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Abstract. The paper will examine some crucial issues related to
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Destrãmarea Uniunii Sovietice ºi a regimurilor comuniste din Europa de Est
a generat un numãr ridicat de migranþi în anii ’90 ai secolului trecut. Creºterea
spectaculoasã înregistratã pe durata ultimelor decade a numãrului categoriilor
profesionale care aleg sã-ºi exercite profesia în afara þãrii, a numãrului de stu-
denþi care studiazã în strãinãtate, precum ºi a turiºtilor, a atras dupã sine pro-
blema exercitãrii drepturilor fundamentale ale acestora în afara þãrii de origine.
Putem spune cã, dintr-o perspectivã mai generalã, extinderea dreptului de vot
dincolo de teritoriul naþional poate fi justificatã ºi prin renunþarea la o concepþie
„teritorialã“ asupra chestiunii apartenenþei la un anumit stat. Într-o lume globali-
zatã, prezenþa fizicã în interiorul graniþelor unui stat devine anacronicã atâta
timp cât condiþia de bazã — a cetãþeniei, este îndeplinitã.

Dupã cãderea regimului comunist în România în anul 1989, ºi în special dupã
2002, când au fost ridicate vizele cetãþenilor români ce cãlãtoreau în spaþiul UE,
un numãr mare de români au emigrat în cãutarea unui nivel de trai mai bun.

Cetãþenii care participã la alegeri în strãinãtate reprezintã o parte importantã
a populaþiei româneºti active cu drept de vot. Ei beneficiazã de statute diferite:
unii dintre aceºtia au cetãþenie dublã în conformitate cu legislaþia din þara respec-
tivã, alþii au numai cetãþenie românã. Datele oficiale cu privire la mãrimea
diasporei române sunt contradictorii într-o oarecare mãsurã, ceea ce face dificilã
misiunea de a estima dimensiunea realã a acesteia.

Potrivit statisticilor disponibile la Departamentul pentru Românii de Pretutin-
deni, în anul 2011, diaspora românã de pe mapamond a crescut la 4.368.633 per-
soane, dintre care 3.343.784 cu reºedinþa în Europa, nu toþi având însã cetãþenie
românã. Potrivit acestei surse, datele disponibile pe þãri sunt urmãtoarele:
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Nr.
crt.

ÞARA DE REªEDINÞÃ DIASPORA ROMÂNÃ
(nr. de persoane) OBSERVAÞII

EUROPE

1 ALBANIA 150,000 Aromâni fãrã cetãþenie românã

2 AUSTRIA 36,000

3 BELGIA 7,200

4 BULGARIA 150,000 Etnici români fãrã cetãþenie

5 REPUBLICA CEHÃ 3,249

6 CIPRU 35,000

7 CROAÞIA 1,500 Istro-români fãrã cetãþenie

8 DANEMARCA 6,057

9 ELVEÞIA 5,000

10 ESTONIA 350

11 FINLANDA 500 1,000 neoficial

12 FRANÞA 50,000

13 GEORGIA 37

14 GERMANIA 300,000

15 GRECIA 33,315 100,000 neoficial

16 IRLANDA 35,000

17 ITALIA 856,700 1,200,000 neoficial

18 KAZAHSTAN 20,000 Etnici români fãrã cetãþenie

19 LETONIA 300

20 LITUANIA 350

21 LUXEMBURG 700

22 FRYMACEDONIA 20,000 Aromâni fãrã cetãþenie românã

23 MALTA 300

24 MAREA BRITANIE 100,000

25 NORVEGIA 5,500

26 OLANDA 7,000

27 POLONIA 350

28 PORTUGALIA 40,000

29 SERBIA 250,000 Etnici români fãrã cetãþenie românã

30 SLOVACIA 2,500

31 SLOVENIA 2,000

32 SPANIA 796,576

33 SUEDIA 2,500

34 TURCIA 5,600

35 UCRAINA 410,000 Etnici români fãrã cetãþenie românã

36 UNGARIA 10,200 Etnici români fãrã cetãþenie românã

TOTAL 3,343,784
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ORIENTULMIJLOCIU
37 ALGERIA 100
38 ARABIA SAUDITÃ 250
39 EGIPT 400

40
EMIRATELE ARABE
UNITE 5,000

41 IORDANIA 500
42 IRAK 231
43 ISRAEL 300,000
44 KUWEIT 500
45 LIBAN 1,000
46 LIBIA 500
47 MAROC 500
48 QATAR 1,000
49 SIRIA 4,000
50 TUNISIA 250

TOTAL 314,231

ORIENTUL ÎNDEPÃRTAT
51 CHINA 200
52 COREEA 270
53 INDIA 200
54 INDONEZIA 50
55 IRAN 500
56 JAPONIA 3,000
57 MALAEZIA 80
58 PAKISTAN 50
59 SINGAPORE 200
60 TAILANDA 60
61 VIETNAM 75

TOTAL 4,685

AMERICA DE NORD
62 CANADA 192,170
63 S.U.A. 457,693 1,000,000 neoficial

TOTAL 649,863

AMERICA DE SUD
64 ARGENTINA 13,000
65 BRAZILIA 4,000
66 CHILE 200
67 COLUMBIA 270
68 MEXIC 400

69 URUGUAY 200

70 VENEZUELA 10,000
TOTAL 28,070

71 NOUA ZEELANDÃ 3,000
72 AUSTRALIA 20,000

TOTAL 23,000

AFRICA 5,000

TOTAL GENERAL 4,368,633



Date deþinute de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni — Guvernul
României, în 20111.

Potrivit unei alte surse de informaþie aparþinând Comisiei Europene, la înce-
putul anului 2011 datele privind românii rezidenþi cu vârsta de vot din þãrile UE
erau urmãtoarele:

CETÃÞENII ROMÂNI CU DREPT DE VOT REZIDENÞI
ÎN ALTE STATE MEMBRE
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ÞARA DE REªEDINÞÃ REZIDENÞII ROMÂNI

CU DREPT DE VOT

REZIDENÞII ROMÂNI ÎNREGISTRAÞI

LAALEGERILE DIN ANUL 2009 PENTRU

PARLAMENTUL EUROPEAN ÎN

ÞARAMEMBRÃ UNDE ÎªI AU REªEDINÞA

TOTAL

Austria 592 592

Belgia 17 235 729

Cipru 9671 835

Cehia 3357 Nu avem date disponibile

Germania 92 196 3023

Danemarca 3462 133

Estonia 56 3

Spania 668 985 49 317

Finlanda 881 Nu avem date disponibile

Grecia 19 546 190

Lituania 22 3

Letonia 276 1

Malta 45 Nu avem date disponibile

Olanda 5612 Nu avem date disponibile

Portugalia 27 769 297

Slovenia 72 5

Slovacia Nu avem date disponibile 0

Suedia 5737 288

Franþa Nu avem date disponibile 708

Ungaria 61 910 2423

Irlanda 6399 64

Italia 796 477 (estimativ) Nu avem date disponibile



Date obþinute prin amabilitatea Comisiei Europeane ca urmare a reuniunii
Grupului de Experþi Electorali Europeni, Bruxelles, 14 februarie 2011.

Prin compararea datelor obþinute din aceste surse, se constatã cã mai mult de
jumãtate din diaspora românã din întreaga lume este concentratã în douã þãri,
anume Italia ºi Spania, ambele þãri ale Uniunii Europene.

Din anul 1990, cetãþenii români care trãiesc în strãinãtate au avut ºansa de a-
ºi exprima dreptul de vot la secþiile de votare organizate pe lângã misiunile di-
plomatice ºi oficiile consulare româneºti. Pânã la reforma electoralã din 2008,
secþiile de votare organizate în strãinãtate erau arondate circumscripþiei munici-
piului Bucureºti, voturile diasporei contribuind la alegerea unor deputaþi repre-
zentând capitala.

O nouã dispoziþie introdusã de legislaþia electoralã revizuitã a fost înfiinþarea
biroului electoral de circumscripþie pentru cetãþenii români cu domiciliul sau re-
ºedinþa în strãinãtate. Românii care trãiesc în strãinãtate au avut, pentru prima
datã, posibilitatea de a-ºi desemna proprii reprezentanþi în Parlamentul Româ-
niei: 4 deputaþi ºi 2 senatori. Reprezentarea diasporei în legislatura naþionalã este
în prezent o practicã frecvent întâlnitã în întreaga lume. Studiul2 publicat de
IDEA International despre votul în strãinãtate în anul 2007 menþioneazã unspre-
zece þãri care au adoptat reglementãri în acest sens — patru în Europa (Croaþia,
Franþa, Italia ºi Portugalia), patru înAfrica (Algeria, Angola, Mozambic ºi Capul
Verde), ºi trei în America (Columbia, Ecuador ºi Panama):
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ÞARA
NUMÃRUL DE MANDATE

(procent din numãrul total de mandate
în Parlament, numãrul total de mandate)

Algeria 8 (2,0%, 389)

Angola 3 (1,4%, 220). Votul extern nu a fost încã implementat

Capul Verde 6 (8,3%, 72). Douã în cele douã Americi, Africa ºi Europa ºi restul lumii

Columbia 1 (0,6%, 166)

Croaþia 6 (3,9%, 152) Un maxim de 6 locuri (a se vedea mai jos)

Ecuador 6 (4,6%, 130)

Franþa 12 (3,6%, 331) Doar Senat (aleºi prin Consiliul Superior al Francezilor din Strãinãtate)

Italia
12 (1,9%, 630) O circumscripþie pentru italienii din strãinãtate reprezentând patru grupuri

geografice; a) Europa, inclusiv Rusia ºi Turcia; b) America de Sud; c) America Centralã ºi de
Nord; d) Africa, Asia, Oceania ºi Antarctica

Mozambic 2 (0,8%, 250) Douã circumscripþii cu un singur membru, pentru Africa ºi restul lumii

Panama 6 (4,6%, 130) Votul extern nu a fost încã implementat

Portugalia 4 (1,7%, 230)



Reprezentarea politicã în legislaþiile naþionale
pentru alegãtorii externi

Datoritã creºterii, îndeosebi dupã anul 2002, a numãrului cetãþenilor români care
s-au stabilit sau lucreazã în strãinãtate s-a considerat oportun sã se suplimenteze
numãrul de secþii de votare pentru alegerile care au avut loc începând cu alegerile
parlamentare ºi prezidenþiale din 2004.Astfel, la alegerile din 28 noiembrie 2004
au fost înfiinþate 153 de secþii de votare, pentru alegerile din 25 noiembrie 2007
pentru Parlamentul European ºi referendumul privind votul uninominal au fost
înfiinþate 181 de secþii de votare, pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie
2008 au fost constituite 221 de secþii de votare, pentru alegerile pentru Parlamentul
European din 7 iunie 2009 au fost constituite 190 de secþii de votare ºi pentru alegerile
prezidenþiale din 22 noiembrie 2009 au fost constituite 294 de secþii de votare.

Cu toate acestea, iniþiativa de deschidere, în special pentru ultimele alegeri
prezidenþiale, a unui numãr crescut de secþii de votare în unele þãri cu comunitãþi
numeroase nu a fost una care a mulþumit pe toatã lumea, dupã cum s-a putut con-
stata. Raportul final al Misiunii OSCE/ODIHR de observare a alegerilor menþio-
neazã cã suplimentarea numãrului de secþii de votare în strãinãtate a stârnit sus-
piciuni printre unii participanþi la alegeri: „În timpul întâlnirilor cu OSCE/ODIHR
LEOM, candidaþii ºi reprezentanþii acestora au evidenþiat o serie de aspecte care
în opinia lor, au putut avea un impact negativ asupra alegerilor. În afarã de criti-
cile legate de referendum, acestea au inclus îngrijorarea faþã de numãrul mare de
secþii de votare speciale ºi a secþiilor de votare din strãinãtate, care, în opinia lor,
ar fi facilitat frauda electoralã“3.

În urmãtoarele diagrame este prezentatã evoluþia numãrului secþiilor de votare
din strãinãtate, a numãrului de alegãtori din secþiile de votare ºi rata de participare
a cetãþenilor români din afara þãrii la trei tipuri de scrutine în perioada 2007-2009:
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Din diagramele de mai sus se poate observa cã rata de participare a alegãto-
rilor din strãinãtate diferã în funcþie de tipul de alegeri care sunt organizate ºi de
miza acestora: astfel cele mai atractive alegeri pentru alegãtori sunt cele prezi-
denþiale, ceea ce se reflectã în gradul de participare.

La alegerile prezidenþiale ce au avut loc în data de 22 noiembrie 2009 (turul
I) ºi 6 decembrie 2009 (turul II) participarea la vot a alegãtorilor a schimbat ie-
rarhia din final. Astfel cu 115.831 voturi ale alegãtorilor din strãinãtate candi-
datul Partidului Democrat Liberal a câºtigat funcþia de preºedinte al României în
vreme ce, aºa cum reiese din graficele prezentate mai sus, miza ºi tipul de alegeri
influenþeazã participarea la vot.

În ciuda suplimentãrii numãrului de secþii de votare din strãinãtate ºi a cam-
paniilor de informare derulate de autoritãþile române, rata de participare la ulti-
mele alegeri nu a fost una satisfãcãtoare în raport cu potenþialul reprezentat de
numãrul total al românilor din diaspora.

Deºi una dintre prevederile actualei legi electorale a fost aceea de a asigura
reprezentarea parlamentarã a românilor care trãiesc în afara graniþelor prin repar-
tizarea a douã mandate de senator ºi a patru mandate de deputat acestora, rata de
participare la vot a arãtat cã pentru Camera Deputaþilor s-a înregistrat o medie
de 5.890 voturi pentru un mandat de deputat în circumscripþia 43 Strãinãtate, în
timp ce media înregistratã pentru un mandat de deputat la nivel naþional a fost
de 21.997,5 voturi. Pentru Senat s-a înregistrat o medie de 11.730,5 voturi pentru
un mandat de senator în circumscripþia 43 Strãinãtate ºi, respectiv, de 50.848,8
voturi pentru un mandat de senator la nivel naþional. Diferenþele dintre aceste
date relevã faptul cã reprezentativitatea românilor care trãiesc în afara graniþelor
este, în continuare, una redusã.
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Participarea cetãþenilor români care trãiesc în afara þãrii
în trei tipuri de alegeri generale în perioada 2007-2009

Din acest motiv „unele þãri cuantificã numãrul de alegãtori din strãinãtate
prin comparaþie cu numãrul alegãtorilor de pe plan intern pentru a decide câte
mandate pot fi alocate pentru a reprezenta alegãtorii din strãinãtate (de exemplu
Croaþia)“4. În Croaþia, pentru a determina numãrul exact de mandate dintr-un nu-
mãr total de 6, este folositã o formulã care ia în considerare numãrul de voturi
exprimate în strãinãtate ºi un numãr mediu de voturi necesare pentru a obþine un
mandat pe teritoriul þãrii.

Motivele pentru rata scãzutã de participare sunt diverse ºi de naturã diferitã:
personale, politice, administrative, instituþionale, financiare etc. În unele cazuri,
aceasta se datoreazã apatiei ºi dezinteresului alegãtorilor faþã de evenimentele
politice din þara de origine care adesea au un impact redus sau nu le influenþeazã
în niciun fel viaþa de zi cu zi. În alte cazuri lipsa de informaþie este cea care a
stat la baza absenteismului, dar nici dezamãgirile resimþite faþã de actorii politici
ºi prestaþiile lor nu trebuie ignorate ca posibile cauze.

Impunerea unei condiþii suplimentare pentru exercitarea dreptului de vot la
alegerile parlamentare din 2008 — prezentarea unui document suplimentar care
sã dovedeascã domiciliul în strãinãtate a fost, de asemenea, privitã5 drept un ob-
stacol în calea prezentãrii la urne pentru mulþi alegãtori din diaspora, partici-
parea înregistratã cu aceastã ocazie fiind de numai 24.000 de alegãtori, i.e. 0,4%
din numãrul total de voturi. Distanþele pânã la secþiile de votare ºi cheltuielile ri-
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dicate asociate cu costurile de transport, de asemenea, afecteazã negativ rata par-
ticipãrii, la fel ca ºi cozile lungi formate în afara secþiilor de votare.

Aceste inconveniente ridicã o altã chestiune conexã: oportunitatea introdu-
cerii unor modalitãþi alternative/complementare de vot.

În momentul de faþã, în România, actuala coaliþie de guvernare ia în consi-
derare soluþia introducerii votului prin corespondenþã pentru urmãtoarele alegeri
generale din anul 2012.

În România a existat un proiect de lege privind votul prin corespondenþã încã
din anul 2007, care a eºuat înainte de a obþine aprobarea Parlamentului. Proiectul
de lege de vot prin corespondenþã a fost introdus ulterior în programul de guver-
nare al Guvernului din anul 2007, fiind publicat la începutul anului ca prioritate
legislativã ce va fi prezentatã Guvernului în martie 2007. Deºi proiectul votului
prin corespondenþã, anunþat de Ministerul Afacerilor Externe, a fost considerat o
prioritate de cãtre Guvernul României, un an mai târziu a fost abandonat.

Proiectul de act normativ îºi propune sã introducã o metodã complementarã
a exercitãrii dreptului de vot prin prezentare la urne, posibilitatea pentru cetãþenii
români cu domiciliul sau reºedinþa în strãinãtate de a-ºi exprima opþiunea de vot
prin corespondenþã.

Este votul prin corespondenþã o soluþie viabilã în sprijinul creºterii gradului
de reprezentare a comunitãþilor româneºti din diaspora, dar care totodatã sã rãs-
pundã prevederilor constituþionale în materie?

În cazul modalitãþii clasice de exprimare a votului la secþiile de votare, drep-
tul de vot este exercitat în cadrul securizat al secþiei de votare sub supravegherea
directã a statului, reprezentat prin biroul electoral al secþiei de votare. În acest
proces, cabina de vot are un rol esenþial garantând atât secretul cât ºi libertatea
votului (prevederi constituþionale în România).

În cazul exercitãrii dreptului de vot prin corespondenþã se renunþã la securita-
tea tradiþionalã a procesului de votare, alegãtorul fiind expus în primul rând in-
fluenþelor ºi presiunilor familiei ºi ale agenþilor electorali. Secretul votului nu
mai reprezintã un imperativ constituþional, ci o opþiune la care se poate renunþa
oricând fãrã teama de a fi tras la rãspundere.

Menþionãm faptul cã Franþa a renunþat la votul prin corespondenþã în anul
1975. Totodatã, în Regatul Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord, dar ºi în
alte þãri cu tradiþie democraticã unde este reglementat votul prin corespondenþã,
s-au înregistrat periodic fraude electorale sancþionate de instanþele judecãtoreºti,
fapt care a creat un curent de opinie nefavorabil votului prin corespondenþã.

Un alt aspect care trebuie avut în vedere vizeazã misiunea dificilã ºi costisi-
toare de anchetare a fraudelor electorale. Alegãtorii români din strãinãtate care
ar comite fraude la votul prin corespondenþã ar beneficia de o adevãratã impuni-
tate din cauza dificultãþilor de ordin tehnic, logistic ºi procedural ale urmãririi ºi
sancþionãrii infracþiunilor electorale în strãinãtate. Identificarea fãptuitorilor, ad-
ministrarea probelor, citarea pãrþilor ar presupune costuri foarte ridicate deo-
arece aceste operaþiuni ar trebui realizate în strãinãtate prin metodele specifice
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dreptului procesual penal. Un aspect semnificativ ce nu trebuie neglijat este cã
pentru utilizarea transferului de proceduri în materie penalã, frauda electoralã
trebuie sã constituie infracþiune atât potrivit legii române cât ºi legii statului
solicitat, însã existã state unde aceastã faptã nu este incriminatã ca infracþiune.

Din cauza costurilor ridicate pe care votul prin corespondenþã le presupune,
a procedurilor complexe care trebuie parcurse de cãtre alegãtori, a suspiciunilor
care planeazã asupra acestei modalitãþi de vot, tot mai multe state au considerat
oportun sã demareze proiecte pilot privind votul electronic la distanþã, ca o so-
luþie alternativã viabilã ºi modernã, în acord cu avansul înregistrat de noile teh-
nologii IT&C, inclusiv în domeniul electoral, din ultimele decenii. Experimen-
tarea unor soluþii alternative de vot electronic este, de altfel, o tendinþã actualã
încurajatã de cãtre forurile internaþionale ºi comunitare.

În ultimii ani votul prin internet a fost testat sau folosit pe scarã limitatã (la
alegerile primare, locale, sau referendumuri pe chestiuni de interes local) în þãri
precum SUA, Marea Britanie, Estonia, Olanda ºi Elveþia.

Un studiu recent, E-voting handbook, publicat de Consiliul Europei la sfâr-
ºitul lui 2010, ia în considerare evoluþiile în domeniul aplicãrii votului electronic
de la Recomandarea (Rec(2004)2011) asupra standardelor legale, operaþionale ºi
tehnice privind votul electronic, adoptatã de Comitetul de Miniºtri în 2004. A-
cesta este un ghid util ce conþine paºii cheie care trebuie luaþi în considerare în
implementarea unor alegeri bazate pe votul electronic, cu scopul de a oferi asis-
tenþã celor care intenþioneazã introducerea sa. Grupurile þintã ale acestui docu-
ment sunt guvernele ºi organizaþiile interesate sã afle informaþii despre votul
electronic. În ultimii ani, un studiu de caz interesant în Europa pentru introdu-
cerea votului electronic este Olanda:

„olandezii au desfãºurat douã experimente de vot electronic pentru alegãtorii
ce trãiesc ºi/sau lucreazã în strãinãtate de ziua alegerilor pentru a facilita expri-
marea voturilor. Primul experiment a fost desfãºurat în timpul alegerilor pentru
Parlamentul European din iunie 2004, alegãtorii având opþiunea de a vota prin
intermediul telefonului sau al internetului (cât ºi folosind metoda obiºnuitã a vo-
tului prin corespondenþã). 7195 alegãtori din cei 15832 înregistraþi au folosit in-
ternetul ºi telefonul pentru a vota. În noiembrie 2006 a fost organizat un al doilea
test. Alegãtorii care trãiau ºi munceau în strãinãtate de ziua alegerilor au putut
vota pentru alegerile parlamentare naþionale prin intermediul internetului (cât ºi
folosind metoda alternativã a votului prin corespondenþã). De aceastã datã
19815 alegãtori din cei 34305 înregistraþi ºi-au exprimat votul prin mijloace
electronice. În urma controversei legate de folosirea maºinilor de vot electronic
la secþiile de votare, aceste iniþiative nu au mai continuat.“6.

Aºa cum arãta cercetãtorul Leontine Loeber în articolul sãu, una dintre lecþi-
ile eºecului maºinilor electronice din Olanda este cã, înainte de a fi folositã, orice
metodã nouã de vot ar trebui atent testatã ºi evaluatã, atât de cãtre susþinãtori cât
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ºi de critici (în mod special). Introducerea prematurã a unor asemenea metode
poate duce la pierderea încrederii publicului ºi, odatã pierdutã, va fi foarte greu
de recâºtigat.7

În prezent, pe plan european, Estonia este singura þarã în care votul prin in-
ternet este folosit la alegerile generale, chiar ºi în acest caz metoda a fost folositã
opþional împreunã cu clasica metodã de votare, iar alegãtorii care au optat sã vo-
teze prin internet au constituit o minoritate. Potrivit Comisiei Electorale Naþio-
nale Estoniene: în Estonia, „votul prin internet de la domiciliu este posibil pentru
toate tipurile de alegeri. Legislaþia estonianã oferã alegãtorilor posibilitatea de a
vota prin internet începând cu a 10-a pânã în cea de-a 4 a zi a alegerilor. Un ale-
gãtor îºi poate schimba opþiunea de vot electronic în timpul perioadei de votare
menþionate exprimându-ºi încã o datã dreptul de vot sau votând personal la sec-
þiile de votare pe buletine de vot“8.

Întrucât majoritatea partidelor politice din România ºi-au exprimat public ne-
mulþumirea faþã de actualul sistem electoral, se preconizeazã o nouã reformã
electoralã în vederea urmãtoarelor alegeri locale ºi parlamentare din anul 2012.
Este de aºteptat ca în perioada urmãtoare dezbaterile legate de reformarea siste-
mului electoral, dar ºi de introducerea unor metode alternative de vot, vor lua
amploare pe mãsurã ce alegerile generale se apropie. În actualul context euro-
pean, diaspora româneascã are un uriaº potenþial neexploatat pe care niciun par-
tid nu îl poate ignora. Din acest motiv, strategiile pentru a atrage comunitãþile de
români din diaspora, oferindu-le acestora ºansa de a fi mai activi ºi mai implicaþi
în politica þãrii de origine, vor fi esenþiale.
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