
noiembrie şi că procedura de urgenţă prevede stabilirea termenului primei înfăţişări într-o perioadă de 7 până la 
maxim 14 zile de la data depunerii, Curtea de Apel Bucureşti a stabilit ca termen de judecată data de 2 decembrie 
adică exact perioada maximă prevăzută de procedura juridică. În momentul aflării termenului, Asociaţia Pro 
Democraţia s-a adresat instanţei pentru o devansare a termenului însă această cerere a fost respinsă de către 
Clurtea de Aepl Bucureşti. Prin menţinerea termenului de judecată iniţial stabilit pentru 2 decembrie, Curtea de 
Apel Bucureşti nu a făcut decât să se eschiveze de la luarea unei decizii în cazul cererii formulate de APD, în 
condiţiile în care Decizia 47/D încetează să mai aibă efecte în momentul consumării alegerilor.  
 
Alte decizii şi hotărâri ale BEC importante pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor au fost: 
 

• Decizia nr. 52/D/6.11.2008 privind înlăturarea materialelor de propagandă electorală (Anexa 5) Această 
decizie stabileşte că preşedintele biroului electoral al secţiei de votare dispune înlăturarea materialelor de 
propagandă electorală de orice tip din şi de pe clădirea sediului secţiei de votare. Prin această decizie se 
încearcă aplicarea — fără succes în opinia APD — a prevederilor legale cu privire la încetarea campaniei 
electorale cu 24 de ore înainte de deschiderea urnelor. Spunem fără succes deoarece se limitează distanţa 
pe care preşedintele secţiei de votare poate înlătura acestor materiale şi fără a trasa sarcina unei autorităţi 
de a asigura îndepărtarea materialelor electorale din alte spaţii publice; 

• Circulara nr. 279 - Ca urmare a solicitării Asociaţiei Pro Democraţia privind interzicerea filmării sau 
fotografierii buletinelor de vot ca o măsură de  prevenirea a cazurilor de mită electorală, BEC a adoptat 
Circulara nr. 279 din 6.11.2008. Circulara nr. 279 prevede că la intrarea In fiecare secţie de votare trebuie 
să fie afişat, la loc vizibil, o hârtie A4 cu următorul text: „În vederea prevenirii infracţiunilor prevăzute de 
legea nr. 35/2008 este interzisă fotografierea sau filmarea buletinelor de vot” (Anexa 6). 

• Circulara nr. 300 privind interzicerea afişării listelor permanente - BEC a adoptat Circulara nr. 300 pe 
14.11.2008, ca urmare a solicitării Autorităţii Electorale Permanente care precizează ca afişarea listelor 
electorale permanente şi copii ale acestora încalcă dispoziţiile art. 20 lit. a) şi articolul 26 al. 6 din Legea 
nr. 35/2008 şi prevederile Legii nr. 661/2001 pentru protecţia persoanelor privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Prin această Circulară, preşedinţii secţiilor de votare 
devin responsabili de înlăturarea acestor liste de pe uşile secţiile de votare şi de îndeplinirea măsurilor 
necesare pentru ca datele personale ale fiecărui alegător să fie protejate (Anexa 7). 

• Decizia nr. 65/D/17.11.2008 privind sigilarea ştampilelor cu menţiunea „Votat” imediat după încheierea 
votării. Ca urmare a solicitării Asociaţiei Pro Democraţia privind obligaţia preşedinţilor secţiilor de votare 
de a sigila ştampilele cu menţiunea „Votat” imediat după încheierea procesului de votare, BEC a adoptat 
Decizia nr. 65. Asociaţia Pro Democraţia a înaintat BEC această solicitare cu scopul de a limita 
posibilitatea folosirii ilegale a acestor ştampile după încheierea procesului de votare mai ales in contextul 
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existenţei, pentru prima dată în istoria electorală a României, a votului alb. BEC stabileşte, prin această 
decizie, că preşedinţii secţiilor de votare au obligaţia să adune în prezenţa membrilor din birou, imediat 
după finalizarea votului, ştampilele menţionate, să le introducă într-un plic lipit şi sigilat cu ştampila de 
control a secţiei electorale (Anexa 8). 

 
 
Limitarea dreptului de vot pentru o categorie importantă de alegători 
 
Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2008, s-a restrânge posibilitatea cetăţenilor de a vota doar la 
exprimarea preferinţelor electorale conform adresei din buletin. Astfel, prin modificarea articolului 8 al Legii nr. 
35/2008 („Art. 8 — (1) Alegătorii votează numai la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea 
unde îşi au domiciliul, potrivit delimitării făcute conform art. 18”), Ordonanţa de Urgenţă a eliminat posibilitatea 
unei categorii importante de alegători, a cetăţenilor cu reşedinţa în altă localitate de domiciliu, de a vota. 
 
Asociaţia Pro Democraţia a protestat faţă de această prevedere discriminatorie şi a cerut Guvernului şi 
instituţiilor abilitate să revină la textul iniţial al Legii nr. 35/2008, care includea şi posibilitatea votului în localitatea 
de reşedinţă (Anexa 9).  
 
În ciuda protestelor APD şi ale altor organizaţii ale societăţii civile, această prevedere a rămas neschimbată. 
Limitarea votului la localitatea de domiciliu a afectat o parte importantă a electoratului românesc: studenţii, 
persoanele care lucrează în altă localitate decât cea de domiciliu. Pentru a rezolva cel puţin situaţia studenţilor 
care învaţă în alte localităţi decât cea de domiciliu, Guvernul a ales să aloce o sumă importantă de la bugetul de 
stat pentru a asigura transportul acestora în localitatea de domiciliu. În ciuda acestei soluţii de ultim moment, 
consecinţele prevederii OUG nr. 97/2008au fost vizibile şi în rata ridicată a absenteismului de la urne din ziua 
alegerilor. 
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III.  Campania APD de informare a cetăţenilor şi stimulare a participării la vot 
 
 
III.1  Campania de stimulare a prezenţei la vot 
 
Informarea cetăţenilor reprezintă una dintre condiţiile esenţiale ale bunei desfăşurări procesului electoral. 
Calitatea şi corectitudinea informaţiilor primite de alegători pot determina şi influenţa rezultatele oricărui scrutin. 
Schimbările aduse organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare prin introducerea sistemului electoral mixt cu 
reprezentare proporţională în colegii uninominale au crescut importanţa campaniilor de informare la nivel 
naţional. 
 
Pentru a contribui la informarea alegătorilor cu privire la noul sistem electoral precum şi pentru a spori prezenţa 
acestora la vot, Asociaţia Pro Democraţia a derulat proiectul „Către un proces electoral performant în România” 
susţinut financiar de Agenţia pentru Strategii Guvernamentale.  
 
În plus, pentru a contribui la îmbunătăţirea modului de organizare şi desfăşurare alegerilor, Asociaţia Pro 
Democraţia în parteneriat cu Autoritatea Electorală Permanentă au derulat o serie de activităţi care să sporească 
modul de instruire al celor mai importanţi actori ai zilei alegerilor — preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor 
de votare. 
 
În cadrul acestui proiect, au fost realizate o serie de materiale informative privind noul sistem de vot şi alegerile 
din 30 noiembrie adresate cetăţenilor din toată ţara şi de toate vârstele. 
 
Materialele campaniei de informare APD: 
 

• Pliant „Nu te lăsa cumpărat!” - acest material cuprinde informaţii generale despre noutăţile aduse de 
Legea nr. 35/2008 privind alegerea reprezentanţilor în Parlamentul României, precum şi răspunsuri la 
întrebări legate de organizarea alegerilor (când se votează, cu ce acte se votează, cum se votează, ce tipuri 
de nereguli pot fi semnalate şi unde şi cum poate face un cetăţean sesizări privind problemele din secţiile 
de votare); Material tipărit şi diseminat în 20.000 de exemplare.  

 

     
Pliant „Nu te lăsa cumpărat!”      

    
 
• Fluturaş „Nu te lăsa cumpărat!” - acest material promovează îndemnul către cetăţeni de a nu se lăsa 

influenţaţi prin acceptarea mitei electorale: „Dacă te laşi cumpărat, vei fi cu siguranţă vândut. Fii 
responsabil şi alege liber cine te va reprezenta în Parlamentul României. Vino la vot pe 30 noiembrie 2008 
şi votează pentru viitorul tău”. Pe partea opusă, materialul conţine alte informaţii administrative 
folositoare fiecărui cetăţean care intenţionează să meargă la vot: ce se votează, când se votează şi unde se 
votează; Material tipărit şi diseminat în 40.000 de exemplare. 
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Fluturaş „Nu te lăsa cumpărat!” 

 
 
• Afiş „Nu te lăsa cumpărat!” - acest material promovează ideea adresată cetăţenilor, regăsită şi în 

materialele anterioare, de a nu se lăsa influenţaţi în privinţa opţiunii lor electorale în schimbul unor 
câştiguri pecuniare Material tipărit şi diseminat în 10.000 de exemplare.  

 

 
Afiş „Nu te lăsa cumpărat!” 
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• Pliant „Primul meu vot - Avem 18 ani, votăm uninominal!” — acest material se adresează tinerilor care au 
împlinit de curând vârsta de 18 ani, şi care votează pentru prima dată. Materialul conţine o descriere 
atractivă, pas cu pas, a procesului de votare şi a regulilor care trebuie respectate de fiecare alegător 
Material tipărit şi diseminat în 100.000 de exemplare.  

 
                                      

 

 
Pliant „Primul meu vot - Avem 18 ani, votăm uninominal!” 
 
 
În cadrul acestei campanii, voluntarii APD au distribuit aceste materiale în următoarele judeţe: Bacău, Bihor, 
Bistriţa, Botoşani, Braşov, Brăila, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Hunedoara, Neamţ, Olt, Prahova, 
Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vrancea şi în municipiul Bucureşti. În plus, cu ajutorul 
Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni şi al Fundaţiei Konrad Adenauer aceste materiale au ajuns şi în judeţele 
Alba, Arad, Argeş, Buzău, Călăraşi Gorj, Harghita, Teleorman, Maramureş. Aceste materiale pot fi consultate şi 
online pe www.apd.ro/votuluninominal. 
 
Campania de informare a Asociaţiei Pro Democraţia s-a desfăşurat şi pe segmentul online, prin intermediul 
website-ului www.apd.ro/votuluninominal. Această pagină a fost disponibilă pe tot parcursul lunii noiembrie. Sub 
titlul „Votul uninominal pe înţelesul tuturor” au fost prezentate informaţii legate de: votul uninominal, votul în 
străinătate, votul alb,  coaliţia „Un vot uninominal curat”, Campania APD de informare şi stimulare a prezenţei la 
vot. Pe această pagină, cititorii au putut găsi şi informaţii legate de sesizarea neregulilor şi linia Tel Verde a APD, 
dar şi despre activitatea de observare şi modalităţile de implicare. 
 

 
Pagina „Votul uninominal” pe website-ul APD 
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III.2  Informarea cetăţenilor prin intermediul forumurilor de candidaţi 
 
Asociaţia Pro Democraţia şi Thinkopolis au organizat, între 19 şi 28 noiembrie, o serie de şase forumuri de 
candidaţi pentru fiecare dintre cele şase sectoare ale municipiului Bucureşti. Aceste dezbateri au avut ca scop 
informarea cetăţenilor cu privire la programul politic al candidaţilor din colegiile municipiului Bucureşti. Cele şase 
forumuri au oferit candidaţilor la Camera Deputaţilor şi Senat şansa de a discuta cu alegătorii din colegiul lor şi de 
a le răspunde în mod direct la întrebări. Cele şase dezbateri au avut loc în Clubul Fabrica din Bucureşti. 
 
Dintre candidaţii care au acceptat invitaţia APD şi Thinkopolis de a intra în dialog direct cu cetăţenii îi amintim pe 
Ştefan Sebastian Szobotka (candidat în Colegiul Deputaţi 7 - PNL), Dragoş Dincă (candidat în Colegiul Deputaţi 5 - 
PNL), Florin Melciu (candidat în Colegiul Deputaţi 6 - PNL), Eugen Pop (candidat în Colegiul Deputaţi 6 - PNG-
CD), Adrian Neacşu (candidat în Colegiul Deputaţi 8 - PNL), Vlad Naicu (candidat în Colegiul Senatori 4 - PNL), 
Daniel Fuciu (candidat în Colegiul Senatori 4 - PNG-CD), Florian Popa (candidat în Colegiul Deputaţi 7 - PSD), 
Cristian Petrescu (candidat în Colegiul Deputaţi 12 - PD-L), Bogdan Brătianu (candidat în Colegiul Deputaţi 14 - 
PNL), Sorin Paliga (candidat în Colegiul Deputaţi 13 - PNL), Dănuţ Fleaca (candidat în Colegiul Senatori 5 - PNL), 
Ileana Savu (candidat în Colegiul Deputaţi 13 - PSD), Mihaela Muraru Mandrea (candidat în Colegiul Deputaţi 15 - 
PSD), Horia Dorobanu (candidat în Colegiul Senatori 5 - PNG-CD), Constantin Giurascu (candidat în Colegiul 
Deputaţi 15 - PNG-CD), Ruxandra Lungu (candidat î Colegiul Deputat 10 - PRM), Mircea Raicu (candidat în 
Colegiul Deputaţi 19 - PD-L), Răzvan Inescu (candidat în Colegiul Senatori 8 - PD-L), Constantin Dudu Ionescu 
(candidat în Colegiul Deputaţi 16 - PD-L), Andrei Petrescu (candidat în Colegiul Deputaţi 19 - PNL), Adrian 
Campurean (candidat în Colegiul Senatori 7 - PSD), Radu Gaf Deac (candidat în Colegiul Deputaţi 19 - PNG-CD), 
Cătălin Cristescu (candidat în Colegiul Deputaţi 18 - PNG-CD). 
 
Alte două forumuri de candidaţi a fost organizat la Timişoara de către Asociaţia Pro Democraţia — Club Timişoara 
în parteneriat cu alte 27 de organizaţii neguvernamentale. Organizatorii i-au invitat pe candidaţii la fotoliile de 
senatori şi deputaţi din colegiile din Timiş să intre în dialog cu alegătorii pe temele “Reforma constituţională — 
repoblică parlamentară vs. republică prezidenţială” (pentru forumul adresat candidaţilor la Senat) şi “Cadrul 
legislativ pentru organizaţiile neguvernamentale” (pentru forumul adresat candidaţilor la Camera Deputaţilor). În 
organizarea acestor forumuri Asociaţia Pro Democraţia — Club Timişoara a colaborat cu Agenţia pentru Informarea 
şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale AID-ONG, Alianţa Sindicatelor Timiş - B.N.S., Asociaţia Academia de 
Advocacy, Asociaţia Culturală Ariergarda, Asociaţia Femeilor Antreprenor din România, Asociaţia Memorialul 
Revoluţiei 1989, Asociaţia pentru Protecţia Animalelor , Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor Timişoara, 
Asociaţia Română de Dezbatere Oratorie şi Retorică — Banat, Centrul de Asistenţă Rurală — CAR, Centrul 
Euroregional pentru Democraţie — CED, Confederaţia Întreprinzătorilor Particulari din judeţul Timiş — CIPT, 
Federaţia Asociaţiilor de Locatari Timişoara — FALT, Fundaţia Pentru Voi, Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany, 
Fundaţia Timişoara 89, Grupul de Iniţiativă pentru Promovarea Opiniei Publice, Grupul pentru Libera Afirmare 
Sociala — GLAS, Institutul Intercultural Timişoara, Liga pentru Apararea Drepturilor Omului — Filiala Timişoara, 
Organizaţia Salvaţi Copii — Filiala Timişoara, Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest Timişoara, Serviciul 
de Ajutor Maltez în România  — Filiala Timişoara, Societatea pentru Copii şi Părinţii SCOP, Societatea Româna 
Speranţa, Societatea Timişoara şi Uniunea Fundaţia Augusta. 
 
 
III.3  Acţiunea pentru un vot uninominal curat 
 
Asociaţia Pro Democraţia a susţinut Active Watch - Agenţia de Monitorizare a Presei şi Centrul Român pentru 
Jurnalism de Investigaţii (CRJI) în realizarea celor trei părţi ale Ghidului Alegătorului Uninominal.  
 
Ca parte integrantă a campaniei pentru reforma electorală, Asociaţia Pro Democraţia, Active Watch — Agenţia de 
Monitorizare a Presei şi Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie şi-au propus să valorifice ocazia pe care o 
oferă acum votul uninominal pentru a opri accesul în Parlament al unor persoane pentru care calitatea de deputat 
sau senator este folosită ca scut faţă de aplicarea legii, ori ca platforma de trafic de influență sau este, pur ,i simplu, 
produsul oportunismului politic. 
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Listele au fost alcătuite având în vedere patru parametri, prin exploatarea investigaţiilor de presa deja desfăşurate 
şi prin citirea lor critică de către organizaţiile nonguvernamentale locale. Cei patru parametrii care definesc un 
candidat cu probleme au fost: 
 

• traseismul - un candidat care s-a mutat, la iniţiativa lui, în cel puţin 3 partide. Nu au fost, aşadar, luate în 
calcul schimbările de culoare politică produse de alianţe sau asimilarea unor partide; 

• legătura cu regimul comunist - un candidat care a fost lucrător sau colaborator al Securităţii (activitate 
definită în 2004 ca "poliţie politică", sintagmă care a fost eliminată prin decizia de neconstituţionalitate a 
legii CNSAS) sau un candidat care a făcut parte din nomenclatura PCR; 

• conflictul de interese - parametru care îşi propune sa surprindă fapte de corupţie. Teoretic „conflictul de 
interese” se aplica numai persoanelor aflate în funcţii publice. Păstrând esenţa conceptului, au fost evaluaţi 
şi candidaţii proveniţi din mediul privat, dar care au făcut afaceri cu instituţii publice, pentru a identifica 
posibile conflicte de interese în care se aflau partenerii (complicii) lor din domeniul public; 

• averea insuficient justificată — priveşte candidaţii (numeroşi) care au ocupat funcţii publice şi care au, 
aşadar, declaraţii de avere publice, iar aceste declaraţii au fost evaluate pentru a identifica îmbogăţirile 
spectaculoase. De asemenea, averea rudelor apropiate ale candidaţilor au fost luate în considerare atunci 
când erau substanţiale. 

 
Nu în ultimul rând, în cazul în care candidaţii au fost acuzaţi de fapte de corupţie, trafic de influenţă sau abuz în 
serviciu, aceste fapte au fost luate de asemenea în considerare. 
 
Listele au fost publicate în revista „Academia Caţavencu” în trei episoade, după criteriul geografic şi cel 
instituţional. Astfel începând cu ediţia din săptamâna 10-16 noiembrie, până în ultima săptamână a capamaniei, 
revista a publicat mai întâi candidaţii pentru Camera Deputaţilor din jumătatea de vest a României, apoi pe cei din 
jumătatea de est şi, în sfârşit, candidaţii pentru Senat din toată ţara.  
 
„Acţiunea pentru un vot uninominal curat” s-a bucurat de promovare şi s-a confruntat cu cenzura şi boicotul. În 
prima săptămână ediţia care publică prima listă a “Academiei Caţavencu” a dispărut pur şi simplu de la chioşcurile 
de ziare din Cluj şi Timişoara. Ironia face ca la Timişoara listele candidaţilor din Timiş la Camera Deputaţilor 
consideraţi „pătaţi” sau incompatibili cu funcţia, după cum îi numeşte campania, să nu fie publicată în ediţia de 
miercuri 12 noiembrie, odată cu reprezentanţii celorlalte judeţe din vestul ţării. Omisiunea jurnaliştilor de la 
„Academia Caţavencu” şi a autorilor listelor din cele trei ONG a făcut ca acţiunea de boicot din Timişoara să fie 
inutilă şi ridicolă. 
 
În total listele „Acţiunii pentru un vot uninominal curat” au trecut în revistă numele şi problemele pe care le aveau 
511 candidaţi, dintre care 324 au candidat la Camera Deputaţilor, iar restul de 187 la Senat. Dintre aceştia, 177 au 
fost aleşi şi au devenit membrii ai Parlamentului: din care, 119 la Cameră şi 58 la Senat. Raportând cifra celor aleşi 
de pe „lista neagră” la numărul total de parlamentari, 37,5% dintre parlamentari sunt „pătaţi” şi incompatibili cu 
demnitatea de reprezentant al românilor conform metodologiei prezentate mai sus. 177 dintre deputaţii sau 
senatorii aleşi fie practică traseismul politic, fie au conştiinţa încărcată de colaborarea şi susţinerea regimului 
comunist, fie sunt suspectaţi, sau acuzaţi penal de fapte de corupţie.  
 
Potrivit statisticii oferite de „Academia Caţavencu” există doar un judeţ în care niciunul dintre candidaţii prezenţi 
pe listele AMP-APD-CRJI nu a fot ales, iar acesta este Sălaj. Alte judeţe care au până la proba contrarie cei mai 
curaţi şi mai corecţi reprezentanţi, având doar un parlamentar ales de pe listele candidaţilor incompatibili: Arad, 
Botoşani, Ilfov, Satu-Mare. La celălalt pol, în Gorj numai unul din cei 8 aleşi nu se află pe listele „Acţiunii pentru un 
vot uninominal curat”. Alte şase judeţe au trimis în Parlament doar câte doi parlamentari neincriminaţi de 
societatea civilă şi presă sau care să nu fie cercetaţi de procurori: Brăila, Caraş-Severin, Călăraşi, Giurgiu, 
Mehedinţi şi Tulcea. 
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III.4  Colaborarea cu Autoritatea Electorală Permanentă pentru îmbunătăţirea modului de 
organizare şi desfăşurare a alegerilor 
 
Asociaţia Pro Democraţia şi Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) au continuat colaborarea demarată cu 
ocazia alegerilor locale din iunie 2008, bazată pe necesitatea organizării şi desfăşurării unui proces electoral 
performant în România. Pentru scrutinul din 2008, eforturile APD şi AEP s-au îndreptat către realizarea unui 
instrument care să conţină cele mai noi prevederi legale privind finanţarea partidelor politice şi către informarea 
preşedinţilor birourilor electorale din secţiile de votare. 
 
Informarea mandatarilor financiari ai partidelor politice 
 
Pentru alegerile locale din iunie 2008, APD şi AEP au realizat, pentru prima dată în cadrul unei astfel de colaborări, 
un ghid al mandatarului financiar, pornind de la modelul realizat de APD pentru alegerile din 2004. Acest material 
a fost actualizat pentru alegerile parlamentare, „Ghidul mandatarului financiar pentru alegerile parlamentare” fiind 
finanţat, de această dată, de către AEP. Acest material conţine prevederi din Legea 35/2008 privind alegerea 
reprezentanţilor în Parlamentul României şi din Legea 334/2006 privind finanţarea partidelor politice în România. 
 
 
Informarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiile de votare  
 
Legislaţia electorală din România nu este unitară şi, în cele mai multe cazuri, conţine prevederi care fie se 
contrazic, fie trebuie reglementate ulterior prin Ordonanţe de Urgenţă sau decizii ale Biroului Electoral Central. 
În această situaţie şi în lipsa unor instruiri adecvate, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare nu sunt 
instruiţi suficient în ceea ce priveşte prevederile pentru fiecare tur de scrutin. 
  
Asociaţia Pro Democraţia şi Autoritatea Electorală Permanentă au decis să vină în întâmpinarea nevoilor acestor 
actori importanţi ai alegerilor din România, prin oferirea, din timp, a unor informaţii generale privind alegerile.   
 
Astfel, 75.000 de preşedinţi  şi locţiitori ai secţiilor de votare organizate cu ocazia scrutinelor din ultimii trei ani au 
primit materialele informative realizate de APD şi AEP. Către fiecare dintre aceşti foşti preşedinţi BESV a fost 
transmisă o scrisoare redactată de APD împreună cu AEP, care explica natura demersului APD-AEP, precum şi un 
pliant informativ, care să îi sprijine în cazul în care vor deveni din nou preşedinţi ai unei secţii de votare, la 
alegerile parlamentare din noiembrie 2008. Pliantul informativ conţine atât noutăţi privind sistemul electoral, 
împreună cu schimbările aduse activităţii preşedinţilor BESV, precum şi activităţile pe care aceştia trebuie să le 
efectueze în pre-ziua şi ziua alegerilor pentru buna desfăşurare a procesului. 
 
 

   
Pliant informare preşedinţi BESV 
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IV.  Necesitatea observării alegerilor şi ziua alegerilor 

 
 

 
Alegerile din data de 30 noiembrie 2008 pentru Camera Deputaţilor şi Senat au fost primul exerciţiu electoral 
românesc pe baza sistemului electoral mixt cu reprezentare proporţională în colegii uninominale. Având în vedere 
implicarea sa în promovarea unei noi legislaţii electorale, cu principală motivaţie reformarea clasei politice 
româneşti, Asociaţia Pro Democraţia a considerat activitatea de observare a acestui scrutin necesară, mai ales din 
punct de vedere al înţelegerii şi respectării noutăţilor aduse de către acest tip de vot.  
 
În semn de protest faţă de situaţia fără precedent creată de către Decizia 47 a BEC, Asociaţia Pro Democraţia 
(APD) a decis să observe alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat cu o misiune redusă. APD a protestat, 
astfel, faţă de Decizia 47/D a BEC prin care se îngrădeşte în mod flagrant activitatea observatorilor şi jurnaliştilor 
în secţii, dar şi faţă de refuzul Curţii de Apel Bucureşti de a judeca de urgenţă solicitarea APD de anulare a 
Deciziei 47/D (Anexa 4) 
 
APD a asigurat observarea alegerilor din 30 noiembrie prin intermediul a aproximativ 800 de observatori interni 
acreditaţi. Cei aproximativ 800 de observatori ai APD şi-au desfăşurat activitatea cu preponderenţă în mediul 
rural din 20 judeţe: Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Brăila, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Ilfov, Iaşi, 
Hunedoara, Olt, Oradea, Neamţ, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vrancea, precum şi în municipiul Bucureşti. 
APD a beneficiat şi de ajutorul a 15 observatori prezenţi în secţiile de votare din străinătate (Anglia, Austria, Italia, 
Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia şi Ungaria) şi al celor 22 de observatori internaţionali acreditaţi prin 
reţeaua European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO), al cărui secretariat îl asigură APD. 
 
 
Principalele nereguli semnalate de către observatorii APD 
 
În cele mai numeroase dintre cazurile de încălcare a legii, observatorii APD au semnalat implicarea în procesul 
electoral a reprezentanţilor instituţiilor publice locale (primar, angajaţi ai primăriei), fie prin indicarea cărui 
candidat să i se acorde votul, fie prin avertizări sau ameninţări. De asemenea, nu a lipsit asigurarea mijloacelor de 
transport spre secţia de votare pentru alegători, staţionarea unor persoane neidentificate timp îndelungat în 
preajma secţiilor de votare, utilizarea autovehiculelor din dotarea instituţiilor publice pentru a continua campania 
electorală în favoarea unui partid politic.  
 
De asemenea, în zonele rurale, a fost destul de răspândită practica votului „în familie”. Tot în zona rurală, nu 
puţine au fost cazurile în care, în imediata vecinătate a secţiei de votare, se comercializau sau se consumau băuturi 
alcoolice.  
 

 
IV.1  Mita electorală şi transportul organizat al alegătorilor la urne 
 
Şi de această dată, o mare parte a sesizărilor observatorilor APD au făcut referire la încercări de a convinge 
alegătorii să voteze cu un anumit candidat şi la transportarea organizată a alegătorilor la secţiile de votare. Această 
situaţie nu este o premieră, având în vedere situaţiile similare cu care observatorii APD sau alegătorii s-au 
confruntat şi în cazul alegerilor locale din 1 şi 15 iunie 2008 dar şi al scrutinelor anterioare. Deşi APD a tras un 
semnal de alarmă foarte clar în cazul acestor alegeri, legiuitorul lasă, în continuare, această practică fără vreo 
reglementare. Aceste activităţi sunt o practică des utilizată de către diverse persoane/partide pentru a influenţa 
opţiunea alegătorilor, fiind şi foarte uşor detectabile.  
 
În ce măsură pot astfel de situaţii să influenţeze legitimitatea scrutinului şi validitatea opţiunilor de vot exprimate? 
În ce proporţie pot aceste activităţi să influenţeze rezultatele scrutinului? Acestea sunt doar două întrebări al 
căror răspuns depinde de măsurile care vor fi luate pentru preîntâmpinarea şi, eventual, sancţionarea unor astfel 
de cazuri. 
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Pentru a ilustra informaţiile legate de activităţile de transportare a alegătorilor la urne, prezentăm o parte a 
sesizărilor făcute de către observatorii APD sau primite de la cetăţeni prin intermediul Tel Verde: 
 

• judeţul Prahova, localitatea Dumbrava: un microbuz asigura transportul locuitorilor din Trăstienii de Sus. 
Mai mult, persoanele transportate primeau pe drum zahăr şi făină de la candidaţii PNL; 

• judeţul Constanţa, localitatea Năvodari: grupuri de cetăţeni erau transportaţi la secţia de votare cu 
autoturisme şi autocare (numerele de înmatriculare sunt CT-97-JTA, CT-81-UZK), iar în drumul spre 
secţie li se arăta buletinul de vot şi candidatul PNL pe care trebuia pusă ştampila. La ieşirea din secţia de 
votare, alegătorii primeau câte 100 RON; 

• judeţul Gorj, localitatea Căpreni: grupuri de alegători erau transportaţi la secţiile de votare cu autobuzele 
şcolii, folosite în mod normal pentru transportul elevilor;  

• judeţul Ilfov, localitatea Pantelimon: următoarele maşini transportau regulat alegători la urne: B-54-PYB, B-
92-CML, B-51-GBK, B-67-ZEF, B-84-PXC; 

• judeţul Ilfov, localitatea Petrăchioaia, secţia 182: în faţa secţiei de votare a staţionat de două ori aceeaşi 
maşină care aducea cetăţeni la vot. Numărul de înmatriculare al maşinii era IF-30-CMP; 

• judeţul Vâlcea, comuna Berislăveşti, localitatea Rădăcineşti: susţinuţi de către primar, reprezentanţii PNL 
transportau cu maşina alegători la vot; 

• judeţul Bihor, localitatea Chetu: două microbuze transportau, pentru PD-L, cetăţeni la secţia de votare; 
• judeţul Olt, localitatea Stoicăneşti: primarul din localitate, membru PNL, a transportat cu maşina alegători 

la vot, a intrat cu votanţii în cabina de vot şi i-a îndemnat să voteze cu candidatul PNL; Alegătorii au 
primit, în schimbul voturilor exprimate conform cerinţei, bonuri valorice pentru mâncare; 

• judeţul Olt, localitatea Gostavăţu: toţi consilierii PSD au pus propriile maşini la dispoziţia partidului. 
Cetăţenii au fost transportaţi la ambele secţii de votare, cu 6-7 maşini (între care şi 2 microbuze); 

• judeţul Botoşani, localitatea Sarafineşti: un autoturism transporta alegători la secţia de votare; 
• judeţul Teleorman, localitatea Şerbeni: autoturismele primăriei (un Cielo şi o Dacie) au transportat 

cetăţeni de vârsta a treia la vot. Iniţiativa a aparţinut PSD; 
• judeţul Dolj, localitatea Cetate: alegătorii au fost transportaţi la secţiile de votare cu microbuze ale PSD şi 

cu microbuzele şcolii; 
• judeţul Vaslui, localitatea Olteneşti: cu ajutorul autoturismelor primăriei, alegătorii au fost mobilizaţi 

pentru a merge la vot;  
• judeţul Călăraşi, comuna Alexandru Odobescu, localitatea Nicolae Bălcescu: alegătorii au fost transportaţi 

la secţiile de votare cu mai multe autoturisme; 
• judeţul Iaşi, localitatea Hălăuceşti: un microbuz cu numărul de înmatriculare IS-20-WMR transporta 

alegători la secţia de votare. Un reprezentant al PNL a însoţit permanent microbuzul; 
• judeţul Olt, localitatea Strejeşti: două autoturisme (dintre care unul aparţinând candidatului Bobes Marin) 

transportau alegători din satul Mamura la secţia de vot din centrul de comună; 
• judeţul Olt, localitatea Parscoveni: candidatul PSD Constatin Avrentie a pus la dispoziţia cetăţenilor 

microbuze pentru transportul la secţia de votare; 
• judeţul Galaţi, localitatea Galaţi, secţia 238: primarul PSD s-a folosit de autoturismul primăriei pentru a 

duce alegătorii la secţia de votare (numărul de înmatriculare GL-05-PMS); 
• judeţul Dolj, localitatea Bucovăţ: autoturismul primăriei (număr de înmatriculare DJ-06-PCB) şi alte maşini 

transportau cetăţeni la vot. Maşina primăriei era condusă de către un funcţionar al instituţiei.  
 
 
În strânsă legătură cu transportarea alegătorilor la urne, observatorii APD au sesizat o altă activitate — oferirea de 
bani, alimente sau bunuri către alegători, pentru a-i mobiliza la vot sau pentru a-i recompensa. Deşi Legea 35/2008 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului interzice foarte clar aceste activităţi, ele constituie însă, o 
practică mult prea frecventă. Câteva dintre aceste cazuri sunt prezentate în cele ce urmează: 
 

• judeţul Ilfov, localitatea Pantelimon, secţia 40: observatori acreditaţi din partea unor partide politice 
ofereau alegătorilor bani în faţa secţiei de votare. Observatorul APD a sesizat în scris preşedintele BESV; 

• judeţul Ilfov, localitatea Chitila: unor alegători li s-a oferit mită electorală, sume cuprinse între 50 şi 100 
lei; 
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• municipiul Bucureşti: la sediul PNL din zona Piaţa Pajura, au fost înregistraţi alegători în tabele şi li s-a 
oferit o sumă de bani pentru a vota cu PNL; 

• judeţul Bacău, localitatea Horceşti: reprezentanţi ai PD-L transportau alegători la vot şi le ofereau pachete 
cu bere, suc şi mezeluri după ce îşi exprimau votul. Primarul localităţii este reprezentant PD-L; 

• judeţul Braşov, localitatea Codlea: Cătălin Munteanu, candidat PNL, a oferit alegătorilor sume între 
800.000 şi 20.000.000 milioane de lei vechi persoanelor care au votat. Li s-au colectat CNP-urile şi li s-au 
dat bani după ce votau; 

• Municipiul Bucureşti: în zona Prelungirea Ghencea, reprezentanţi ai PSD au oferit alegătorilor 500.000 lei 
vechi şi transport cu maşina la secţia de votare; 

• judeţul Călăraşi, localitatea Fundeni-Frunzăneşti: la Şcoala numărul 3, reprezentanţi ai PNL şi PD-L au 
oferit bani alegătorilor. 

 
 

IV.1.2  Continuarea campaniei electorale după trecerea termenului legal 
 
O altă categorie de sesizări primite atât de la observatorii APD, cât şi de la cetăţeni, se referă la continuarea 
campaniei electorale şi în ziua votării. Contrar prevederilor legale ale Hotărârii BEC nr. 10 şi ale Legii 35/2008 
care specifică faptul că pe data de 29 noiembrie, ora 07:00, încetează campania electorală, mulţi candidaţi şi multe 
partide au continuat activităţile electorale şi în ziua votării, 30 noiembrie, mai ales în zonele rurale ale judeţelor 
monitorizate. Mai mult, majoritatea cetăţenilor care sesizau situaţii de continuare a campaniei electorale includeau 
aici şi existenţa afişajului electoral. 
 
APD atrage atenţia asupra faptului că această activitate reprezintă o încălcare a prevederilor legale, care poate 
pune sub semnul întrebării legitimitatea voturilor exprimate: 
 

• judeţul Sibiu, localitatea Slimnic, secţiile 340 şi 341: pe o clădire adiacentă celor două secţii de votare 
(aflate în incinta aceleiaşi clădiri) existau afişe electorale. De asemenea, pe gardul din faţa secţiilor de 
votare se aflau materiale electorale. La sesizarea verbală a observatorului APD, preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare a cerut înlăturarea afişelor electorale; 

• municipiul Bucureşti, secţia 268: prezenţa unei autoutilitare cu însemnele PNG-CD la o distanţă de 
trei metri de secţia de votare. Prezenţa materialelor electorale PNL şi PNG-CD la 3 metri de secţia 
de votare; 

• judeţul Dolj, localitatea Perişor, secţia 420: de pe gardurile din imediata apropiere a secţiei de votare 
nu au fost îndepărtate afişele electorale şi însemnele partidelor. Observatorul APD a adresat o 
sesizare preşedintelui secţiei de votare. Acesta a dispus îndepărtarea de pe gardul opus secţiei de 
votare a unei părţi a afişelor; 

•  judeţul Iaşi, localitatea Iaşi, secţia 11: în imediata apropiere a secţiei de votare, un partid împărţea 
materiale electorale. A fost sesizat Biroul Electoral Judeţean, care a chemat Poliţia; 

• municipiul Bucureşti, secţiile 246, 247 şi 248: la intrarea în clădirea unde se aflau secţiile de votare 
amintite existau afişe electorale ale PSD. A fost sesizat preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare, dar acesta a invocat faptul că prevederile legale nu îl obligă la îndepărtarea materialelor 
electorale decât în şi de pe sediul secţiei de votare. A fost contactată şi Circumscripţia electorală a 
sectorului 2, de unde s-a primit indicaţia de a suna la Poliţie. Având în vedere că în faţa secţiei de 
votare se aflau deja doi poliţişti care nu au luat măsuri pentru îndepărtarea materialelor electorale, 
situaţia nu a fost remediată’ 

• judeţul Iaşi, localitatea Iaşi: în parcarea unui supermarket din cartierul Păcurari reprezentanţii unui 
partid politic distribuiau materiale electorale. Sesizarea a fost făcută de către un alt partid politic, fiind 
demarată o anchetă a poliţiei; 

• judeţul Hunedoara, localitatea Lupeni, secţia 115: un consilier local PSD staţiona în faţa secţiei de 
votare şi vorbea cu cetăţenii care intrau în secţie să voteze. La încercarea preşedintelui biroului 
electoral al secţiei de votare de a-l îndepărta din faţa secţiei de votare, consilierul local a protestat 
vehement; 

• judeţul Brăila, localitatea Mircea Vodă, secţia 213: în faţa secţiei de votare se afla un grup de tineri 
care încercau să influenţeze alegătorii; 
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• judeţul Iaşi, comuna Cotnari: un locuitor al comunei a găsit duminică dimineaţă, pe marginea drumului, 
o sacoşă plină cu mai multe exemplare din ziarul „Săteanul”, care conţinea articole denigratoare la 
adresa candidatului PNL la Camera Deputaţilor în colegiul 4, Valerian Salavastru. Poliţiştii au început 
cercetările în acest caz, iar reprezentanţii PNL au sesizat Biroul Electoral Judeţean; 

• judeţul Olt, localitatea Caracal, secţia 44: un grup de romi făcea propaganda pro PSD, la o distanţă de 
250 de metri de secţia de votare. Deşi observatorul APD a sesizat în scris preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare, acesta i-a respins cererea cu justificarea că problema este sesizată. Într-
un final situaţia s-a remediat; 

• judeţul Ilfov, localitatea Popeşti Leordeni: reprezentanţi ai PSD au oferit sâmbătă, 29 noiembrie, după 
încheierea campaniei electorale, farfurii inscripţionate cu numele candidatului şi un ceas cu numele 
partidului; 

• judeţul Dolj, localitatea Terpezicea, secţia 488: în jurul secţiei de votare, alianţa PSD-PC a avut 
reprezentanţi care arătau oamenilor cum să aplice ştampila „VOTAT” în dreptul alianţei; 

• municipiul Bucureşti, secţia 319: membrii PNG ofereau cetăţenilor bani, lucruri sau haine în preajma 
secţiei de votare din incinta şcolii nr. 85; 

• judeţul Hunedoara, localitatea Lupeni: maşini cu mesaje electorale circulau prin oraş în ziua votării; 
• municipiul Bucureşti: în Şoseaua Pantelimon, Liceul nr. 14, la intrarea în curtea unde se află secţia de 

votare, erau afişate materiale electorale. Alegătorul a sesizat acest aspect şi preşedintelui BESV; 
• judeţul Iaşi, localitatea Roman: câţiva locuitori ai localităţii au fost apelaţi pe telefonul fix de către 

persoane care se recomandau ca reprezentând PD-L şi invitau cetăţenii să voteze cu PD-L;  
• judeţul Suceava, localitatea Seminicea: oamenii au fost ameninţaţi că li se va tăia lumina şi nu-şi vor mai 

primi pensiile dacă nu votează cu un anumit candidat. Ameninţarea a fost făcută atât în timpul 
campaniei, cât şi în timpul slujbei religioase de duminică; 

• municipiul Bucureşti, secţia 289: la 20 metri de intrarea în secţie, exista un banner electoral al PSD; 
• judeţul Iaşi, comuna Letcani: Airinei Petronela şi Gheorghe Scoban de la PSD au împărţit pachete de 

zahăr şi ulei în seara zilei de 29.11.2008; 
• judeţul Botoşani, localitatea Trusesti: reprezentanţi ai PNL s-au deplasat în localitate cu o maşină cu 

inscripţia „Florin Turcanu”, candidat PNL, şi au împărţit cetăţenilor ţuică, îndemnându-i să voteze cu 
candidaţii PNL; 

• municipiul Bucureşti, secţia 149: în curtea şcolii în care se afla secţia de votare era afişat un banner al 
candidatului PDL. A fost sesizat preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, dar acesta a spus 
că nu poate face nimic în acest sens; 

 
 

IV.1.3  Împiedicarea observatorilor să intre în secţiile de votare sau să îşi desfăşoare activitatea 
 
Deşi instituţia observatorului intern are deja vechime, din păcate APD întâlneşte în continuare situaţii în care 
rolul, atribuţiile şi necesitatea observatorilor din secţiile de votare nu sunt pe deplin înţelese şi, prin urmare, nici 
respectate. Ca şi în cazul scrutinelor trecute, observatorilor APD fie li s-a interzis să intre în secţie, fie li s-au 
solicitat documente în plus, contrar prevederilor legale, fie le-a fost limitată libertatea de mişcare în secţie.  
 
Mulţi preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare au solicitat observatorilor APD acreditarea în 
original. În multe cazuri, aceştia au reţinut acreditarea observatorului motivând că aşa prevede legea. Trebuie 
menţionat însă, că Decizia nr. 35 a BEC (Anexa 11), referitoare la acreditarea observatorilor interni, face 
menţiunea că acreditarea este valabilă atât în original, cât şi în copie. Singura condiţie impusă de legislaţie este 
prezentarea acreditării şi a actului de identitate la intrarea în secţia de votare.  
 
Mai mult, Decizia nr. 47 a BEC a creat premizele limitării la maximum a capacităţii de supraveghere  a 
operaţiunilor din secţia de votare. În cele  ce urmează sunt prezentate o parte a sesizărilor primite de către APD 
referitor la imposibilitatea sau împiedicarea desfăşurării  activităţii observatorilor în secţiile de votare: 
 

• judeţul Neamţ, localitatea Târgu Neamţ, secţia 133: preşedinta biroului electoral al secţiei de votare 
nu a permis accesul observatorului APD în secţie pe motiv că acreditarea acestuia nu este în original. 
Observatorul a sesizat Biroul Electoral Judeţean şi i s-a permis accesul.;. 
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• judeţul Neamţ, localitatea Costişa, secţia 223: preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a 
reţinut acreditarea observatorului APD. La insistenţele acestuia de a i-o reda, observatorul a fost 
trimis la Primărie pentru a face o copie xerox a acreditării pe care să o lase la preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare; 

• judeţul Hunedoara, localitatea Lupeni, secţia 106: observatorilor li s-a indicat un colţ în care să stea; 
• judeţul Iaşi, localitatea Iaşi, secţia 72: în momentul fotocopierii tabelului cu observatorii acreditaţi de 

către Biroul Electoral Judeţean, ştampila instituţiei nu mai era vizibilă. Preşedintele biroului electoral al 
sectiei de votare în cauză a refuzat accesul observatorilor APD pe motiv că nu se vede ştampila. 
Observatorul APD a contactat Biroul Electoral Judeţean care a confirmat , că nu este nevoie ca 
originalul documentului să fie prezentat din secţie în secţie. În acelaşi timp, însă, nu a luat nicio măsură 
pentru informarea biroului electoral al secţiei de votare despre acest lucru. Mai mult, reprezentantul 
Biroului Electoral Judeţean a menţionat că nu se găseşte lista cu observatorii acreditaţi. Aceste 
disfuncţionalităţi ale autorităţilor au întârziat foarte mult accesul observatorilor APD în secţiile de 
votare. La ora 8.30, Biroul Electoral Judeţean a găsit tabelul cu observatorii acreditaţi şi a contactat 
câteva secţii de votare; 

• judeţul Vrancea, localitatea Unirea Odobeşti, secţia 86: preşedinta biroului electoral al secţiei de 
votare a  refuzat accesul observatorilor în secţie motivând că trebuie să lase acreditarea acolo, altfel 
nu au voie să participe la observarea procesului electoral. După intervenţia telefonică a 
reprezentantului Biroului Electoral Judeţean, situaţia s-a remediat; 

• judeţul Iaşi, localitatea Victoria, secţia 663: observatorul APD nu a fost primit în secţia de votare din 
cauza faptului că ştampila Biroului Electoral Judeţean de pe lista cu observatorii acreditaţi nu era 
vizibilă. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a refuzat accesul observatorului chiar şi 
atunci când preşedintele Biroului Electoral Judeţean a telefonat, solicitând un fax cu ştampila acestei 
instituţii; 

• judeţul Brăila, localitatea Brăila, secţia 44: observatorul APD a fost dat afară din secţia de votare de 
către agentul de pază al secţiei, invocându-se că nu are dreptul să asiste la numărarea voturilor. 
Situaţia a fost remediată de către Biroul Electoral Judeţean; 

• judeţul Hunedoara, localitatea Lupeni, secţia 107: de faţă cu observatorul APD, primarul localităţii 
Lupeni i-a cerut preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare ca observatorul să nu mai fie 
primit în secţia de votare dacă iese din secţie; 

• judeţul Constanţa, localitatea Cuza Vodă, secţia 319: pe parcursul întregii zile, preşedintele BESV a 
refuzat să accepte sesizările observatorului APD, atât pe cele verbale, cât şi pe cele scrise. 

 
 
IV.1.4  Distribuirea de băuturi alcoolice în ziua votării, în perimetrul secţiilor de votare 
 
Deşi legislaţia interzice comercializarea şi consumul de alcool în vecinătatea secţiilor de votare, au existat cazuri în 
care cetăţenilor le erau oferite băuturi alcoolice dacă votau cu un anumit candidat/partid sau  pentru a participa la 
vot: 
 

• judeţul Vrancea, localitatea Baloteşti, secţia 108: în incinta barului aflat la numai 5 metri de secţia de 
votare, se vindeau băuturi alcoolice. În urma sesizării făcute de către observatorul APD, proprietarul 
localului a fost atenţionat de către poliţist; 

• judeţul Vrancea, localitatea Tifeşti Oleşeşti, secţia 304: în imediata apropiere a secţiei de votare se 
comercializau băuturi alcoolice. La sesizarea făcută de către observatorul APD, preşedinta biroului 
electoral al secţiei de votare a afirmat că reglementarea acestui lucru nu este de competenţa ei, ci a 
Poliţiei; 

• judeţul Constanţa, localitatea Arsa-Albeşti: un bar situat la mai puţin de 200 de metri de secţie a fost 
deschis pe parcursul zilei şi a comercializat alcool. 

 
 
IV.1.5  Nereguli privind  exercitarea votului şi listele electorale permanente 
 
Reglementările legale stabilesc foarte clar faptul că alegătorii votează separat, în cabine închise, prezenţa oricărei 
persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, fiind interzisă. Există şi o excepţie: alegătorul care, din 
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motive temeinice, constatate de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze 
singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoţitor ales de el. Membrii biroului 
electoral al secţiei de votare, observatorii sau candidaţii nu pot însoţi alegătorii în cabina de votare. Cu toate 
acestea, au existat cazuri de alegători care au intrat simultan în aceeaşi cabină de  vot, facilitate şi de  slaba 
cunoaştere a legislaţiei de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare: 
 

• judeţul Brăila, localitatea Perişoru, secţia 156: doi alegători au intrat nejustificat în aceeaşi cabină de 
vot. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a luat măsuri; 

• judeţul Olt, localitatea Vişina, secţia 360: în cabina de vot intrau simultan câte două-trei persoane (în 
unele cazuri din aceeaşi familie). Sesizat, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare nu a luat 
măsuri, motivându-şi decizia prin afirmaţia că unii dintre alegători nu ştiu să citească; 

• judeţul Botoşani, localitatea Flondura, comuna Manoleasa, secţia 209: patru membri ai biroului 
electoral al secţiei de votare au transmis observatorului APD că preşedinta acelui birou, Violeta Ursu, 
permite intrarea în cabina de vot a câte 2 - 3 persoane; 

• judeţul Vrancea, localitatea Milcovul, secţia 203: mai multe persoane au intrat simultan în aceeaşi 
cabină de vot; 

• judeţul Vrancea, localitatea Valea Sării, Colacu, secţia 310: mai mulţi alegători au intrat însoţiţi în 
cabină, nemotivat. La sesizarea verbală făcută de către observatorul APD, preşedintele biroului 
electoral al secţiei de votare ia măsuri. 

• judeţul Ilfov, localitatea Posta, Cernica, secţia 104: unui alegător i s-au dat două buletine de vot pentru 
Senat. Situaţia s-a consemnat în procesul verbal; 

• judeţul Vrancea, localitatea Corbiţa, secţia 138: preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a 
permis unui alegător să voteze şi pentru soţie; 

• municipiul Bucureşti:,Şcoala 51: alegătorilor li se dau mai multe buletine de vot. 
• judeţul Braşov, localitatea Braşov, secţia 78: trei membrii ai biroului electoral al secţiei de votare au 

votat în această secţie deşi nu locuiau în colegiul respectiv. La solicitarea observatorilor APD, biroul 
electoral respectiv a confirmat că au votat trei membri în aceea secţie, adăugând că respectivele 
voturi au fost anulate, deşi voturile fuseseră deja introduse în urne; 

• judeţul Iaşi, comuna Tansa, localitatea Suhuleţ, secţia 604: o alegătoare nu era trecută pe lista 
permanentă deşi are domiciliul în localitatea respectivă. Membrii secţiei de votare nu au lăsat-o să 
voteze şi nu au trecut-o în lista suplimentară. Unor cetăţeni care au în buletin trecut domiciliul în 
comuna Tansa li s-a permis să voteze în secţia de votare din satul Suhuleţ, iar altora nu. Unor 
alegători în vârstă care au probleme cu vederea nu li s-a permis să aibă însoţitor; 

• judeţul Braşov, localitatea Braşov, secţiile 120 şi 27: pe listele permanente nu se regăseau trei străzi 
din colegiul respectiv;  

• judeţul Iaşi, localitatea Iaşi, secţiile 96 şi 97: blocul D 1-3 de pe strada Sarmizegetusa apărea pe listele 
electorale din două secţii de votare. La secţia 96 era trecut doar blocul, dar locatarii cu drept de vot 
nu se regăseau pe liste. La secţia 97 apăreau pe listele electorale atât blocul, cât şi locatarii. O parte 
dintre locatarii cu drept de vot din acest bloc au fost trecuţi pe listele suplimentare la secţia 96, o altă 
parte au votat la secţia 97; 

• judeţul Constanţa, localitatea Eforie Nord, secţia 273: 350 de alegători erau deja înscrişi pe lista 
electorală suplimentară la ora 14:00; 

• judeţul Iaşi, localitatea Câmpulung Muscel: locuitorii Străzii Gruiului nu apăreau pe listele electorale 
ale niciunei secţii de votare; 

• judeţul Neamţ, comuna Pingarati: Eugenia Orzescu, 86 ani, s-a prezentat la vot şi a nu a putut vota 
pentru că nu era trecută în lista electorală;  

• municipiul Bucureşti, secţiile 862 şi 583: pe listele permanente ale secţiei de votare nr. 862 (colegiul 
21 Camera Deputaţior şi colegiul 9 Senat) şi secţia de votare nr. 583 (colegiul 16 Camera Deputaţilor 
şi colegiul 7 Senat) erau trecute aceleaşi persoane; 

• judeţul Bacău, localitatea Gârleni: 5 persoane decedate erau trecute pe lista electorală; 
• municipiul Bucureşti, secţia 7: un cetăţean a sesizat preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 

că pe listele permanente apăreau vecini care nu mai locuiesc la respectiva adresă. 
• municipiul Bucureşti, secţia 72: tatăl unui cetăţean, Balauta Stavar, decedat în 1993, era trecut în listele 

de alegători. Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a spus că nu poate lua nicio măsură., 
iar alegătorul a fost îndrumat către Biroul Electoral Municipal; 
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• municipiul Bucureşti, secţia 9: pe listele electorale permanente se regăsesc persoane decedate; 
• municipiul Bucureşti, secţia 995: un cetăţean a fost să voteze, iar un membru al biroului electoral al 

secţiei de votare i-a spus că în acea secţie pot vota doar cei care locuiesc pe strada Braşov, numere 
fără soţ. Deşi această persoană locuieşte pe strada Braşov, nr. 18 bl. F1, aparţinând secţiei de votare 
995, nu a putut vota; 

• municipiul Bucureşti, secţia 989: la secţia de votare din incinta liceului Grigore Moisil, se regăseau pe 
liste cetăţeni decedaţi; 

• municipiul Bucureşti: la secţiile de votare de la Şcoala 191: pentru blocurile E15, E16, E17 se regăseau 
pe liste cetăţeni decedaţi; 

• judeţul Dolj, localitatea Craiova, secţia 130: un cetăţean nu era trecut pe listele permanente şi nu i s-a 
permis să voteze în secţia la care era arondată strada lui; 

• judeţul Constanţa, localitatea Constanţa, secţia 191: alegătorilor arondaţi Colegiului 9 Constanţa care 
s-au prezentat la vot, li s-au înmânat buletine de vot ce aparţineau Colegiului 10. Această neregulă a 
fost sesizată de către un alegător, care a observat acest lucru la o oră după ce a votat; 

• judeţul Brăila, localitatea Mircea Vodă, secţia 213: gardienii nu stăteau la uşă, ci în incinta secţiei de 
votare; 

• judeţul Constanţa, localitatea Arsa-Albeşti: buletinele de vot din secţia de votare erau pătate cu 
cerneală; 

• judeţul Iaşi, localitatea Iaşi, secţia 12: buletinele de vot au fost tipărite în nuanţe diferite; 
• judeţul Ilfov, localitatea Glina, secţia 151: nu se vedea prima poziţie din interiorul buletinului de vot, 

nefiind bine tipărită; 
• municipiul Bucureşti, sector 6, Şcoala nr. 191, secţia 999: buletinele de vot nu aveau aplicată ştampila 

de control a secţiei de votare; 
• municipiul Bucureşti, secţia 275: perdelele dintre cabine erau transparente. Se putea vedea dintr-o 

cabină în cealaltă; 
• judeţul Suceava, localitatea Gura Humorului: buletinele de vot au fost tipărite în nuanţe diferite de tus. 

Un candidat (PD-L) se vedea mai bine decât altul (PSD) pe buletinul de vot; 
• judeţul Ilfov, localitatea Glina, secţia 151: prima pagină a buletinelor de vot pentru Camera 

Deputaţilor era foarte ştearsă şi nu se vedea numele partidului şi candidaţilor; 
• judeţul Giurgiu, localitatea Oinacu, colegiul 1: la secţii de votare din Colegiul 1 Senat se aflau buletine 

de vot pentru Colegiul 2 Senat; 
• judeţul Constanţa, localitatea Constanţa, secţiile 13 şi 14: în aceste secţii de votare, cabinele de vot nu 

aveau spate, acestea aveau deschidere către un culoar. 
 
 
IV.1.6  Nerespectarea prevederilor legale privind solicitarea şi folosirea urnei mobile 
 
Observatorii  APD au sesizat o serie de nereguli care au decurs din nerespectarea legislaţiei referitoare la 
utilizarea urnei mobile. Astfel, au existat cazuri când urna mobilă, deşi nesigilată, urma să fei deplasată la adresele  
solicitanţilor: 
 

• judeţul Vrancea, localitatea Nistoreşti, secţia 220: la ora 11:20 existau deja 70 de cereri pentru urna 
mobilă, toate tipizate, însoţite de adeverinţe medicale, majoritatea motivate prin menţiunea 
„coxartroză bilaterală”; 

• judeţul Iaşi, localitatea Iaşi, secţia 204: urna mobilă s-a deplasat fără să fi fost primite cereri. Deşi 
observatorul APD a făcut o sesizare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votarea negat situaţia. 
Observatorul a informat că urna mobilă era desigilată; 

• judeţul Vrancea, localitatea Milcovul, secţia 203: la ora 15.00 urna mobilă încă nu era confecţionată. A 
fost adusă de către primar şi sigilată la solicitarea verbală a observatorului APD, membrii biroului 
electoral al secţiei de votare dorind să plece cu urna nesigiliată; 

• judeţul Constanţa, localitatea Eforie Nord, secţia 273: preşedintele biroului electoral al secţiei de 
votare a declarat observatorului APD că aşteaptă să primească extrasul din lista permanentă pentru 
deplasarea urnei speciale. Sceastă operaţiune nu  intră în atribuţiile biroului electoral al secţiei de 
votare; 
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• judeţul Satu Mare, localitatea Satu Mare, secţia 39: unui alegător i s-a refuzat urna mobilă; 
• judeţul Brăila, localitatea Tudor Vladimirescu, secţia 254: urna mobilă nu era sigilată la ora la care a 

început procesul de votare; 
• judeţul Vrancea, localitatea Vulturu, secţia 342: urna mobilă nu a fost sigilată decât la solicitarea 

verbală a observatorului APD; 
• judeţul Vrancea, localitatea Răstoaca, secţia 253: urnele fixe şi urna mobilă nu erau sigilate la ora 

începerii scrutinului, membrii biroului electoral al secţiei de votare motivând că acest lucru nu este 
necesar deoarece urnele erau bătute în cuie; 

• judeţul Vrancea, localitatea Năneşti, secţia 214: urna mobilă a fost sigilată doar la solicitarea verbală a 
observatorului APD; 

• judeţul Ilfov, localitatea Otopeni, secţia 35: urna de vot era deteriorată (desfăcută în anumite 
porţiuni). 

 
 
IV.1.7  Ştampile şi buletine de vot dispărute din secţiile de votare 
 
Dispariţia unor buletine de vot şi a ştampilelor din secţiile de votare este primul pas pentru punerea în aplicare a 
”suveicii”, o metodă de fraudare a alegerilor asupra căreia APD a atras atenţia în repetate rânduri. Alegătorului îi 
este înmânat, la intrarea în secţia de votare, un buletin de vot deja ştampilat, pe care îl va introduce în urnă. 
Buletinul de vot primit de la BESV, nefolosit, îl va înapoia persoanei care i-a înmânat iniţial buletinul de vot 
ştampilat. 
 

• municipiul Bucureşti, sectorul 2, secţia 278: s-a reclamat dispariţia unei ştampile cu menţiunea 
„VOTAT”. S-a suspendat procesul electoral şi s-au sesizat reprezentanţii Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative; 

• judeţul Vrancea, localitatea Unirea Odobeşti, secţia 88: la ora 07:30 procesul de votare încă nu 
începuse, deoarece lipsea ştampila de control a secţiei. Membrii biroului electoral al secţiei de votare 
au declarat observatorului APD că ştampila a fost arsă din greşeală. La sesizarea făcută de către 
observatorul APD, cu nr. 249/30.11.2008, Biroul Electoral Central anunţă că la secţia de votare 
respectivă procesul de votare a început la ora 08.25;  

• judeţul Constanţa, localitatea Vadul Oii, secţia 282: 200 de buletine de vot au fost ştampilate cu 
ştampila de control a secţiei de votare încă de sâmbătă seara, deşi această operaţiune trebuia 
efectuată în dimineaţa zilei de vot. Duminică dimineaţă nu s-au găsit decât 197 buletine ştampilate şi 3 
neştampilate.; 

• judeţul Ilfov, localitatea Sinteşti, comuna Jilava, secţia 165: au dispărut ştampile din secţia de votare. 
Procesul de vot a fost suspendat şi anunţată poliţia. Incidentul a fost consemnat în procesul verbal; 

• judeţul Vrancea, localitatea Crucea de Jos, comuna Panciu, secţia 94: preşedintele biroului electoral a 
secţiei de votare a sesizat că primise cu 8 buletine mai mult pentru Camera Deputaţilor şi cu 9 mai 
puţine pentru Senat; 

• judeţul Bacău, localitatea Bacău, secţia 8: au fost furate 87 de buletine, care au fost recuperate de 
către 3 persoane, cărora li s-au reţinut buletinele;  

 
 
 
IV.1.8  Implicarea persoanelor neautorizate în procesul electoral din secţia de votare 
 
O altă serie de nereguli de ordin organizatoric s-au referit la implicarea neîntemeiată a diverselor persoane din 
secţia de votare în activitatea din secţie. Aceste comportamente îngreunează sau, în unele cazuri, chiar opresc 
procesul de votaret: 
 

• judeţul Vrancea, localitatea Valea Sării, Colacu, secţia 310: observatorul Pro Armonia se implică în 
procesul electoral. La sesizarea verbală a observatorului APD, adresată preşedinteluibiroului electoral 
al secţiei de votare, situaţia se remediază; 

• judeţul Brăila, localitatea Brăila, secţia 128: timp de aproximativ 3 ore, în curtea şcolii în care se afla 
respectiva secţie, a staţionat o persoană care avea copii ale listei permanente şi îndruma cetăţenii spre 
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secţia de votare corespunzătoare. Persoana respectivă nu era membru al biroului electoral al secţiei 
de votare. Gardianul arondat secţiei de votare a fost nevoit să repete rugămintea de a părăsi curtea 
clădirii unde se afla secţia de votare. Ulterior, a apărut în acelaşi loc o altă persoană, care a refuzat să 
se legitimeze la cererea jandarmilor chemaţi la faţa locului; 

• judeţul Iaşi, localitatea Iaşi, secţia 615: preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, a numit pe 
baza propriei decizii un nou locţiitor, deoarece cel desemnat nu se prezentase. În cele din urmă, 
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare a sunat la Biroul Electoral Judeţean pentru a întreba 
dacă este legal ceea ce a făcut. I s-a comunicat că nu avea voie să facă acest lucru şi s-a dispus 
scoaterea din secţia de votare a persoanei pe care o numise locţiitor; 

• judeţul Vrancea, localitatea Nerejul Mic, secţia 219: observatorul Pro Armonia a însoţit mai multe 
persoane în cabina de vot; 

• judeţul Brăila, localitatea Gropeni, secţia 199: în incinta secţiei de votare a staţionat personal al 
primăriei. Deşi nu aveau acreditare, ci doar o adresă semnată de primar, preşedintele  biroului 
electoral al secţiei de votare a insistat ca acele persoane să rămână, în ciuda sesizării făcute de către 
observatorul APD; 

• judeţul Vrancea, localitatea Paltin, secţia 224: observatorul Asociaţiei pentru o Europă Unită a fost 
recunoscut de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ca membru al PSD. Persoana în 
cauză a declarat că a fost chemat t de la Primarie să devină observator; 

• judeţul Vrancea, localitatea Nistoreşti, secţia 220: un observator din secţie participa activ la procesul 
electoral. Întrebat ce organizaţie reprezintă, acesta s-a declarat membru al Uniunii Europene; 

• judeţul Vrancea, localitatea Naruja, secţia 215: observatorul Pro Armonia se implica în procesul 
electoral; 

• judeţul Vrancea, localitatea Colacu, comuna Valea Sării, secţia 310: un observator intern se implica în 
procesul electoral; 

• judeţul Brăila, localitatea Tătaru: în secţia de votare se afla o persoană care susţinea că este 
observator acreditat al unui partid politic. S-a verificat şi s-a descoperit că singura organizaţie cu 
observatori acreditaţi în Brăila este APD; 

• judeţul Iaşi, localitatea Iaşi, secţia 195: reprezentanţii unui partid politic consultau listele electorale şi 
notau numele alegătorilor care nu au venit să voteze; 

• judeţul Vrancea, localitatea Focşani, secţia 24: un reprezentant al United Europe afirma că reprezintă 
Asociaţia Pro Democraţia. La solicitarea observatorului APD, adresată verbal preşedintelui biroului 
electoral al secţiei de votare, aceasta a spus că este acreditat de către United Europe şi că a fost 
trimis în secţia de votare de către PSD; 

• judeţul Satu Mare, localitatea Botiz: directorul şcolii în care se afla secţia de votare s-a deplasat prin 
secţii şi a încercat să influenţeze în favoarea PDL votul cetăţenilor; 

• municipiul Bucureşti: alegătorul s-a prezentat la secţia de votare unde un membru al  biroului electoral 
al secţiei de votare l-a întrebat insistent cu cine votează. De asemenea, la secţia de votare din şcoala 
nr. 3  a fost prezent Ludovic Orban (candidat) care a aborda alegătorii şi i-a îndemnat să voteze PNL; 

• judeţul Bacău, localitatea Bacău, secţia 88: o tânără a întrebat cu insistenţă cetăţenii cu cine au votat. A 
declarat că face un exit-poll, dar nu deţinea niciun document care să dovedească acest lucru; 

• judeţul Vrancea, localitatea Valea Sării, Colacu, secţia 310: viceprimarul localităţii a staţionat în secţia 
de votare. La sesizarea verbală a observatorului APD, adresată preşedintelui biroului electoral al 
secţiei de votare, edilul a părăsit secţia; 

• judeţul Dolj, localitatea Perişor, secţia 420: primarul localităţii a stat în faţa secţiei de votare, 
implicându-se în procesul de votare. Deşi iniţial, la sesizarea făcută de către observatorul APD, 
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare nu a luat nicio măsură, ulterior a adresat o 
avertizare primarului care a plecat; 

• judeţul Constanţa, localitatea Cuza Vodă, secţia 319: primarul localităţii a vizitat foarte des secţia de 
votare şi a adus mâncare membrilor BESV şi observatorilor; 

• judeţul Hunedoara, localitatea Lupeni, secţia 107: primarul, al cărui fiu a candidat, s-a plimbat prin mai 
multe secţii de votare; 

• judeţul Olt, localitatea Stoicăneşti: primarul, membru al PNL, a intrat cu votanţii în cabina de vot şi i-a 
îndemnat să voteze cu candidatul PNL; 
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IV.1.9  Nereguli în componenţa şi activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare 
 
Slaba cunoaştere a reglementărilor legale de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a cauzat o serie 
de nereguli în activitatea birourilor, în ceea ce priveşte atribuţiile, competenţele şi obligaţiile membrilor acestora. 
Mai mult, au existat cazuri când membrii acestor birouri au refuzat să îşi exercite atribuţiile invocând greşit 
prevederile legale: 
 

• judeţul Tulcea, localitatea Babadag: preşedinţii birourilor electorale ale celor 4 secţii de votare erau 
angajaţi ai primăriei din localitate; 

• judeţul Iaşi, localitatea Pietriş-Doljeşti: consilierul local al primăriei era membru al secţiei de votare; 
• judeţul Vrancea, localitatea Boloteşti, secţia 108: la ora 07:10 nu se deschisese încă secţia de votare, 

urnele fiind nesigilate; 
• judeţul Brăla, localitatea Perişoru, secţia 152: membri ai  biroului electoral al secţiei de votare iau 

buletinele de vot de la alegători şi le introduc în urne; 
• judeţul Hunedoara, localitatea Lupeni, secţia 117: preşedinţii birourilor electorale au fost întrebaţi 

despre numărul de buletine de vot primite în secţie, însă au răspuns că nu ştiu. Această declaraţie a 
fost făcută în ciuda faptului că trebuiau să consemneze înainte de începerea procesului de votare, în 
procesul verbal, numărul de buletine de vot primite; 

• municipiul Bucureşti, secţia 980: nu se aplica ştampila „VOTAT” pe autocolantul aplicat pe cartea de 
identitate a alegătorilor care votau; 

• judeţul Brăila, localitatea Stăncuţa, secţia 235: un membru al biroului electoral al secţiei de votare  lua 
de la cetăţeni buletinele de vot la ieşirea din cabină, pentru a le împături şi a le introduce în urna 
corespunzătoare. Observatorul APD a adresat o sesizare scrisă, în urma căreia situaţia s-a remediat; 

• municipiul Bucureşti, secţia 113: preşedinta biroului electoral al secţiei de votare nu ştia câte buletine 
de vot primise, deoarece nu le-a numărat înainte de deschiderea secţiei de votare. De asemenea, 
buletinele de vot au fost introduse în urne fără a avea aplicată ştampila de control a secţiei de votare; 

• judeţul Hunedoara, localitatea Lupeni, secţia 111: observatorul APD a sesizat încă de la ora 06:00, 
faptul că buletinele de vot aveau deja aplicată ştampila de control a secţiei, chiar şi cele din baloturile 
sigilate. Ştampila a fost aplicată din ziua precedentă, contrar prevederilor legale care spun că acestea 
trebuie ştampilate în dimineaţa votării între orele 06:00 şi 07:00; 

• judeţul Iaşi, localitatea Mosna: membrii biroului electoral al secţiei de votare  au descoperit în 
dimineaţa votării că, pentru Camera Deputaţilor, au primit buletine de vot aferente altui colegiu. 
Pentru a continua votarea, au împrumutat de la altă secţie din acelaşi colegiu buletine de vot potrivite. 
Le-au folosit până când au primit de la autorităţi buletinele aferente colegiului lor, buletinele greşite, 
aferente altui colegiu, fiind anulate; 

• judeţul Iaşi, localitatea Mosna: secţia de votare a fost închisă din motive organizatorice, numărul secţiei 
de votare nu coincidea cu numărul de pe ştampila de vot. Biroul Electoral Judeţean a decis ca până la 
primirea unei ştampile corespunzătoare, buletinele să se ştampileze cu ştampila greşită şi în plus, toţi 
membrii  biroului electoral al secţiei de votaresă se semneze pe fiecare buletin; 

• judeţul Iaşi, localitatea Iaşi, secţia 16: unui alegător i-a fost înmânat un buletin de vot care nu avea 
aplicată ştampila de control; 

• judeţul Vrancea, localitatea Focşani, secţia 48: unei alegătoare nu i s-a aplicat pe CI autocolantul cu 
inscripţia „VOTAT”.; 

• municipiul Bucureşti, secţia 208: unei alegătoare nu i s-a permis să intre în cabina de vot, deşi era 
nevăzătoare, decât însoţită de un membru al BESV; 

• judeţul Brăila, localitatea Mircea Vodă, secţia 213: unul dintre membrii  biroului electoral al secţiei de 
votare introducea buletinele de vot ale alegătorilor în urnă; 

• Austria, Viena: personalul secţiei de votare nu aplica ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi data pe 
paşapoartele cetăţenilor care votau în baza acestor acte. 

• judeţul Constanţa: observatorii APD din judeţ au observat personal şi au primit mai multe sesizări cu 
privire la problemele pe care preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare le aveau cu 
privire la traseul proceselor verbale. Aceştia credeau că procesele verbale trebuiau parafate de primar 
înainte de a fi semnate de membrii respectivelor birouri. În plus, a fost semnalată intenţia unor 
preşedinţi de a transporta buletinele de vot cu alte mijloace de transport decât cele însoţite de paza 
de care dispune secţia de votare; 



 Raport cu privire la observarea procesului de votare de la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008 

 

33 

• judeţul Brăila, localitatea Mircea Vodă, secţia 213: procesul verbal de constituire a comisiei nu se afla 
la secţia de votare, ci la primăria din localitate; 

• judeţul Iaşi, localitatea Iaşi, secţia 227: procesul verbal a fost semnat la ora 18:00, înainte de 
completarea sa cu cifrele rezultate din numărarea voturilor. Biroul Electoral Judeţean a fost sesizat şi a 
anulat procesele verbale semnate în alb; 

• judeţul Iaşi, localitatea Iaşi, secţia 209: la ora 17:00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare 
le-a cerut membrilor acelui birou să semneze procesul verbal. 
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 V.  Cetăţeni-observatori 
 
 
 
Deşi limitată la echipele mobile, capacitatea APD de observare a alegerilor la nivel naţional a fost susţinută de 
implicarea cetăţenilor simpli care au sunat la numărul de telefon gratuit 0800 070 100 şi ne-au comunicat 
neregulile semnalate în secţia de votare sau în afara ei pe data de 30 noiembrie. Sesizările lor ne-au permis să 
monitorizăm la nivelul întregii ţări modul în care s-a desfăşurat votul din 30 noiembrie. 
 
V.1  Tel Verde  
 
Necesitatea observării cât mai ample a procesului de votare a determinat Asociaţia Pro Democraţia să comunice 
direct cu cei care merg la vot şi care sesizează diverse situaţii care încalcă legea electorală. Sprijinul lor a devenit 
esenţial pentru măsurarea cât mai clară a corectitudinii, dar mai ales a neregulilor din zilele de votare. Acesta a 
fost motivul pentru care APD a reactivat linia Tel Verde, 0800 070 100, un număr de telefon cu apelare gratuită, 
disponibil pe tot parcursul zilei de votare. Dacă la început a fost creat pentru a oferi asistenţă cetăţenilor care 
sesizau nereguli în ziua votului, Tel Verde a devenit pe parcurs un instrument rapid şi direct de informare. Pe 30 
noiembrie, aproape 70% dintre cei care ne-au sunat, au solicitat informaţii suplimentare legate de modificările 
aduse procesului de vot. 
 
Asociaţia Pro Democraţia este singura organizaţie neguvernamentală din istoria alegerilor româneşti care a folosit 
acest mijloc de comunicare directă cu cetăţenii în ziua alegerilor. APD a folosit pentru prima dată linia Tel Verde 
pe 19 mai 2007, data referendumului pentru demiterea Preşedintelui României Traian Băsescu. Având în vederea 
importanţa acestui scrutin pentru stabilitatea sistemului politic şi a instituţiilor centrale, APD a activat numărul cu 
apelare gratuită 0800 070 100. Observând eficienţa acestui mijloc de comunicare, APD a utilizat Linia Tel Verde şi 
cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European din 25 noiembrie 2007, dar şi în iunie 2008, când au avut 
alegerile locale. 
 
În contextul importanţei alegerilor din 30 noiembrie 2008 şi a introducerii unui nou sistem de vot, linia Tel Verde 
a reprezentat şi de această dată cel mai rapid mijloc de comunicare cu cei care avea nelămuriri privind modul de 
votare şi pentru înregistrarea şi verificarea neregulilor din secţiile de votare din toată ţara. 
 
Numărul cu apelare gratuită a fost disponibil pe 30 noiembrie 2008, între orele 06:00 şi 22:00 pentru reţelele 
Romtelecom, Orange şi Vodafone. Operatorii Asociaţiei Pro Democraţia au primit peste 1.000 de apeluri. 
Aproximativ două treimi dintre cei care au sunat aveau nevoie de mai multe informaţii. Cele mai întâlnite întrebări 
au fost: 
 

• Unde pot vota?  
• De ce nu pot vota în localitatea de reşedinţă? 
• Pot vota cu cartea de alegător? 
• De ce documente am nevoie pentru a vota? 
• Din ce colegiu fac parte? 
• Câţi candidaţi pot vota pentru fiecare Cameră? 
• Cum pot solicita urna mobilă? 
• Ce fac dacă am ştampilat greşit un buletin de vot? 

 
Neregulile sesizate la 0800 070 100 ne-au ajutat şi de această dată în procesul de observare a alegerilor. Echipele 
mobile ale APD au încercat, acolo unde a fost posibil, să verifice situaţiile semnalate şi să depună sesizări la 
organismele abilitate cu soluţionare lor: Biroul Electoral Judeţean şi Biroul Electoral Central. 
 
Printre cele mai semnalate nereguli se numără: 
 

• Folosirea mitei şi a pomenii electorale; 
• Continuarea campaniei electorale în ziua votului prin distribuirea de materiale de promovare (fluturaşi, 

afişe), prin trimiterea de sms-uri sau prin contactarea directă a alegătorilor 
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• Transportul alegătorilor la secţiile de votare de către reprezentanţi ai partidelor politice 
• Nereguli în listele electorale permanente: absenţa de pe lista a tuturor persoanelor domiciliate pe anumite 

străzi şi prezenţa pe listă a unor persoane decedate 
• Existenţa unor materiale electorale în secţiile de votare şi în apropierea lor 
• Comercializarea şi consumul de băuturi alcoolice la o distanţă mai mică de 500 de metri de secţia de 

votare 
• Implicarea unor persoane neautorizate în procesul de votare 
• Influenţarea votului de către membrii secţiilor de votare sau de către reprezentanţi ai partidelor politice 
• Intrarea a două sau mai multe persoane într-o singura cabină de votare 

 
Linia Tel Verde ne permite de fiecare dată să comunicăm direct cu cei care au nevoie de sprijin în ziua votului. De 
asemenea, prin intermediul celor care sună la 0800 070 100 reuşim să ne lărgim capacitatea de observare a 
modului în care se desfăşoară alegerile. Şi de această dată, cetăţenii români au dat dovadă de spirit civic. Acesta 
este şi cazul celor care ne-au sunat pentru a-şi exprima nemulţumirea legată de limitarea posibilităţii de a vota 
doar la localitatea de domiciliu, în condiţiile în care fiecare cetăţean are dreptul de a-şi desemna reprezentanţii în 
Parlament.  
 
 
V.2  Promovarea Tel Verde şi colaborarea cu mass-media 
 
Eficienţa acestui instrument de comunicare nu ar fi fost posibilă fără sprijinul mass-media. Asociaţia Pro 
Democraţia îşi exprimă pe această cale recunoştinţa pentru sprijinul şi bunăvoinţa partenerilor săi media în 
promovarea liniei Tel Verde: Realitatea Tv, Radio France International, Societatea Română de Radiodifuziune, 
HotNews’ Thinkopolis, Evenimentul Zilei, Realitatea.net, 9am, Agerpres, InfoAlegeri, 9Am, Ziare.ro, Ştiri ONG, 
Mondonews. 
 
Numărul 0800 070 100 s-a bucurat de promovare pe toate segmentele media: tv, radio, online, print, out door, 
pe tot parcursul lunii noiembrie. Linia Tel Verde a fost promovată la nivel naţional şi regional, în rândul unor 
grupuri ţintă cu vârste, studii şi preocupări diferite. 
 
Postul Realitatea TV a difuzat pe scroll, pe tot parcursul zilei de 30 noiembrie, mesajul cu numărul 0800 070 
100. Acest mesaj a fost afişat pe ecran şi între grupajele de ştiri. Prin intermediul postului Realitatea TV, am reuşit 
să ajungem la cetăţeni din toata ţara, de toate vârstele şi din toate categoriile sociale. 
 
Radio 
 
Sprijinul posturilor de radio în promovarea liniei Tel Verde s-a dovedit şi de această dată esenţial. La acest nivel, 
promovarea s-a realizat prin difuzarea unui spot audio, la nivel naţional, între 28 şi 30 noiembrie, şi la nivel 
regional, între 26 şi 30 noiembrie. Media difuzării acestui spot a fost de 3-4 ori pe zi, dar unele posturi de radio au 
difuzat spotul chiar de 6-7 ori pe zi. Prin intermediu posturilor de radio prezentate mai jos am reuşit să 
promovăm linia Tel Verde în rândul cetăţenilor cu vârsta cuprinsă între 30 şi 70 de ani, cu studii superioare şi 
medii, din zona urbană şi rurală. 
 
 
 
Online 
 
Numărul 0800 070 100 a fost promovat intens pe mediul online, cu scopul de a atrage atenţia utilizatorilor de 
internet, cu vârste cuprinse între 18 şi 45 de ani, cu studii superioare şi medii, cu precădere din mediul urban. 
Promovarea liniei Tel Verde a fost realizată prin intermediul bannerelor animate sau prin intermediul unor 
articole de prezentare. 

 
Print 
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Numărul 0800 070 100 a fost prezentat pe toate materialele campaniei APD de informare şi stimulare a 
participării la vot „Nu te lăsa cumpărat. Votează liber pe 30 noiembrie. În cadrul acestei campanii au fost 
distribuite 10.000 de afişe, 20.000 de pliante şi 40.000 de fluturaşi. Materialele au fost distribuite în 22 de judeţe: 
Teleorman, Bacău, Bihor, Bistriţa, Botoşani, Braşov, Brăila, Caraş-Severin, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iasi, Hunedoara, 
Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiş, Tulcea, Vrancea şi municipiul Bucureşti. 
 
 
Outdoor 
 
Şi cu această ocazie, linia Tel Verde a fost promovată prin intermediul unei prisme triunghiulare cu dimensiunea de 
6,5 metrix4 metri. Prisma a fost amplasată între 27 şi 30 noiembrie 2008, pe bulevardul Magheru din Bucureşti, 
una dintre cele mai circulate zone din capitală. 
 
 
 

     
 
Prisma pe Blvd. Magheru 
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VI.  Concluzii şi recomandări 

 
 
Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din noiembrie 2008 au fost, ca şi celelalte scrutine din trecut, 
marcate de o serie de nereguli sau situaţii neclare care ar putea fi contracarate prin aplicarea unitară şi 
îmbunătăţirea prevederilor legale, dar şi prin mai bună pregătire a instituţiilor centrale şi locale implicate în 
procesul de organizare şi desfăşurare a alegerilor. 
 
Asociaţia Pro Democraţia atrage atenţia şi de această dată asupra necesităţii modificării şi lărgirii cadrului legislativ 
şi transmite o serie de propuneri şi recomandări organismelor publice centrale şi locale responsabile. 
 
Introducerea votului prin corespondenţă anticipat şi electronic   
 
Alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008 au înregistrat cea mai scăzută prezenţă la vot de după 1990, doar 
39,2%. Şi la ultimele scrutine organizate în 2007 şi 2008, numărul cetăţenilor care au votat a scăzut constant sub 
pragul de 50%. Având in vedere că absenţa de la vot este cauzată şi de limitarea votului la adresa de domiciliu sau 
reşedinţă, considerăm ca este necesară îmbunătăţirea urgentă a cadrului legislativ prin includerea unor opţiuni 
moderne de vot cum ar fi votul anticipat prin corespondenţă, şi votul electronic.  Aceste metode sunt folosite cu 
succes în democraţii ca SUA sau Marea Britanie şi permit cetăţenilor care, din diverse motive, nu se pot afla în 
localitatea de domiciliu sau reşedinţă la data alegerilor să îşi exercite dreptul constituţional la vot. 
 
Asociaţia Pro Democraţia recomandă implementarea unui proiect pilot în câteva oraşe mari din România de 
folosire a votului electronic cu ocazia alegerilor pentru desemnarea reprezentanţilor României în Parlamentului 
European din 14 iunie 2009 pentru a stabili cât se poate clar care  sunt beneficiile şi limitele acestui sistem în 
România. 
 
 
Reglementarea campaniei electorale 
 
Introducerea votului uninominal a însemnat în primul rând faptul că cetăţenii au ales un singur candidat şi nu lista 
unui partid. Acest lucru i-a determinat pe oamenii politici să se apropie de alegător şi să promoveze o campanie 
electorală axată pe comunicarea directă. Timpul relativ scurt al campaniei nu le-a permis însă, candidaţilor mai 
puţin cunoscuţi opiniei publice să câştige notorietatea necesară sau să-şi promoveze eficient programele.  
 
În acest context, Asociaţia Pro Democraţia subliniază necesitatea adoptării unor măsuri clare pentru 
reglementarea modului de desfăşurare a campaniilor electorale. Folosirea campaniilor negative de către unii 
candidaţi nu reuşeşte decât să crească nemulţumirea şi neîncrederea generală a electoratului faţă de clasa politică. 
 
Depolitizarea Biroului Electoral Central 
 
Asociaţia Pro Democraţia a atras atenţia în nenumărate rânduri asupra necesităţii depolitizării BEC. Prezenţa 
reprezentanţilor partidelor politice în componenţa BEC nu poate garanta obiectivitatea sau corectitudinea 
Deciziilor şi Hotărârilor luate de această instituţie. Acesta a fost şi cazul Deciziei nr. 47 (Anexa 2), ale cărei 
consecinţe au prejudiciat semnificativ capacitatea observatorilor interni şi internaţionali, dar şi a reprezentanţilor 
mass-media acreditaţi să monitorizeze procesul de vot din 30 noiembrie. 
 
APD recomandă înlocuirea BEC cu o instanţă de contencios electoral şi desemnarea Autorităţii Electorale 
Permanente ca singura instituţie responsabilă cu organizarea alegerilor şi prevederea clară în lege a atribuţiilor 
acestei instituţii.  
 
Îmbunătăţirea metodelor de control a finanţării partidelor politice 
 
Deşi există o tendinţă pozitivă în raportarea conform legii a resurselor financiare folosite în campaniile electorale, 
în contextul nenumăratelor semnale cu privire la intensificarea activităţilor de tranzacţionare a votului putem 
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suspecta faptul că există o redirecţionare ascunsă a cheltuielilor de campanie către mijloace oculte (ex.: mita 
electorală).  
 
În acest context, Asociaţia Pro Democraţia reiterează necesitatea creşterii capacităţii de control a Autorităţii 
Electorale Permanente prin creşterea numărului personalului calificat, precum şi îmbunătăţirea modalităţii de 
derulare a activităţilor de control ale AEP prin realizarea unor investigaţii pro-active şi colaborarea directă cu 
Garda Financiară, Procuratura şi Curtea de Conturi în scopul realizării unor controale încrucişate.  
 
 
Îmbunătăţirea cadrului legislativ privind sancţiunile şi aplicarea lor în următoarele cazuri: 
 

• Transportul alegătorilor la urne de către reprezentanţi ai partidelor politice; 
• Folosirea mitei şi a pomenilor electorale; 
• Participarea persoanelor neautorizare la procesul de vot; 
• Folosirea resurselor publice, materiale, umane şi financiare, pentru finanţarea campaniilor electorale; 
• Continuarea campaniei electorale în ziua votului. 

 
Deşi legea prevede sancţiuni şi contravenţii generale, în practică, acest lucru nu se întâmplă. În ciuda 
nenumăratelor cazuri sesizate de APD, de cetăţeni, dar şi de presă, neregulile nu sunt sancţionate. Considerăm că 
este absolut imperativ ca legea să stipuleze clar care sunt autorităţile responsabile cu efectuarea controalelor şi 
sancţionarea neregulilor. 
 
Precizări privind persoanele acreditate 
 
Având în vedere multiplele situaţii din ţară sesizate de APD privind persoane din cadrul administraţiei publice 
locale sau centrale care au fost acreditate ca observatori ai unor organizaţii negruvernamentale, solicităm: 
 

• Interzicerea acordării de acreditare persoanelor care fac parte din sistemul administraţiei publice centrale 
sau locale ca observatori ai organizaţiilor neguvernamentale sau mass-media; considerăm că aceste 
persoane pot influenţa, prin prezenţa lor, în secţiile de votare alegătorii; 

• Interzicerea acordării de acreditare persoanelor care sunt rude de gradul întâi cu candidaţii. 
 
Crearea unui corp profesionist de preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare 
 
Având în vedere numeroasele mesaje primite de la foşti preşedinţi ai birourilor electorale ale secţiilor de votate, 
în urma campaniei de informare derulată de APD în parteneriat cu AEP, recomandăm: 

• stabilirea unor reglementări privind desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare 
(de exemplu, unde se face anunţul de înscriere pentru poziţia de preşedinte); 

• stabilirea unui sistem de evaluare a activităţii preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare (în 
baza proceselor verbale completate, a sesizărilor înregistrate în secţia de votare etc); 

• verificarea listei de persoane propuse a fi preşedinţi ai secţiilor de votare de către AEP, în baza evaluării 
prestaţiei acestora la scrutinele anterioare; 

• continuarea demersului de informare a acestora anterior procesului electoral, astfel încât aceştia să poată 
şti exact care sunt reglementările specifice fiecărui tip de scrutin şi activităţile pe care le au de realizat. 

 
Realizarea unor ample campanii de informare  
 
Dezinteresul cetăţenilor pentru vot este cauzat şi de lipsa unor campanii eficiente de informare. Mulţi dintre 
cetăţenii care merg la vot nu cunosc suficiente informaţii legate de procesul electoral, iar majoritatea celor care 
aleg să nu voteze cunosc prea puţin rolul acelor instituţii ai căror reprezentaţi trebuie să îi desemneze. Lipsa 
acestor campanii de informare şi efectul lor asupra prezenţei la vot a fost evident în cazul alegerilor pentru 
Parlamentul European din 25 noiembrie 2008 şi al alegerilor parlamentare din acest an. 
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Anexe 
 
 

 
Anexa 1 

 
Legislaţia care a reglementat organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi 
Senat din 30 noiembrie 2008 
 
Constituţia României, republicată (Monitorul Oficial nr. 767/2003); 
 
Lege nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 
şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; (Monitorul Oficial nr. 196/2008); 
 
Ordonanţă de urgenţă nr. 66/2008 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 
215/2001 şi a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; (Monitorul Oficial nr. 409/2008); 
 
Ordonanţă de urgenţă   nr. 97/2008 privind modificarea şi completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali (Monitorul Oficial nr. 630/2008); 
 
Hotărârea Guvernului  nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului (Monitorul Oficial nr. 595/2008); 
 
Hotărârea Guvernului  nr. 983/2008 privind stabilirea datei de desfăşurare a alegerilor pentru Camera Deputaţilor 
şi Senat din anul 2008 (Monitorul Oficial nr. 631/2008); 
 
Hotărârea Guvernului nr. 984/2008 privind aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 (Monitorul Oficial nr. 
631/2008); 
 
Hotărârea Guvernului  nr. 985/2008 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din 
cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 (Monitorul Oficial nr. 
631/2008); 
 
Hotărârea Guvernului  nr. 986/2008 privind stabilirea măsurilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor 
pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 (Monitorul Oficial nr. 634/2008); 
 
Hotărârea Guvernului  nr. 987/2008 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant şi a condiţiilor de tipărire, 
de gestionare şi de utilizare ale acestuia la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 (Monitorul 
Oficial nr. 634/2008); 
 
Hotărârea Guvernului  nr. 988/2008 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală permanentă, 
modelului listei electorale suplimentare, al extrasului de pe copia listei electorale permanente sau a listei 
suplimentare, al listei susţinătorilor, a modelului listei membrilor organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, al declaraţiei de acceptare a candidaturii, al declaraţiei de renunţare la candidatură, a modelului 
propunerilor de candidatură, precum şi al certificatului doveditor al alegerii deputaţilor şi senatorilor ce vor fi 
folosite pentru alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 (Monitorul Oficial nr. 634/2008); 
 
Hotărârea Guvernului  nr. 989/2008 pentru aprobarea modelului buletinelor de vot care se folosesc la alegerile 
pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 (Monitorul Oficial nr. 634/2008); 
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Hotărârea Guvernului  nr. 990/2008 pentru aprobarea modelului ştampilelor care se folosesc la alegerile pentru 
Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 (Monitorul Oficial nr. 634/2008); 
 
Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (Monitorul 
Oficial nr. 359/2007); 
 
Ordonanţă de urgenţă nr. 14/2005 privind modificarea formularelor pentru declaraţia de avere şi pentru declaraţia 
de interese (Monitorul Oficial nr. 200/2005); 
 
Ordonanţă de urgenţă nr. 49/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate (Monitorul Oficial nr. 375/2007); 
 
Ordonanță de urgență nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securității (Monitorul Oficial 
nr. 182/2008); 
 
Rectificare la Hotărârea Guvernului  nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului (Monitorul Oficial nr. 645/2008); 
 
Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 3/2008 — pentru stabilirea Normelor privind constituirea şi 
restituirea depozitelor pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului (Monitorul Oficial nr. 667/2008); 
 
Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 6/2008 privind procedura de acreditare pe lângă Birourile şi 
oficiile electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului din 30 noiembrie 2008 (Monitorul 
Oficial nr. 684/2008); 
 
Hotărârea Guvernului nr. 1341/2008 privind durata şi condiţiile de păstrare a buletinelor de vot întrebuinţate, a 
celor contestate precum şi a celor neîntrebuinţate, a ştampilelor şi a celorlalte materiale utilizate în procesul 
electoral la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2008 (Monitorul Oficial nr. 734/2008); 
 
Rectificare la Hotărârea Guvernului  nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (Monitorul Oficial nr. 712/2008); 
 
Rectificare la Hotărârea Guvernului  nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (Monitorul Oficial nr. 764/2008); 
 
Hotărârea Guvernului nr. 1397/2008 pentru stabilirea modelului proceselor-verbale privind consemnarea 
rezultatului votării la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008 (Monitorul Oficial nr. 753/2008). 
 
 
Decizii şi Hotărâri BEC date în interpretarea legii: 
 
Hotărârea nr. 1 din data de 05.09.2008 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor 
electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului; 
 
Hotărârea nr. 2 din data de 22.09.2008 privind apartenenţa politică a candidaţilor propuşi de partide politice, 
alianţe politice sau electorale; 
 
Hotărârea nr. 3 din data de 24.09.2008 privind modalitatea de contestare a candidaturilor unice la nivel naţional 
pentru Camera Deputaţilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; 
 
Hotărârea nr. 4 din data de 02.10.2008 pentru interpretarea dispoziţiilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 
Hotărârea nr. 5 din data de 15.10.2008 privind interpretarea art. 91 din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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Hotărârea nr. 6 din data de 15.10.2008 privind interpretarea art. 16 alin (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 
Hotărârea nr. 7 din data de 16.10.2008 privind interpretarea art. 7 alin (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
Hotărârea nr. 8 din data de 16.10.2008 privind interpretarea art. 29 alin (10) din Legea nr. 35/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 
Hotărârea nr. 9 din data de 20.10.2008 privind interpretarea art. 16 alin (5) din Legea nr.  35/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 
Hotărârea nr. 10 din data de 22.10.2008 privind interpretarea art. 41 alin (6) şi a art. 50 lit. o din Legea nr. 
35/2008, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Hotărârea nr. 11 din data de 17.11.2008 privind interpretarea art. 39 alin. (1) din Legea nr. 35/2008. 
 
Decizia nr. 03 din data de 16.09.2008 privind data la care expiră termenele prevăzute în Programul calendaristic 
pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale, la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 
anul 2008, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2008; 
Decizia nr. 04 din data de 24.09.2008  privind documentele pe care trebuie să le depună în vederea înregistrării 
candidaţilor, partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale; 
 
Decizia nr. 07 din data de 30.09.2008 privind modalitatea de completare a rubricii “având funcţia de …..” din 
formularele de declaraţii de avere ce însoţesc candidaturile pentru funcţia de deputat sau de senator; 
 
Decizia nr. 34 din data de 16.10.2008  privind modalitatea de admitere sau respingere a candidaturilor de către 
birourile electorale de circumscripţie; 
 
Decizia nr. 35 din data de 16.10.2008  privind procedura de acreditare a observatorilor interni la alegerile pentru 
Camera Deputaţilor şi Senat din data de 30 noiembrie 2008; 
 
Decizia nr. 40 din data de 22.10.2008 privind modalitatea de tragere la sorţi pentru stabilirea ordinii în care se 
tipăresc numele candidaţilor pe buletinele de vot; 
 
Decizia nr. 41 din data de 22.10.2008  privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor 
pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 30 noiembrie 2008; 
 
Decizia nr. 46 din data de 03.11.2008  privind modalitatea de completare a birourilor electorale ale secţiilor de 
votare; 
 
Decizia nr. 47 din data de 06.11.2008 privind accesul persoanelor acreditate, la operaţiunile birourilor şi oficiilor 
electorale; 
 
Decizia nr. 51 din data de 06.11.2008 privind data la care rămân executorii deciziile adoptate de birourile 
electorale de circumscripţie în baza art. 40 din Legea 35/2008; 
 
Decizia nr. 52 din data de 06.11.2008  pentru aplicarea dispoziţiilor ultimei teze a art. 41, alin. (6) din Legea 
35/2008; 
 
Decizia nr. 55 din data de 10.11.2008 privind modalitatea de calcul a termenelor pe ore prevăzute de Legea 
35/2008; 
 
Decizia nr. 64 din data de 17.11.2008  privind unele măsuri pentru buna desfăşurare a votării; 
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Decizia nr. 65 din data de 17.11.2008  privind obligaţia preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare de 
a sigila ştampilelor cu menţiunea “Votat” imediat după încheierea votării; 
 
Decizia nr. 66 din data de 17.11.2008  privind posibilitatea realizării de copii de pe listele electorale suplimentare 
de către reprezentanţii partidelor politice în birourile electorale ale secţiilor de votare; 
 
Decizia nr. 70 din data de 18.11.2008 privind normele tehnice de completare şi verificare, precum şi circuitul 
proceselor-verbale privind numărarea voturilor şi constatarea rezultatelor alegerilor; 
 
Decizia nr. 71 din data de 18.11.2008 privind operaţiunile tehnice ce se vor realiza pentru centralizarea datelor 
referitoare la alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului din data de 30 noiembrie 2008; 
 
Decizia nr. 72 din data de 18.11.2008 privind aplicarea prevederilor art. 48 alin. (7) lit. c) din Legea nr. 35/2008; 
 
Decizia nr. 91 din data de 25.11.2008  privind aplicarea dispoziţiilor art. 132 alin.(2) din Legea 35/2008; 
 
Decizia  nr. 121 din data de 27.11.2008  privind unele măsuri pentru buna desfăşurare a operaţiunilor electorale în 
Municipiul Bucureşti; 
 
Decizia nr. 129 din data de 28.11.2008 pentru aplicarea art.43 alin. (7) din Legea 35/2008. 
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Anexa 10 

 
 










