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Alegerile parlamentare ºi prezidenþiale din 28 noiembrie ºi 12 decembrie
2004 au fost privite atât de politicieni, cât ºi de societatea civilã ca având o
importanþã majorã în perspectiva evenimentelor semnificative ºi a deciziilor ce
vor afecta România în urmãtorii ani. Aºteptãrile existente ºi speranþele pe care
societatea româneascã ºi le-a pus în anunþata integrare europeanã au conferit
alegerilor generale o însemnãtate deosebitã. În virtutea acestui imperativ ºi a
necesitãþii soluþionãrii unor probleme stringente pentru societatea româneascã
precum corupþia sau ridicarea nivelului de trai al populaþiei, teme predilecte ºi în
campania electoralã, responsabilitatea politicã ce trebuia asumatã de viitoarea
administraþie se anunþa deosebit de mare.
Un factor important, care a contribuit la creºterea competitivitãþii sistemu-

lui politic înaintea alegerilor din noiembrie 2004, a fost gruparea forþelor po-
litice importante în jurul a doi poli: Alianþa „Dreptate-Adevãr P.N.L.-P.D.“
(D.A.) — alianþã politicã ºi P.S.D. ce s-a prezentat în alegeri alãturi de P.U.R. în
cadrul Uniunii Naþionale PSD+PUR — alianþã electoralã1. Instituirea unui
echilibru de forþe pe scena politicii româneºti, afirmat încã de la alegerile locale
din iunie 2004, a primit ecouri favorabile atât din partea mass-media, a
comentatorilor politici, cât ºi din partea politicienilor direct implicaþi în acest
proces. Noua configuraþie politicã a fost pusã sub semnul unei normalitãþi
întârziate, dar ºi a maturizãrii alegãtorului român ºi a creºterii capacitãþii sale de
discernãmânt.
Studiul de faþã se concentreazã mai întâi asupra cadrului legislativ în care

s-au desfãºurat alegerile generale din 28 noiembrie ºi 12 decembrie 2004 din
România, iar apoi se adreseazã unor aspecte cheie ce privesc democraþia elec-
toralã a sistemului politic românesc: reprezentarea minoritãþilor naþionale ºi a
femeilor în noul Parlament. Un element important pentru reprezentativitatea
clasei politice româneºti îl constituie rata de participare la vot, într-o continuã ºi
alarmantã tendinþã descrescãtoare faþã de primele alegeri libere din 1990.
Absenteismul a devenit astãzi un flagel tot mai prezent, nu numai în România,
dar ºi în þãri europene cu vechi tradiþii democratice, un exemplu grãitor în acest
sens constituindu-l Marea Britanie.
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1. Cadrul legal

Alegerile generale din 28 noiembrie 2004 s-au desfãºurat într-un cadru
constituþional ºi legal marcat de revizuirea Constituþiei în anul 2003 ºi a unei noi
legislaþii electorale care a abrogat legile existente în materie din 1992.
Revizuirea Constituþiei României2 a adus modificãri importante ale cadrului

legislativ electoral, în vederea armonizãrii cu aquis-ul comunitar: dreptul cetã-
þenilor Uniunii Europene de a alege ºi de a fi aleºi în autoritãþile administraþiei
publice locale din România (art.16 alin. (4); dreptul cetãþenilor români de a fi
aleºi în Parlamentul European, în condiþiile aderãrii României la Uniunea Euro-
peanã (art. 38); garantarea egalitãþii de ºanse între bãrbaþi ºi femei pentru ocu-
parea funcþiilor ºi demnitãþilor publice — art. 16 alin. (3); reducerea limitei de
vârstã pentru candidaþii pentru Senat de la 35 de ani, în reglementarea anterioarã,
la 33 de ani — art. 37 alin. (2); menþionarea, pentru prima datã, a Autoritãþii
Electorale Permanente, a cãrei organizare ºi funcþionare trebuie reglementate
prin lege organicã — art. 73 alin. (3) lit. a). De asemenea, Constituþia revizuitã
a adus o modificare ºi în ceea ce priveºte durata mandatului Preºedintelui
României, acesta fiind extins la 5 ani. Dreptul de vot ºi dreptul de a fi ales ale
cetãþenilor români sunt reglementate de art. 36, respectiv art. 37 din Constituþie.
Pe baza noilor prevederi constituþionale, în anul 2004, Parlamentul României

a realizat o amplã îmbunãtãþire a cadrului legislativ electoral. Ea s-a concretizat,
în principal, în adoptarea Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei DeputaþIlor
ºi a Senatului3 ºi a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preºedintelui României4.
Una dintre principalele modificãri vizeazã condiþiile de reprezentare ºi de

acces ale minoritãþilor naþionale în Parlament. În acest context, art. 4 alin. (1) din
Legea nr. 373/2004 introduce definiþia noþiunii de minoritate naþionalã, iar alin.
(2) al aceluiaºi articol stabileºte cã organizaþiile cetãþenilor aparþinând unei
minoritãþi naþionale, legal constituite, care nu au obþinut în alegeri cel puþin un
mandat de deputat sau de senator, au dreptul împreunã la un mandat de deputat,
dacã au întrunit un procentaj de cel puþin 10% din numãrul mediu de voturi
valabil exprimate pe þarã pentru alegerea unui deputat (faþã de procentul de 5%
necesar potrivit prevederilor Legii nr. 68/1992).
Meritã precizat faptul cã Legea nr. 373/2004 a pãstrat regimul juridic al cãr-

þilor de alegãtor, stabilit prin reglementãrile anterioare, însã a stabilit ca datã de
aplicare a prevederilor referitoare la utilizarea acestora, alegerile parlamentare
din anul 2008.
Trebuie, de asemenea, remarcat faptul cã noul act normativ preia ºi modificã

prevederile legale referitoare la statutul ºi atribuþiile Autoritãþii Electorale Perma-
nente5, ca instituþie administrativã autonomã menitã sã asigure aplicarea unitarã,
la nivel naþional, în intervalul dintre douã perioade electorale, a dispoziþiilor le-
gale privind organizarea ºi desfãºurarea alegerilor sau a altor consultãri cu carac-
ter naþional sau local. Conform legii, în perioada electoralã, preºedintele ºi vice-
preºedinþii Autoritãþii Electorale Permanente sunt membri ai Biroului Electoral
Central, iar aparatul de lucru al Autoritãþii sprijinã Biroul Electoral Central ºi
birourile electorale de circumscripþie în îndeplinirea atribuþiilor legale ce le
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revin. Ca o noutate faþã de reglementarea anterioarã, Autoritatea adoptã hotãrâri
ºi instrucþiuni, care se publicã în „Monitorul Oficial“ al României, partea I, ºi
sunt obligatorii pentru toate organismele ºi autoritãþile cu atribuþii electorale.
Una dintre modificãrile care a stârnit reacþii virulente în rândurile societãþii

civile, a fost introducerea în lege a prevederilor conform cãrora Preºedintele în
funcþie al României poate candida ca independent pe listele unei formaþiuni
politice, pentru obþinerea unui mandat de deputat sau senator, dacã se aflã în
ultimele trei luni ale mandatului sãu6.
Principala modificare adusã de Legea nr. 370/2004 vizeazã reducerea numã-

rului de susþinãtori necesar pentru înscrierea candidaþilor la Preºedinþie: de la
300 000, în vechea reglementare, la 200 000. Un element de noutate îl reprezintã
prevederile art. 9 alin. (2) lit. c), conform cãrora propunerile de candidaþi trebuie
însoþite de o declaraþie autenticã, pe proprie rãspundere, a candidatului, potrivit
legii penale, privind apartenenþa sau neapartenenþa ca agent ori colaborator al
organelor de securitate, ca poliþie politicã.

2. Vechiul ºi noul Parlament

În toamna anului 2004, înainte de alegerile parlamentare ºi prezidenþiale,
Parlamentul României avea urmãtoarea configuraþie politicã:

Camera Deputaþilor

1. Grupul parlamentar al PSD — 158 membri;
2. Grupul parlamentar al P.R.M. — 70 membri;
3. Grupul parlamentar al P.D. — 27 membri;
4. Grupul parlamentar al P.N.L — 27 membri;
5. Grupul parlamentar al U.D.M.R. — 27 membri;
6. Grupul Parlamentar al Minoritãþilor Naþionale — 18 membri;
7. Deputaþi fãrã apartenenþã la un grup parlamentar — 15 membri.

Senatul României

8. Grupul parlamentar al PSD — 61 membri;
9. Grupul parlamentar al P.R.M. — 36 membri;
10. Grupul parlamentar al P.D. — 7 membri;
11. Grupul parlamentar al P.N.L — 13 membri;
12. Grupul parlamentar al U.D.M.R. — 12 membri;
13. Senatori fãrã apartenenþã la un grup parlamentar — 11 membri.

În urma numãrãrii voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaþilor ºi
Senat la alegerile din 28 noiembrie 2004, partidele politice care au întrunit
pragul electoral au obþinut urmãtoarea reprezentare parlamentarã:

Camera Deputaþilor

Uniunea PSD+PUR — 132 mandate
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Partidul Social Democrat — 113 mandate
Partidul Umanist din România — 19 mandate
Alianþa „Dreptate ºi Adevãr“ D.A. PNL-PD — 112 mandate
Partidul Naþional Liberal — 64 mandate
Partidul Democrat — 48 mandate
Partidul România Mare — 48 mandate
Uniunea Democratã a Maghiarilor din România — 22 mandate
Minoritãþile Naþionale — 18 mandate

Senatul României

Uniunea PSD+PUR — 57 mandate
Partidul Social Democrat — 46 mandate
Partidul Umanist Român — 11 mandate
Alianþa „Dreptate ºi Adevãr“ D.A. PNL-PD — 49 mandate
Partidul Naþional Liberal — 28 mandate
Partidul Democrat — 21 mandate
Partidul România Mare — 21 mandate
Uniunea Democratã a Maghiarilor din România — 10 mandate

Astfel, pentru Camera Deputaþilor s-au distribuit 332 mandate, iar pentru
Senat 137 mandate.

3. Reprezentarea minoritãþilor naþionale în noul Parlament

La numãrul total de mandate rezultate din norma de reprezentare, s-au
atribuit 18 mandate de deputat minoritãþilor care au obþinut în alegeri, pe
întreaga þarã, un numãr de voturi egal cu cel puþin 10% din numãrul mediu de
voturi valabil exprimate pe þarã pentru alegerea unui deputat. (Art. 4 alin. (2) din
Legea 373/2004.)
Delegaþia OSCE, condusã de Stephen Nash, ºeful Misiunii OSCE/ODIHR

pentru Evaluarea Alegerilor, formatã din 18 membri, s-a aflat în România în
perioada 21 noiembrie – 13 decembrie 2004, ca urmare a unei invitaþii oficiale
adresatã de cãtre Guvern. Membrii Misiunii de Evaluare a Alegerilor au avut în-
tâlniri cu reprezentanþii principalelor partide politice, ai instituþiilor implicate în
organizarea alegerilor (Biroul Electoral Central, Autoritatea Electoralã Perma-
nentã, unele ministere), precum ºi ai mecanismelor de verificare democraticã a
procesului electoral (Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, Curtea de Conturi, Curtea
Constituþionalã, presa scrisã ºi audio-vizualã, organizaþii neguvernamentale). O
parte a Misiunii s-a deplasat în circumscripþiile electorale din judeþele Timiº,
Iaºi, Cluj, Braºov ºi Constanþa.
Raportul final al Misiunii OSCE/ODIHR a pus în discuþie o serie de pro-

bleme legate atât de cadrul legal în materie electoralã, considerat a fi în multe
privinþe incomplet ºi neclar, cât ºi de modul de organizare ºi desfãºurare a ale-
gerilor. În urma constatãrilor fãcute, experþii OSCE au recomandat unificarea le-
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Nr.
crt.

Organizaþiile cetãþenilor aparþinând unei
minoritãþi naþionale legal constituite

Circumscripþie
electoralã

Voturi valabil
exprimate

1. ASOCIAÞIAMACEDONENILOR DIN
ROMÂNIA

42
( Bucureºti) 545

2. UNIUNEA ELENÃ DIN ROMÂNIA 42
( Bucureºti) 750

3. FEDERAÞIA COMUNITÃÞILOR
EVREIEªTI DIN ROMÂNIA

42
( Bucureºti) 1903

4. UNIUNEAARMENILOR DIN ROMÂNIA 42
( Bucureºti) 725

5. UNIUNEA CULTURALÃ A RUTENILOR
DIN ROMÂNIA

22
(Hunedoara) 385

6. UNIUNEA UCRAINIENILOR DIN
ROMÂNIA

26
(Maramureº) 2176

7. UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA 37
(Timiº) 3313

8. UNIUNEA BULGARÃ DIN BANAT —
ROMÂNIA

37
(Timiº) 4643

9. UNIUNEA CROAÞILOR DIN ROMÂNIA 11
(Caraº-Severin) 1327

10. UNIUNEA DEMOCRATÃ TURCÃ DIN
ROMÂNIA

14
(Constanþa) 2143

11. UNIUNEA DEMOCRATÃ A TÃTARILOR
TURCO-MUSULMANI DIN ROMÂNIA

14
(Constanþa) 5003

12. ALIANÞA PENTRU UNITATEA
RROMILOR

31
(Prahova) 3103

13. LIGAALBANEZILOR DIN ROMÂNIA 31
(Prahova) 597

14. COMUNITATEA RUªILOR LIPOVENI
DIN ROMÂNIA

38
(Tulcea) 3404

15. FORUMUL DEMOCRATAL
GERMANILOR DIN ROMÂNIA

34
(Sibiu) 22264

16.
UNIUNEA DEMOCRATICÃ A
SLOVACILOR ªI CEHILOR DIN

ROMÂNIA

5
(Bihor) 2078

17. UNIUNEA POLONEZILOR DIN
ROMÂNIA „DOM POLSKI“

35
(Suceava) 2045

18. ASOCIAÞIA ITALIENILOR DIN
ROMÂNIA RO.AS.IT.

35
(Suceava) 397



gislaþiei prin elaborarea unui cod electoral, stabilirea în detaliu a atribuþiilor fie-
cãreia dintre instituþiile ºi organismele implicate în organizarea alegerilor, utili-
zarea cãrþilor de alegãtor care ar trebui distribuite din timp electoratului, eli-
minarea interdicþiei potrivit cãreia emisiunile cu caracter electoral nu pot fi
difuzate în zilele de sâmbãtã ºi duminicã, asigurarea unei transparenþe sporite a
procesului electoral prin acreditarea unui numãr mai mare de observatori interni,
înlãturarea prevederilor legale care instituie un tratament diferenþiat pentru
minoritãþile naþionale reprezentate în Parlament, faþã de cele neparlamentare.
O atenþie specialã în cadrul raportului final al Misiunii OSCE/ODIHR a fost

acordatã problemelor cu care se confruntã minoritatea rromã din România. Rata
participãrii la vot în cadrul comunitãþii rrome a fost estimatã ca fiind mai scãzutã
decât media participãrii naþionale, una din cauzele care au dus la aceastã situaþie
fiind lipsa documentelor de identitate la un numãr semnificativ de persoane
aparþinând acestei etnii. Conform unor statistici neoficiale, aproximativ 20%
dintre cetãþenii de etnie rromã nu au acte de identitate ºi, prin urmare, nu pot
vota. De asemenea, raportul menþioneazã unele analize ce atestã cã numãrul de
buletine anulate în rândul comunitãþii rrome a fost mai mare decât media
naþionalã, fapt ce indicã o lipsã de înþelegere a procedurilor electorale.

4. Reprezentarea femeilor în noul Parlament

Un alt aspect important care priveºte democratizarea sistemului electoral îl
constituie reprezentarea femeilor în Parlament. În acest sens, la alegerile din 28
noiembrie 2004, pe listele pentru Senat au candidat un numãr de 969 de femei,
reprezentând un procent de 26,32% din numãrul total al candidaþilor faþã de 2
712 de bãrbaþi, respectiv 73,67%.
Situaþia a fost asemãnãtoare pentru Camera Deputaþilor — 2 724 de femei,

respectiv 27,24%, faþã de 7 273 bãrbaþi, respectiv 72,75%.
Pentru Preºedinþie au fost depuse doar 2 cereri de înregistrare a candidaturii

de cãtre femei, ambele cereri fiind respinse de Biroul Electoral Central, din
cauza neîndeplinirii condiþiilor impuse de Legea nr. 370/2004.
În noul Parlament ales la 28 noiembrie 2004, din totalul de 469 de mandate,

doar 46 sunt deþinute de femei, reprezentând un procent de 9,80%. Comparativ,
în Parlamentul din 1990–1992 au fost alese 23 de femei, iar în cel din perioada
2000–2004 au fost alese 52.
Raportul final al Misiunii OSCE/ODIHR apreciazã ca regretabil faptul cã

numãrul mare de femei care au candidat în alegeri nu se reflectã ºi în noul
Parlament constituit. Cu toate acestea, raportul menþioneazã cã femeile au fost
bine reprezentate în administraþia electoralã. Din componenþa Biroului Electoral
Central au fãcut parte 10 femei (din totalul de 27 de membri), femeile fiind bine
reprezentate ºi la nivelul birourilor electorale de circumscripþie ºi al birourilor
electorale ale secþiilor de votare.
În tabelul de mai jos este oferitã o analizã comparativã privind reprezentarea

femeilor în parlamentele mai multor þãri europene.
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5. Participarea la vot

Procentul participãrii la vot la alegerile din 28 noiembrie a fost de 58,5%, în
vreme ce la cel de al doilea tur de scrutin din 12 decembrie, acesta a scãzut la
55,2%.
La alegerile din 28 noiembrie 2004 au participat 10 794 653 de alegãtori din

cei 18 449 344 care reprezintã numãrul total al persoanelor cu drept de vot
înscrise în copiile de pe listele electorale. Dintre aceºtia, un numãr de 1 247 369
de alegãtori au votat pe liste speciale de tip 1 ºi tip 2.
La secþiile de votare din strãinãtate au votat 37.848 de persoane.
La turul II de scrutin al alegerilor prezidenþiale din data de 12 decembrie

2004 s-au prezentat la urne 10 112 262 de alegãtori din 18 316 104 ce reprezintã
numãrul total al persoanelor cu drept de vot înscrise în copiile de pe listele
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Þara Nr. de femei
în parlament

Nr. total
al parlamentarilor Procent Luna

Austria 62 183 33,9% Ianuarie 2004

Belgia 53 159 35,3% Ianuarie 2004

Danemarca 68 179 38% Ianuarie 2004

Elveþia 46 200 23% Ianuarie 2004

Finlanda 75 200 37,5% Ianuarie 2004

Franþa 70 574 12,2% Ianuarie 2004

Grecia 26 300 8,67% Iunie 2004

Germania 193 603 32,2% Ianuarie 2004

Irlanda 22 166 13,3% Ianuarie 2004

Islanda 19 63 30,2% Ianuarie 2004

Italia 71 603 11,5% Ianuarie 2004

Luxemburg 10 60 16,7% Ianuarie 2004

Malta 6 65 9,2% Ianuarie 2004

Marea Britanie 118 659 17,9% Ianuarie 2004

Norvegia 60 165 36,4% Ianuarie 2004

Olanda 55 150 36,7% Ianuarie 2004

Portugalia 44 230 19,1% Ianuarie 2004

România 46 469 9,8% Decembrie 2004

Spania 99 350 28,3% Ianuarie 2004

Suedia 158 349 45,3% Ianuarie 2004



Alegeri parlamentare

an

electorale. Dintre aceºtia un numãr de 814 605 de alegãtori au votat pe liste
speciale de tip 1 ºi tip 2.
La secþiile de votare din strãinãtate au votat 40 496 de persoane, la alegerile

din 12 decembrie 2004.
Din analiza datelor furnizate de Biroul Electoral Central rezultã cã, în mediul

urban, s-a înregistrat o creºtere maximã a prezenþei la vot (15,54%) între orele
11–14, iar în mediul rural creºterea maximã a fost de 19,02%, între orele 14–17.
De asemenea, din procentajele înregistrate pânã la ora 20, rezultã cã în mediul
rural prezenþa la vot a fost cu 6,43% mai mare decât în mediul urban.
Graficele de mai jos prezintã o analizã comparativã a procentului participãrii

la vot în toate alegerile parlamentare ºi prezidenþiale libere de dupã revoluþia din
1989:
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Se poate observa cã prezenþa la vot la alegerile generale din 2004 s-a aflat
într-o uºoarã descreºtere faþã de cea din anul 2000 ºi într-o continuã ºi alarmantã
tendinþã descrescãtoare faþã de primele alegeri libere din 1990.
Absenteismul, aflat în creºtere în þara noastrã, se datoreazã unui ansamblu de

factori printre care: accentuarea sãrãciei dupã revoluþia din 1989; atenþia scãzutã
pe care partidele politice au acordat-o problemelor reale cu care se confruntã
electoratul; lipsa de educaþie civicã ºi electoralã; lipsa unor campanii de încura-
jare a participãrii la vot; lipsa reglementãrii votului prin corespondenþã ºi a vo-
tului electronic; lipsa actelor de identitate, în special în rândul comunitãþii rrome;
restricþionarea dreptului de vot în anumite cazuri, un exemplu în acest sens
constituindu-l Hotãrârea Biroului Electoral Central nr. 105 din 7 decembrie 2004.
Datã sub presiunea societãþii civile ºi a partidelor politice, Hotãrârea nr. 105 a avut
un impact negativ asupra desfãºurãrii alegerilor din 12 decembrie 2004, neþinând
cont de perioada scurtã de timp, rãmasã pânã la alegeri, în care trebuiau efectuate
o serie de operaþiuni organizatorice pentru înfiinþarea noilor secþii de votare. În
plus, s-a creat ºi un blocaj la secþiile de votare speciale, incapabile sã facã faþã
numãrului foarte mare de alegãtori. În aceste condiþii, deºi au aºteptat ore întregi
în faþa secþiilor de votare, multe persoane nu ºi-au putut exercita dreptul la vot.
Accentuarea sãrãciei a avut ca efect dezinteresul alegãtorului faþã de exerci-

tarea dreptului de vot. De asemenea, lipsa de informare în domeniul electoral, a
condus la neînþelegerea, de cãtre electorat, a consecinþelor pozitive ale exerci-
tãrii dreptului de vot ºi la un refuz din ce în ce mai accentuat, din partea alegãto-
rilor, de a se implica activ în viaþa politicã.
De asemenea, distanþele mari pe care cetãþenii români domiciliaþi în strãinã-

tate trebuie sã le parcurgã de la domiciliu la sediu ambasadei sau consulatului,
cheltuielile ocazionate de asemenea deplasãrii, spaþiile restrânse de care misiu-
nile diplomatice sau oficiile consulare dispun pentru organizarea alegerilor (ceea
ce creeazã aglomerãri) sunt obstacole în calea liberului exerciþiu al dreptului de
vot pentru cetãþenii români din strãinãtate ºi un stimulent al absenteismului.
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Problema absenteismului frãmântã ºi alte state europene, unele cu lungã tra-
diþie democraticã. Un exemplu grãitor în acest sens este Marea Britanie, al cãrei
nivel de participare la vot este mult sub nivelul altor state ale Uniunii Europene.
Prezentarea mãsurilor care au fost luate în aceastã þarã pentru creºterea ratei de
participare la vot poate constitui un exemplu util ºi pentru România, þinând evi-
dent seama de deosebirile semnificative induse de sistemele electorale diferite
ale celor douã þãri.
În Marea Britanie, la alegerile generale din 2001, absenteismul a crescut ver-

tiginos la cel mai înalt nivel al sãu de la alegerile din 1918, cu cinci milioane de
votanþi mai puþin faþã de alegerile din 1997. Mai puþin de 6 din 10 alegãtori
înregistraþi au votat cu acea ocazie — 59,4%, faþã de 70,9% în 1997. În anul
2004, rata participãrii la vot în Marea Britanie la alegerile pentru Parlamentul
European a fost de 38,2%, cu 14,5 procente mai mare decât la alegerile similare
din 1999 când regatul a avut rata de participare la vot cea mai scãzutã dintre
toate statele membre. Procentul însã nu a crescut cu ocazia alegerilor din 2003
pentru Parlamentul din Scoþia, unde rata participãrii a fost de 49,4%, ºi nici cu
ocazia alegerilor pentruAdunarea Naþionalã din Þara Galilor, unde aceasta a fost
de 38,2%, un declin de aproximativ 10 ºi, respectiv, 8 procente faþã de alegerile
similare din 1999.
Cu scopul de a facilita accesul alegãtorilor la alegeri ºi de a creºte rata de par-

ticipare la vot, guvernul britanic cu asistenþa Comisiei Electorale ºi a autoritã-
þilor locale a luat o serie de mãsuri la baza cãrora a stat opþiunea alegãtorului. O
mãsurã importantã a fost introducerea „votului prin corespondenþã la cerere“ (nu
este nevoie de un motiv pentru a solicita sã se voteze prin corespondenþã). De
asemenea, au fost demarate programe electorale pilot la nivel local cum ar fi
„vot prin corespondenþã exclusiv“ (fãrã secþii de votare), vot electronic (e-vo-
ting) ce include vot prin telefon, vot prin SMS, vot prin intermediul televiziunii
digitale, vot prin Internet, vot ºi numãrarea voturilor electronice, prelungirea
programului de votare, secþii de votare mobile. Nu mai puþin de 4 milioane de
lire sterline au fost alocate pentru campania de încurajare a participãrii la vot ce
a vizat posturile de televiziune (imediat ce data alegerilor a fost anunþatã), postu-
rile de radio, presa naþionalã, anunþuri on-line, bannere în gãrile ºi staþiile de
autobuz mai importante, oportunitãþi public relations ºi relaþii media, un website
dedicat — aboutmyvote.co.uk, o linie telefonicã permanentã de tip hotline,
echipe de specialiºti pe teren etc.
La alegerile generale din acest an, rata de participare la vot a crescut cu a-

proximativ 2 procente faþã de alegerile precedente, ajungând la nivelul de
61,3%, una totuºi destul de modestã, comparativ cu rata de participare medie din
Europa de Vest care în perioada 1990–2001 s-a situat, conform datelor oferite de
raportul Institutului pentru Democraþie ºi Asistenþã Electoralã (IDEA), la un
nivel de 78%, faþã de numai 72% în Europa Centralã ºi de Est. Comisia Elec-
toralã estima cã aproximativ 6,5 milioane de persoane cu drept de vot (circa 15%
dintre votanþi) au solicitat sã voteze prin corespondenþã, faþã de numai 1,7 mi-
lioane în anul 2001.
Votul electronic însã nu a avut acelaºi impact asupra ratei de participare ca

votul prin corespondenþã. Cu toate acestea, votul prin corespondenþã a fost re-
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stricþionat în anumite regiuni — precum Irlanda de Nord, datoritã riscului mare
de fraudã. Speculaþii despre posibile fraude electorale datorate în principal
vulnerabilitãþii votului prin corespondenþã au existat ºi la nivel naþional, de altfel
tot timpul campaniei electorale, acestea fiind alimentate în mare parte de mult
mediatizatul „caz Birmingham“, în care, cu prilejul alegerilor locale din 2004,
poliþia a depistat o fraudã de 1 500 de voturi prin corespondenþã în favoarea a
ºase consilieri locali laburiºti. În consecinþã, alegerile au fost anulate în circum-
scripþia respectivã ºi reorganizate, consilierii respectivi fiind anchetaþi în conti-
nuare sub acuzaþia de fraudã.
Absenteismul va trebui sã constituie una din temele de reflecþie majorã în

pregãtirea alegerilor ce vor urma, datoritã riscului de nereprezentativitate pe care
acest fenomen îl atrage dupã sine. Un accent deosebit va trebui pus pe iniþierea
unor campanii de instruire ºi educare a diferitelor grupuri-þintã relevante ºi sti-
mularea participãrii politice (inclusiv electorale) a acestora. La nivel interna-
þional, reputatul Institut pentru Democraþie ºi Asistenþã Electoralã (IDEA) cu
sediul la Stockholm a situat problema absenteismului ºi a participãrii electorale
printre prioritãþile sale. În acest sens, au fost elaborate rapoarte ºi studii precum
Voter Turnout since 1945. A Global Report, Voter Turnout in Western Europe
since 1945. A Regional Report, (ambele coordonate de Rafael Lopez Pintor ºi
Maria Gratschew) sau Youth Voter Participation. Involving Today’s Young in
Tomorrow’s Democracy.
Alegerile generale din noiembrie ºi decembrie 2004, s-au înscris într-o evo-

luþie care confirmã tendinþele europene în materie, atât sub aspect legislativ, cât
ºi sub cel al practicii electorale. Ca semn distinctiv, societatea civilã a fost un
participant activ în campania electoralã la întocmirea listelor de candidaturi ale
partidelor, dar ºi la evidenþierea carenþelor legislative ºi organizatorice, partici-
pând indirect, uneori, ºi la actul guvernãrii. Nefolosirea cãrþilor de alegãtor (ce
urmeazã a fi eliberate, conform legii, tuturor cetãþenilor cu drept de vot pânã la
sfârºitul anului 2006 ºi folosite începând cu urmãtoarele alegeri generale din
2008) a alimentat suspiciunile de fraudã, aruncând o umbrã asupra corectitudinii
procesului electoral ºi, în cele din urmã, asupra bunei funcþionãri a instituþiilor
democratice în genere. Absenteismul este un efect ºi al acestor suspiciuni ºi al
neîncrederii în instituþiile statului de drept, încrederea instituþionalã fiind, poate,
pariul cel mai greu de câºtigat într-o Românie aflatã dupã o lungã tranziþie
politicã, ce a sãdit scepticism ºi a creat deziluzii în rândurile cetãþenilor sãi.

NOTE
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1. Uniunea Naþionalã PSD+PUR este o alianþã
electoralã formatã din Partidul Social Democrat
ºi Partidul Umanist din România (social-liberal),
ºi a fost înregistratã pe baza protocolului de con-
stituire admis prin Hotãrârea Biroului Electoral
Central nr. 5/19.10.2004.

2. Constituþia României a fost modificatã ºi com-
pletatã prin Legea de revizuire a Constituþiei
României nr. 429/2003, publicatã în „Monitorul

Oficial“ al României, partea I, nr. 758 din 29 oc-
tombrie 2003, republicatã de Consiliul Legis-
lativ, cu reactualizarea denumirilor ºi dându-se
textelor o nouã numerotare, în „Monitorul Ofi-
cial“ al României, partea I, nr. 767 din 31 oc-
tombrie 2003.

3. Publicatã în „Monitorul Oficial“ al României,
partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004.
Modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a Guver-



nului nr. 80/2004, publicatã în „Monitorul
Oficial“ al României, partea I, nr. 941 din 14
octombrie 2004. Aceasta a abrogat Legea nr.
68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a
Senatului, modificatã ºi republicatã.

4. Publicatã în „Monitorul Oficial“ al României,
partea I, nr. 887 din 29 septembrie 2004.
Modificatã prin Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 77/2004, publicatã în „Monitorul
Oficial“ al României, partea I, nr. 920 din 9
octombrie 2004. Aceasta a abrogat Legea nr.
69/1992 pentru alegerea Preºedintelui României,
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare.

5. Autoritatea Electoralã Permanentã a fost
înfiinþatã prin Legea nr. 286/2003 privind
modificarea ºi completarea Legii nr. 68/1992
pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a
Senatului.

6. Curtea Constituþionalã a fost sesizatã cu privire
la neconstituþionalitatea prevederilor art. 5 alin.
(7) din Legea nr. 373/2004, sesizarea fiind
respinsã prin Decizia Curþii Constituþionale nr.
339 din 17 septembrie 2004.
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