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Trei proiecte de legi importante au 
intrat pe circuitul parlamentar, după ce au 
fost adoptate în Comisia de Cod electoral 
(Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului pentru elaborarea propunerilor 
legislative privind legile electorale, pro-
pu ne rilor legis la tive privind modifi carea 
Legii partidelor politice şi  a Legii pri vind 
fi nanţarea partidelor politice şi a cam-
paniilor electorale): legea privind alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, 
legea privind fi nanțarea acti vi tăţii partidelor 
politice şi legea partidelor politice.

Prin fi nalizarea acestor proiecte 
evoluţia reformei electorale în Parlament 
capătă valenţe pozitive ce denotă preocuparea 
clasei politice pentru o reală reformă elec to-
rală în România.

Apreciez că progresul realizat în 
privința reformei electorale se datorează 
voinţei politice din cadrul grupurilor 
parlamentare, determinării Președintelui 
Iohannis, Prim-ministrului și președintelui 
Camerei Deputaților care s-au implicat și, nu în 
ultimul rând, participării active şi profesioniste 
a Autorităţii Electorale Permanente (AEP), 
care a acordat consultanţa de specialitate nece-
sară elaborării acestor proiecte legislative. 
Desigur, nu trebuie să pierdem din vedere 
aportul substanţial pe care îl aduce societatea 
civilă prezentă la discuţiile din Parlament.

Pentru noi, procesul actual reprezintă 
primul pas spre reforma electorală, lucru care 
începe cu modifi carea legislației astfel încât 
cetățenii să-și cunoască și înțeleagă cât mai 
clar drepturile și obligațiile. 

AEP a trimis Comisiei de Cod elec-
toral o serie de propuneri pentru modifi carea 
legii alegerilor locale, a legii privind fi nan-
ţarea partidelor politice şi a campaniilor 
elec torale şi a legii partidelor politice.

Revenind însă la poziţiile publice pe 
care le-am avut în ultimul timp, aş reafi rma 
necesitatea existenţei în România a unei 
legi electorale unice care să reglementeze 
organizarea și desfășurarea alegerilor, o lege 
care să asigure predictibilitatea organizării 
unui scrutin, indiferent dacă acesta este pen-
tru administrația publică locală, Parla mentul 
României, Parlamentul European, Președintele 
României sau un referendum național.

Ideea unifi cării legislaţiei electorale 
prin codifi carea acesteia este susţinută şi de 
recomandările Comisiei europene pentru 
demo craţie prin drept (Comisia de la 
Veneţia), de cele ale Curţii Constituţionale, 
precum şi de organizaţiile neguvernamentale 
ce acti vează pentru respectarea drepturilor 
electo rale şi asigurarea egalităţii de şanse în 
competiţia politică.

Unifi carea și îmbunătăţirea regle-
mentării în domeniul electoral este necesară 
atât pentru destinatarii ei, cât şi pentru cei 
chemaţi să o aplice. Codifi carea legislaţiei 
electorale ar rezolva în mare măsură inco-
erenţele acţiunii administrative în acest 
domeniu şi ar face mai accesibilă legea 
electorală, sporind prin predictibilitate şi 
stabilitate încrederea alegătorilor în procesul 
electoral. 

După fi nalizarea modifi cărilor punc-
tuale ce se realizează în această perioadă ar 
fi  de dorit să fi e iniţiată o dezbatere reală în 
Parlament pe marginea unui proiect de Cod 
electoral care să fi e adoptat în anul 2016. Acest 
corp de texte care înglobează toate regulile 
din domeniu trebuie dezbătut și perfectat de 
decidenții politici împreună cu AEP. 

Având în vedere expertiza tehnică și 
independența politică a instituției noastre, 
dezvoltarea permanentă a capacităţii adminis-
trative şi defi nirea rolului său de integrator al 

CĂTRE O REALĂ REFORMĂ ELECTORALĂ

Ana Maria PĂTRU 
Președintele Autorităţii Electorale Permanente   
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operaţiunilor electorale, cred că se impune de 
la sine utilizarea de către decidenţii politici 
a experienţei acumulate de către AEP în cei 
peste zece ani de la înfi inţare.

Vreau să salut din toată inima decizia 
politică prin care s-a aprobat includerea 
în legislaţia electorală a proiectului de 
informatizare a secțiilor de votare. 

AEP, cu sprijinul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale, a derulat în anii 
2010 şi 2011, cu ocazia desfăşurării unor 
alegeri parţiale parlamentare, trei proiecte- 
pilot pentru informatizarea secțiilor de 
votare și a dovedit că această măsură este 
benefi că pentru procesul democratic și crește 
încrederea cetățeanului în procesul electoral.

Personal, consider că realizarea pro-
iectului de informatizare a secţiilor de votare, 
iniţiat şi susţinut de AEP, reprezintă un aspect 
esenţial pentru a ne asigura ca procesul 
electoral să devină cât mai transparent, 
predictibil, depolitizat și corect fi nanțat.

Transparența este asigurată astfel 
chiar de posibilitatea de a afl a în timp real 
prezența la vot și rezultatele alegerilor. 
Verifi carea în timp real a votului ilegal, 
afl area în timp real a prezenței la vot sau 
centralizarea rapidă a rezultatelor alegerilor 
sunt câteva dintre avantajele implementării 
unui astfel de sistem.

În ceea ce privește predictibilitatea, 
atunci când cetățenii vor înțelege elementele 
care țin de sistemul de votare, procedura de 
numărare a voturilor și chiar problemele de 
fi nanțare a campaniilor electorale, acest lucru 
va crește gradul în care intenția de vot se 
refl ectă în rezultate.

AEP este o instituție independentă 
politic și concentrată pe aspectele tehnice 
ale procesului electoral. Având la îndemână 
toate instrumentele, AEP poate să se ocupe 
de organizarea alegerilor, lucru care asigură 
depolitizarea alegerilor.

Cât despre fi nanțare, reiterez faptul 
că banii pentru achizițiile din anii electorali 
trebuie să fi e alocați cu un an înainte de 
alegeri. În acest fel, procesul electoral va 
fi  pregătit în timp util și nu vom mai avea 
nevoie de hotărâri de guvern, ci alocarea 
bugetară va fi  realizată prin execuție anuală.

Acest gen de decizii constituie ele-
mente care ne indică existenţa voinţei politice 
pentru o reformă electorală în România. 

Având în vedere şi cele mai sus 
menţionate, se poate afi rma că viziunea 
noastră despre organizarea procesului elec-
toral integrează metodele şi instrumentele 
mana ge men tului electoral, dar în limitele 
şi pe temeiul legislaţiei electorale. Iar aici 
ajungem tot la Codul electoral, textul care 
trebuie să ofere atât specialistului, cât şi 
participanţilor la actul electoral răspunsurile 
pentru orice întrebare din domeniu.

Apreciez că decidenţii politici din 
Parlament trebuie să continue dezbaterile 
actuale prin începerea discuţiilor pe textul 
Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, pe alte reglementări 
specifi ce de maximă importanţă. Cum ar fi , 
spre exemplu, exercitarea dreptului de vot 
de către cetăţenii români din diaspora ori 
constituirea unui corp profesionist de experţi 
electorali.

Pentru a asigura elaborarea unor 
reglementări cât mai coerente şi fl exibile, 
AEP va participa activ la dezbateri şi va 
formula comisiei parlamentare propuneri 
fundamentate pe experienţa acumulată.

Pe de altă parte, AEP va avea nevoie 
de un sprijin real în ceea ce priveşte necesarul 
de resurse umane, astfel încât să poată susţine 
noile sarcini primite, îndeosebi în ceea ce 
priveşte controlul fi nanţării partidelor politice 
şi a campaniilor electorale ori activitatea 
internaţional recunoscută la care s-a angrenat 
în ultimii ani.

Datorită eforturilor AEP, România 
este recunoscută ca unul dintre cei mai 
importanţi furnizori de expertiză electorală 
la nivel regional şi internaţional, în timp 
ce Bucureştiul a devenit un important 
knowledge hub în materie electorală. 

Confi rmarea în plan internaţional 
este probată de prezenţa AEP în Comitetul 
Executiv al Asociației Mondiale a Orga-
nismelor Electorale (A-WEB), de calitatea 
de membru în Comitetul Executiv al 
Asociaţiei Ofi cialilor Electorali (ACEEEO), 
de cea de membru în Grupul de lucru pe 
alegeri al Comunităţii Democraţiilor şi, 
mai nou, de faptul că este unul din cei cinci 
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membri fondatori ai Asociaţiei Internaţionale 
a Organizaţiilor de Formare Electorală 
(IAETO).

Seria de seminarii, conferinţe interna-
ţionale, vizite de studiu şi de prezentare a 
instituţiei şi a celor mai importante proiecte 
ale AEP (Registrul electoral, revista 
„Expert electoral” etc.) a dus la realizarea 
de acorduri bilaterale şi multilaterale cu 
organisme de management electoral, precum 
şi la colaborări şi parteneriate cu instituţii 
de prestigiu: Fundaţia Internaţională pentru 
Sisteme Electorale (IFES), Institutul Național 
Electoral din Mexic, Centrul Internaţional 
pentru Studii Parlamentare (ICPS), Interna-
tional IDEA, Comisia de la Veneţia.

În privinţa colaborării cu acest 
deosebit de important partener de dialog 
pe care îl reprezintă Comisia de la Veneţia, 
putem anunţa în premieră faptul că Auto-
ritatea Electorală Permanentă va organiza în 
toamna acestui an, alături de Comisia de la 
Veneţia, un Seminar Internațional cu tema 
„Codifi carea dreptului electoral”, care va 
aborda, în principal, subiecte precum: 

– dreptul electoral în ordinea juridică;
– principiile dreptului electoral;

–   dreptul electoral substanțial și 
dreptul electoral procesual;

–   modele de codifi care a dreptului 
electoral;

–   propuneri privind structura și con -
ținutul Codului electoral românesc.

Practic, în cadrul acestui seminar 
internaţional ar trebui să conturăm tezele 
prealabile ale viitorului Cod electoral româ-
nesc, pe baza realităților românești, dar și a 
standardelor și bunelor practici europene în 
codifi carea legislației electorale. 

Având în vedere importanţa deo-
sebită a reformei electorale, depunem toate 
eforturile pentru a asigura prezența la acest 
eveniment atât a mediului academic și a prac -
ticienilor din România, cât și a experților 
Comisiei de la Veneția, OSCE/ODIHR 
și International IDEA, precum și a unor 
reprezentanți ai mediului academic din 
state care au deja un Cod electoral, precum 
Franța, Belgia, Olanda, Polonia, Bulgaria, 
Georgia, Armenia și Moldova, care vor 
prezenta standarde, perspective și experiențe 
comparate sau naționale în materia codifi cării 
legislației electorale.
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MEXICO: A GLANCE ON ITS ALTERNATIVE 
VOTING MODELS1

“Even though none of these accomplished elements may be the most proper, liberal democracy 
is mainly based within ourselves and on several occasions, as Stuart Mill would 

say, it is preferable to be self-mistaking rather than to follow the dictates of others.” 

Rafael del Águila

Erika P. SALAS RUEDA

Abstract:

The legitimacy of the democratic 
systems begins with the respect of the political 
rights through the guarantee of reliable 
mechanisms. Today, most of the democratic 
systems have consolidated the traditional 
voting model which allows different procedures 
for the guarantee of certainty, transparency 
and legality of any electoral process. However, 
although this kind of traditional model has 
achieved success, it needs to adapt to the new 
realities and necessities of the society. The 
democratic system should innovate. 

The evolution of the democratic 
system depends on creating and improving 
its mechanisms for the inclusion of all the 
citizens. One possibility is the strengthening 
of the electoral accessibility through 
alternative voting models. Mexico is aware of 
this new reality and is adapting to alternative 
voting models such as postal voting in federal 
electoral processes and electronic voting in 
local ones.   

Keywords: Mexico, voting models, 
postal voting, electronic voting, electoral 
accessibility  

Abstract:

Pentru ca sistemele democratice să 
aibă legitimitate, ele trebuie în primul rând 
să respecte drepturile politice prin asigurarea 
unor mecanisme funcţionale. Astăzi, în cele mai 
multe sisteme democratice a fost consolidat 
modelul de vot tradiţional, care permite 
implementarea unor proceduri diverse cu 
scopul de a garanta securitatea, transparența și 
legalitatea oricărui proces electoral. Cu toate 
acestea, deşi acest tip de model tradițional a 
avut succes, el trebuie să se adapteze la noile 
realități și necesități ale societății. Sistemul 
democratic ar trebui să inoveze.

Evoluția sistemului democratic depinde 
de crearea şi îmbunătăţirea unor mecanisme în 
vederea includerii tuturor cetățenilor. O po si-
bilitate este consolidarea accesibilității elec-
torale prin modele alternative de vot. Mexicul 
este conștient de această nouă realitate și se 
adaptează modelelor alternative de vot, cum ar fi  
votul prin corespondență în procesele electorale 
federale și votul electronic în cele locale.    

Cuvinte-cheie: Mexic, modele de 
vot, vot prin corespondenţă, vot electronic, 
accesibilitate în domeniul electoral  

1 A non-institutional stance is developed in this article. This article is based on the research and on the opinion of the author.
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I. Introduction
The consolidation of democracy 

results from the battle for recognizing and 
respecting the political, civil, and social rights 
of citizens. By guaranteeing its effective 
execution we can be certain of the existence 
of a healthy democratic system. 

Nowadays, the battle over the 
recognition of these three types of rights has 
been consolidated. However, the democratic 
spirit does not limit itself to mere recognition, 
but it is also necessary to provide guarantees 
which will allow the full development of 
these rights. 

Each one of these kinds of rights is 
in need of a special treatment. Pertaining 
to the political rights, meaning the right to 
vote and be voted, it is essential to generate 
guarantees oriented on security and the 
freedom of suffrage. It is crucial to generate 
ideal conditions that encourage citizen 
participation to accomplish integrity in 
the electoral processes. Inclusion, through 
electoral accessibility, is the key to achieve 
this end. 

Given this context, the present 
paper will address a general outlook on the 
importance of the recognition of political 
rights by guaranteeing voting accessibility; 
furthermore, a brief historical overview on 
Mexico and the characteristics of its current 
political system will be presented, with the 
intention of understanding the country’s 
distinctive features. 

Finally, the two voting models that 
Mexico has experienced will be presented. 
The intention of the article is to present the 
Mexican experience regarding various voting 
modalities and along with it, the challenges 
that it has faced and the ones it is about to face. 

II. The importance of 
recognizing political rights

Citizenship is democracy’s soul. 
Citizen participation is the oxygen to any 
democratic system because through it, the 
system is then legitimized. As Daniel Zovatto 
mentioned, “in democracy, legitimacy 

of the political power, according to Gros 
Espiell, can only result from the people’s 
will manifested through free and periodic 
elections, with a multiparty regime, and 
without discriminatory exclusions. There can 
be no democratic legitimacy outside of the 
framework resulted from the grassroots of 
the political power. Such legitimacy benefi ts 
nowadays of an international protection 
aimed to strengthen and guarantee the 
development of the democratic processes and 
the respect of human rights” (Zovatto, 1998).

In order to promote citizen 
involvement, it is necessary to encourage 
and respect citizen autonomy, meaning 
“human beings’ capacity to reason in a 
conscious manner, to be self-refl exive, and 
self-determined. It implies the ability to 
deliberate, judge, choose, and act (or not to 
act) in accordance with one of the different 
possible courses of action, within the private 
or public sectors, and taking into account the 
democratic rights or as Rousseau said, the 
common good. This all involves a capacity to 
act as the author or doer of life itself, within 
public and private sectors” (Held, 1997:182, 
187).

An autonomous citizenship’s drive 
depends on the way economic, political, and 
social conditions develop within any kind 
of political and democratic system. In this 
regard, T.H. Marshall emphasizes on the 
need to recognize three citizenship basic 
dimensions: 1) political; 2) civil; 3) social. 
These dimensions become guarantee of 
political, social, and civil rights. 

The evolution of recognition of these 
three dimensions depends on each State’s 
democratic development. The integrity 
of these three aspects fuels an integral 
citizenship and along with it, its presence 
within the public sphere. 

It is possible to affi rm that political 
rights2 are one of the dimensions with the 
most development and growth, given that 
it is regulated through various international 

2 Political citizenship is explained from the suffrage’s 
view, which means the right to vote and be voted. 
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mechanisms, i.e. the International Covenant 
on Civil and Political Rights; European 
Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms; the 
African Charter on Human and People’s 
Rights; and the American Convention on 
Human Rights.

Regardless of the international 
recognition for respecting these rights, 
the efforts to enforce and guarantee their 
full implementation have not stopped. The 
political dimension of citizenship becomes 
a determining factor to accomplish full 
autonomy, being itself an expression of the 
will of the citizens, as well as an essential 
accountability tool3.

Nowadays, guaranteeing these 
kinds of rights faces various challenges 
corresponding to democratic societies’ 
social, political, cultural, and technological 
transformations. Two main challenges are 
electoral inclusion and accessibility, both 
elements being strongly correlated. 

While it’s true that in every democratic 
state lays a legal recognition of the citizens’ 
political rights, i.e. the right to vote and to 
be voted, often these cannot be executed 
because of the inexistence of ideal means and 
accessibility for the issue of suffrage. 

The lack of adequate means and 
guarantee of electoral accessibility leads to 
an “indirect” exclusion, meaning that even 
when there is an existing legal recognition 
of the right to vote, this action cannot be 
performed without the necessary mechanisms 
and procedures for it to be carried out. 
Examples of such considerations lay within 
the necessary means for citizens living 
abroad or people with disabilities (PWD) to 
cast their vote. Each one of these groups has 
special requirements in order to express his 
will.  

Given the various existing needs in 
different democratic systems, nowadays 
a single voting model is rendered limited 

3 As explained by Sartori, the process of suffrage is a 
tool for retrospection as well as research for citizen 
decision making (Madrid:Alianza, 1992).

when encompassing diverse citizen 
groups. Democratic systems must consider 
different models, along with procedures 
and mechanisms to ease vote-casting, thus 
guaranteeing that the will of all citizens is 
taken into consideration. 

What happens if there is no innovation 
in the voting systems? States may opt-out of 
risking the already established procedures, 
given the fact that these have rendered 
themselves reliable with the citizens, 
gaining their trust. However, choosing not 
to innovate may be considered as a double-
edged weapon, because, even if the models 
have been successful ones and known by the 
citizens, limiting to a single voting model 
without a traceable evolution or innovation, 
it could result in a stalemate of citizen 
participation.

It is important to highlight that dif-
ferent voting models answer to the parti-
cular characteristics and idiosyncrasy of 
each society. 

Acknowledging the importance of the 
voting model’s adaptation and evolution, I 
will present in the next section the Mexican 
example in which experimentation with 
alternate voting models has taken place, 
solutions were given in order to respond to 
citizen’s necessities and challenges were 
faced given Mexico’s particular historical 
and political context. 

III. Overview of the Mexican 
political system: past and present

To understand the evolution of the 
voting models, the following section presents 
an overview of Mexico’s history in respect 
to its political system and the characteristics 
of the current political system in the country. 

Mexico is a country that has lived 
under a political authoritarian regime for 70 
years, that was led by a single political party, 
the Institutional Revolutionary Party (PRI, 
standing for its acronym in Spanish). Unlike 
other countries in Latin America, Mexico did 
not experience governments of military 
dicta torship, instead the country lived under a 
simulated democracy in which, even though 
electoral  processes took place, corruption and 
electoral frauds were recurring elements for 
the permanence of the PRI in power. Plurality 
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and political competition were considered an 
utopic matter. The Peruvian author, Mario 
Vargas Llosa, said the Mexican system could 
be described as a Perfect Dictatorship.

The country’s political transition was 
characterized by a gradual opening of the 
system as a result of the implementation of 
new electoral reforms. This process included 
prompt and integral reforms4: during 2000, 
the democratic transition reaches its cusp with 
alternation in terms of political power. After 
70 years, a different political party than the 
PRI won the presidential elections; Vicente 
Fox Quesada becomes the fi rst president of 
the National Action Party (PAN, standing for 
its acronym in Spanish).

The history of the country’s political 
system has originated, on one hand, from the 
guarantee and respect of political plurality, 
equality conditions, political inclusion, and 

the basic principles for the electoral process 
development: legality, objectiveness, indepen -
dence, impartiality, and certainty. Nonetheless, 
the experience of having a fraudulent and 
corrupt political system, and unfortunately, 
continuous corruption within the social fabric 
has generated scepticism and distrust for the 
citizens, because of the constant violation 
and omission of their political rights.

Today, the political system is charac-
terized by a clear political plurality in the 
electoral contest, as it is shown in graphic 1. 
The competition rules and the electoral 
processes are defi ned by the clarity of 
their regulatory framework and above all, 
transparency of their implementation. The 
respect of all citizens’ political rights is 
crucial for the development of the country’s 
political system. 

Relevant data of the current 
Mexican political system

Mexico has a territory of 1,964,375 
km2 and an approximate population of 119 
million inhabitants. It has an electoral roll of 
87 million citizens5 approximately. 

4 The focal reforms are described as those carried 
out into a precise matter, not particularly looking for 
a systematic change. Meanwhile, integral reforms 
intend to carry out updates in the essence of the matter.
5 Available at: http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/
PHP/est_eo.php?edo=0, accessed: January 28th, 2015.

Mexico is a federal state composed 
of 32 political entities. It has a presidential 
government system. The national and local 
governments are based on the principle of 
separation of power into: the executive, 
legislative, and judiciary branch.  

The Mexican electoral system is 
characterized as a mixed one, meaning that 
the representatives are chosen in accordance 
with two principles: of simple majority 
through direct voting, and by the fi rst past-
the-post principle. 

Graphic 1: Votes’ percentage for each political party in presidential elections (1952 to 2012)
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IV. Mexico: two experiences in 
the alternative voting system

Considering the background of the 
Mexican political system, the respect towards 
the political rights of all the citizens, as well 
as for society’s political inclusion, are matters 
addressed with special care in the political 
agenda. Because of this, many initiatives and 
projects regarding accessibility of suffrage 
for all citizens have been encouraged.

In Mexico, the traditional voting 
model is customarily used. Nevertheless, 
given the rise of innovations and needs of the 
citizens, two alternate voting mechanisms 
have been developed: on one hand, postal 
voting has been implemented for people 
residing abroad during federal elections. On 
the other hand, certain local elections have 
used electronic voting as an alternative for 
suffrage. 

Next, a brief description of the 
previously mentioned models is provided: 

A. Postal vote. Mexicans living 
abroad

The migration phenomenon is an 
occurrence that has endured through the 
history of mankind. International migration 
answers to a variety of factors, depending on 
the historical, political, economic, and social 
context. Today, United Nations (UN) has 
an estimate of 232 million of international 
migrants. 

“During 2013, half of the international 
migratory population lived in 10 countries, 
from which the US held the largest amount 
(45.8 million) followed by the Russian 
Federation (11 million); Germany (9.8 
million); the United Kingdom (7.8 million); 
France (7.4 million); Canada (7.3 million); 
Australia (6.5 million); and Spain (6.5 
million)”6. 

Mexico is not the exception to the 
rule. Over 11 million Mexicans live abroad. 
The following overview of the Mexican 
migratory phenomenon is shown with the 

intention of placing the phenomenon’s 
evolution and the importance of this matter 
on the political agenda.

1. Mexican migration: a historic 
experience

Mexican migration abroad does not 
pertain solely to this decade. Since 1942, 
the migratory fl ow of Mexicans, mainly into 
the United States, increased considerably 
due to a then established agreement for 
an exchange of working forces called the 
Bracero program. Such program consisted 
of a bilateral agreement between the United 
States and Mexico, in which Mexican 
working force was exported to the US to 
labour in the agricultural sector, railroad 
maintenance, and in other various activities.7 

This program represented an ample 
opportunity for Mexicans, because it led to 
the certainty of escaping poverty in their 
country in a legal way. The main reason 
for Mexicans to leave their country was 
because of Mexico’s political and economic 
instability, which resulted in unemployment. 

The Bracero program lasted from 
1942 until 1964. Approximately 5 million 
Mexicans participated in this program. It is 
important to mention that such program was 
characterized by the temporality of its jobs, 
without granting permanent residence in the 
country, forcing Mexicans to return to their 
country.

By the end of the program, migration 
did not stop and an illegal migration fl ow 
began. Mexicans recognized greater benefi ts 
across the border, ignoring the dangers they 
had to endure in order to improve their living 
conditions.  

“It was not until 1970 that the amount 
of Mexicans living in the United States 
started to become notorious, with an estimate 
of 900 thousand Mexicans (…) in 1980, the 
amount of Mexicans was of 2 million (…) 
in 1990, this number duplicated up to 4.4 
million” (Gaspar, 2012).

6 United Nations Press Communicate, available at: 
http://www.un.org/es/ga/68/meetings/migration/pdf/
press_el_sept%202013_spa.pdf

7 After World War II the US had the need to export 
labour.
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The amount of Mexicans in the US 
increased during the 1990’s due to a severe 
crisis in Mexico. By 2000, an estimate of 9.3 
million Mexicans was calculated. 

The Mexican migratory fl ow 
still continues even after the restrictions 

established by the US after the terrorist 
attacks of 2001.

The following graphic shows the 
migratory fl ow evolution of Mexicans into 
the US:

Graphic 2: Mexican migrants in the United States (millions) 8

8 Li, J. and Ordaz, J., Evolución de Migración México-
Estados Unidos, 2014, available at: http://www.
economia.unam.mx/cempe/PDFs/Reuniones/14-1_
evolucion_de_la_migracion.pdf

9 Mexicans are not forced to register at diplomatic 
representations when they move abroad.  This number 
only refl ects the number of those who decided to do that.

In general terms, the main cause 
of the migratory phenomenon has been 
unemployment. However, from 2006 till 
2012, another factor was taken into account: 
violence, resulting from the violence due 
to the fi ght against drug traffi cking, forcing 
people to cross the border for added security. 

As observed, Mexican migration is 
a historical phenomenon. A considerable 
number of Mexicans currently live in 
the US, legally or not, and it is a fact that 
many of them continue living their lives in 
this country. Nevertheless, most Mexicans 

still preserve ties to their country, through 
family or close friendships, and they seek to 
conserve the traditions they were born into. 
This is why their infl uence is crucial to the 
Mexican State. 

2. Today’s overview: Mexican 
migrants and their right to vote

Today, according to the Mexican 
Abroad Institute’s data, it was estimated that 
by 2013 there were 11,907,3489 Mexicans 
living in other countries, from whom 97.85% 
lived in the United States. 

Table 1: Mexicans living abroad

The control of the 
migration is hardened due 

to the terrorist attacks

Increase due to 
the effects of the 
economic crisis
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As previously mentioned, Mexicans 
living abroad do not break their ties with their 
country. They preserve their families ties. This 
is proved by the fact that they send fi nancial 
resources to support their families. Considering 
this, the fl ow of remittances sent by Mexican 
nationals is the second source of foreign 
exchange of Mexico. Between 1994 and 
2013, remittances increased by over 500%. In 
1994, the remittances were $3.5 million and 
for 2013 increased to $21.6 million. 

In addition, the link with Mexico is 
also preserved because even though migrants 
could obtain citizenship of another country, 
they still maintain Mexican nationality. 
This is due to the enactment of the 1997 
Nationality Act, in which it is stated that 

Mexicans do not lose their nationality when 
they adopt another nationality or citizenship. 
Furthermore, Article 30 of the Mexican 
Constitution states that there are Mexicans 
by birth also “those that are born abroad 
which have parents (mother or father) that 
were born on Mexican territory.”

Therefore, considering the amount 
of Mexican migrants, their important 
contribution to Mexican economy and their 
close ties with the country, the respect and the 
recognition of their voting right are a priority 
for the development of Mexican democracy.

It is important to highlight that of the 
11 million Mexican migrants, 4.2 million are 
potential voters. 

In 1996, efforts began to assess the 
inclusion of this population through universal 
suffrage. As a fi rst step, the Committee of 10 Li, J. and Ordaz J., op. cit.

Considering that most of the Mexicans 
historically migrate to the United States, the 

following map represents their distribution in 
this country:

Graphic 3: Principal states of residence of Mexican migrants living in USA (2012)
million people10



13

Expert electoral nr. 1/2015

13

Experts to Study the Modalities of the Vote 
for Mexicans Abroad was created. This 
Commission submitted a report through 
which it was concluded the feasibility 
of extraterritorial vote. According to this 
report, legislative changes were introduced; 
and in 2005, the postal model11 for the vote 
of Mexican Abroad was established in the 
Federal Code of Electoral Institutions and 
Procedures (COFIPE, by its acronym in 
Spanish).

Mexico has had two experiences in 
terms of voting of Mexicans living abroad 
under the model of postal voting. Throughout 
both experiences, different challenges were 
faced. Every challenge brought new knowl-
edge for the improvement of this process.

Each of these experiences, Federal 
Electoral Process (PFE, by its acronym in 
Spanish) 2005 – 2006 and Federal Electoral 
Process (PFE) 2011 – 2012 has particular 
characteristics. The PFE 2012 was the 
response to the challenges faced in the 
previous process.

In the following section, the Voting 
Procedure for Mexicans Living Abroad will 
be mentioned. Subsequently, there will be 
mentioned the challenges resulting from the 
PFE of 2005 – 2006 and how these were 
faced, through different innovations, in the 
PFE 2011 – 2012. 

2.1 Postal model: the voting 
proce dure for Mexicans living abroad

Here are synthetically presented 
the steps that every Mexican abroad had to 
perform during the PFE 2006 and 2012, in 
order to vote through postal means12: 

 Electoral Roll and Voters List 
registration 

Mexicans living abroad had to apply 
for registration to the Electoral Roll and the 
Voters List (both temporary). To do this, they 

sent the Application Form to the National 
Electoral Institute (before Federal Electoral 
Institute). Along with this application, they 
had to attach a copy of their voter card.13

The application in printed format, a 
manual with instructions and the envelope 
with Free Shipping to Mexico were available 
to citizens in local and district executive 
boards of the Federal Register of Voters, 
citizen service modules, the embassies of 
Mexico, migrant organizations, public and 
private institutions with impact in migrant 
community, academic institutions, and 
student and academic associations. An 
electronic format was also available on the 
microsite www.votoextranjero.mx

Remedy period 

The electoral authority (INE/
IFE) notifi ed the Mexican citizens whose 
applications were discovered to have 
inconsistencies. The law establishes a certain 
time frame to receive the corrections. 

 Notice of no registration and 
presentation and reception of legal challenges 

INE made the pertinent notifi cations 
in case of non-registration in the Electoral 
Roll and Voters List. 

Furthermore, Mexicans had a specifi c 
period for presenting legal challenge: the 
right of the citizens to appeal the procedure’s 
result.  

 Sending Electoral Postal Package 
to the registered citizens in the Voters List 

Once the General Council of IFE/INE 
approved the Voters List, the Electoral Postal 
Package was sent. It included: a postal voting 
envelope, the electoral ballot, instructions for 
voting, the platforms of the political parties 
and a sticker thanking the citizens for their 
participation.11 Mexican citizens vote only in polling stations. The 

postal model only applies to the Mexican population 
living abroad.
12 It is important to mention that in 2014 a new electoral 
reform was established. Through this reform, procedures 
for voting from abroad have changed. In the third section 
of this chapter, those changes will be presented. 

13 In 2006, it was also necessary to attach a proof of 
residency abroad. This was a restrictive requirement 
for Mexicans, because most of them don’t have one or 
refused to send it.    
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Reception of postal voting envelopes 
with the electoral ballots 

Once the vote was cast, Mexican 
citizens sent their ballots in the postal 
envelope. Those envelopes were received 
by INE offi cers who carried them to INE’s 
offi ces. INE’s representatives were always 
guarded by military personnel.

It’s necessary to remark that the IFE/INE 
signed agreements with different institutions 
to speed up the mentioned procedures. The 
agreements were signed by: the Ministry of 
Foreign Affairs of Mexico, the Mexican Postal 
Service, and different international postal 
services, especially with the United States 
Postal Services (USPS) of USA.14

2.2 Challenges and proposals: PFE 
2005 – 2006 and PFE 2011 – 2012

Mexico has had only two experiences 
on voting from abroad at national level, 
considering that national legislation established 
that Mexicans living abroad could only cast 
their vote in the federal electoral process, 
specifi cally in the presidential election.15

Each of these processes had distinctive 
features and challenges: the 2006 election 
was the fi rst experience in which this model 
was applied, and for the 2012 election there 
were innovations introduced in response to 
the challenges posed by the experience in 
2006.

The following chart presents  
comparative data for both experiences: 

Table 2: Chart made with the information presented in the Final Report 
of the Vote of Mexicans Living Abroad16

Considering the last chart, the 
number of registrations and votes cast in 
both experiences is small compared with the 
registration of all Mexicans living abroad. 
This situation can be explained by several 
reasons, but one of the main explanations 
is that most of the Mexicans living abroad, 
particularly in United States, do not have 
their voting card or their information is not 
updated. As many of Mexicans have illegal 

residence, they couldn’t travel to Mexico to 
obtain their voting card. Since the voting 
card was a requirement for voting, many of 
Mexicans decided not to vote. 

In both experiences, the only way for 
obtaining it was to travel to Mexico.  

Additionally, the chart shows us an 
increase in 2012 of registration’s applications, 
postal voting envelopes and their respective 
countries of origin. The evaluation process 

14 Additionally, there were agreements signed by 
other national institutions: Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ciudad de México, Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, Universidad Autónoma 
de México, Centro de Investigación y Docencia 
Económica, and Instituto Electoral del Distrito 
Federal. 

15 Considering that Mexico integrates a Federation, 
every state has its own laws for the organization of 
election.  
16 Available at: http://www.ine.mx/archivos3/portal/
historico/contenido/Oficina_de_Vinculacion_
Electoral_de_los_Mexicanos_en_el_Extranjero/, 
accessed: February 3rd, 2015.
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and innovation procedures, done after 
the 2006 experience, could explain these 
changes. 

We mentioned that both processes 
have distinctive features, so what were 

the main challenges of the 2006 electoral 
process? And what were the main changes 
introduced in the 2012 electoral process?  
The following table presents a comparative 
perspective on both processes:17

17 For more details see: Benito Nacif Hernández 
“Dos experiencias Mexicanas de Sufragio a Distancia 
Innovaciones, Resultados y Perspectivas” in La Segunda 
Experiencia del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, México, Editorial, p. 21 – 30.

Table 3: Comparative perspective on the 2006 electoral process and the 2012 electoral process

These changes resulted in: 1) an 
increase of 45% in terms of registration in the 
Voters List, representing more than 18,000 
registered Mexicans; 2) an increase of 10% of 
the applications sent and 3) there were more 
valid applications in 2012 in comparison with 
2006, when only 1 out of 4 applications was 
considered valid. Hence, in 2012, 80% of the 
applications were valid (Nacif, 2012:25).

Additionally, it is important to 
point out that many Mexican stakeholders 
criticized the high amount of money invested 
in the 2006 electoral process considering the 
amount of received votes. Considering this, in 
2012 the priority was to have more simplifi ed 
expenses and more effi cient resources for the 
electoral process.   

Table 4: Budget for the vote of Mexicans living abroad

Finally, as has been seen, the two 
experiences that Mexico has had on the vote 
of Mexicans living abroad through postal 
ballot have a possible considerable answer. 
Arguably the postal model has been effective 

for the conduct of the vote from abroad, since 
the procedure of sending from Mexico abroad 
and vice versa, was performed correctly. 
Complications and low participation were 
due to other factors, particularly the lack 
of legal residency documents and voting 
cards. Taking into account this context, the 
2013 – 2014 Political and Electoral Reform 
introduces new aspects for voting from 
abroad.    
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2.3 New challenges: new law. Political 
Electoral Reform 2013 – 2014 

Considering the different challenges 
faced in both experiences, the Political Electoral 
Reform introduced important changes for 
voting abroad. The most important are: 

a) Mexicans living abroad can vote 
for president, senators, and governors and 
head of governments.18  

b) The voting card can be obtained 
abroad (at consulates and embassies). 

c) Mexicans living abroad could vote 
through the following modalities:– postal Voting;– internet Voting;– traditional Voting. Mexicans can 
cast their vote in special modules which will 
be established at consulates or embassies. 

These changes constitute signifi cant 
challenges, because even though they will 
facilitate the vote of Mexicans abroad, it also 
means they will require developing effective 
mechanisms for processing the voting card. 

Especially, internet voting will repre-
sent an important innovation for the electoral 
process, considering that this model has never 
been used in a federal electoral process due to 
the political history and public distrust of the 
Mexican society.19 

B. A glance to the e-voting in the 
electoral process  

The e-voting topic is still controversial 
in Mexico due to the current political system. 
As mentioned during the First International 
Specialized Course: the Use of Technology in 
the Electoral Process20, the implementation 
of technology will depend on the political 
context, the national idiosyncrasy and the 
citizen’s political culture. 

In Mexico, as previously mentioned, 
mistrust has been the prevailing political 
culture due to the long history of disrespect 
in terms of citizen’s will. Mexican citizens 
have been highly sensitive to modify the 
current voting system since in the collective 
idiosyncrasy the distrust to vote rigging 
and electoral fraud still prevails even 
when the electoral institutions in Mexico 
have implemented several safe locks to 
guarantee the electoral process’ freedom and 
transparency.  

It is important to point out that 
the current national electoral law doesn’t 
implement the e-voting model as an alternate 
mechanism. However, it is interesting 
to remark that previous laws considered 
electronic voting gears.   

18 Only if there are provisions in the local law of the 
states that Mexico is composed of.
19 In 2012 electoral process of Mexico City, 
internet voting is used by citizens living abroad. 
Available at: http://www.ine.mx/archivos1/SE/
CongresoTIC/2013/site/cont_mesa1.html, accessed: 
February 10th, 2015.

Table 5: Electoral laws contemplating e-voting in Mexico

Source: Chart elaborated by the author21

20 To read more information, see the Final Report 
of the International Course at http://goo.gl/CgAiI8, 
accessed: February 10th, 2015.
21 Information consulted in Julio Téllez Valdés, 
“El Voto Electrónico”, Temas selectos de Derecho 
Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2010.
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Considering the above, even when 
a large number of Mexicans identify 
themselves with the use of technology22, 
e-voting hasn’t been introduced as a voting 
system for federal elections. However, 
The National Electoral Institute (INE, by 
its acronym in Spanish) has developed 
electronic prototypes of electoral ballots with 
several security mechanisms, responding to 
the Mexican distrustful idiosyncrasy. The 
electronic electoral ballot project started 
in 2004, but it is in 2008 that the National 
Polytechnic Institute (IPN, by its acronym in 
Spanish) produced these prototypes. 

Figure 1: Electronic voting machine 
prototype

In accordance with the Agreement 
INE/CG49/2015 of INE’s General Council, it 
was approved that the testing of the electronic 
voting machine prototype will occur during 
the next Election Day, on June 7th, 2015. It 
will be tested in only three districts in different 
states: district 03 of Aguascalientes, district 02 
of Chihuahua and district 04 of Hidalgo.

Even though this electronic system 
hasn’t been implemented for the federal 
processes, the electronic voting machines 
have been used at local electoral level.23 

Three states have incorporated in their local 

electoral law the possibility of using electronic 
devices to cast the vote. These states have 
organized binding electoral exercises24: 
Coahuila, Mexico City and Jalisco. 

1. Coahuila. First experience in 
Mexico in terms of e-voting

The fi rst experience in Mexico in 
terms of e-voting was carried out by the 
northern state of Coahuila. The Electoral and 
Citizen Participation Institute of the State of 
Coahuila (IEPCC, by its acronym in Spanish) 
is a pioneer in the introduction of technology 
for “the voting process to be more reliable 
and trustworthy every day and, at the same 
time, to speed up the suffrage and thus the 
defi nitive electoral results”.25

In 2001, the State Congress approved 
the Law of Political Institutions and Electoral 
Procedures, establishing the possibility to use 
the electronic voting system: 

Article 171. Voting could be received 
by electronic means and/or machines, 
the model must be approved by the 
General Council, always guaranteeing the 
effectiveness and secrecy of suffrage. 

According to this Law, in 2002 the 
IEPCC developed the project “Digital 
Democracy”, which allowed the electronic 
ballot prototype design. It was not until 2003, 
that the fi rst electronic ballot prototype was 
presented. 

In the state of Coahuila, three binding 
electoral processes have been carried out: 
2005, 2008 and 2009, and fi ve prototypes 
have been used, sharing basic characteristics: 
digital screen, bar code and printing the 
voting ticket to keep a printed paper proof 
in case of a recount or to corroborate the 
security of the mechanism.  An average of 
63,000 votes was cast using this electronic 
model system.

22 As an example, according to the Mexican Association 
of Internet, in 2013 51.2 million of Mexicans are 
cybernauts. Available at: https://www.amipci.org.mx/
estudios/habitos_de_internet/Estudio_Habitos_del_
Internauta_Mexicano_2014_V_MD.pdf, accessed: 
February 7th, 2015.
23 The debate on the use of electronic voting machines 
has taken place in Mexico since 2002.

24 The states interested to introduce the e-voting 
system are: the State of Mexico, Baja California, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas, 
Chihuahua and Campeche. 
25 Available at: http://capacitacion.iedf.org.mx/
moodle/descargas/VICOAH1.pdf, accessed: February 
7th, 2015.
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During this fi rst binding experience 
carried out in the 2005 for the election 
of the governor, of 35 local deputies and 
38 city mayors, there were 42 electronic 
voting machines were installed. From the 
3,005 polling stations organized in the state 
of Coahuila, 4026 used electronic voting 
machines, which represent only 1.33% of the 
total. These devices were distributed in 4 out 
of 38 municipalities, representing 10.52% of 
all the municipalities in the State. 

The State’s electoral roll consisted of 
1,664,223 voters. Of this total, 24,115 used 
electronic voting machines. Only 13,238 
citizens used the electronic devices to vote 
for the governor (0.79% of the total State’s 
electoral roll), 0.77% to elect the deputies 
and only 0.79% to choose city mayors.27

For the 2008 deputy electoral contest, 
100 electronic voting machines were 
installed in 11 out of the 38 municipalities. 
The registered voters were 1,809,682 and 
only 21,371 voted using the electronic voting 
machines. 

The last experience was peculiar. 
For the 2009 City Hall elections, the 
IEPCC agreed to install electronic voting 
machines in all the 31 polling stations of the 
municipality of Buenaventura. They agreed 
to develop a 100% electronic election.  But, 
one day previous to the E-day, the political 
parties disagreed to use the electronic voting 
machines arguing the feasibility of fraud. 
The Coahuila’s IEPCC changed its decision 
in order to use paper ballots. 

After this experience and the lack of 
consensus among political parties, Coahuila 
has stopped using the electronic voting 
model. 

2. Jalisco, a successful experience

In the state of Jalisco two binding 
electoral processes have been carried out: in 
2009 and 2012.

In Jalisco, the introduction of 
technology during the E-day has been justifi ed 
in order to reduce the mistakes done during 
the fi lling of the tally sheets. Considering 
this, in 2005 a legislative decree approved 
the implementation of a pilot project in 2006.   

In 2006, the fi rst pilot project was 
carried out, which did not have binding 
effects.  For this exercise, IEPC Coahuila 
borrowed 42 electronic voting machines 
from the Electoral and Citizen Participation 
Institute (IEPC) of Jalisco. And from then on, 
the IEPC of Jalisco started to develop its own 
electronic voting system. 

It is in 2008 when a specifi c chapter on 
the use of electronic vote is introduced in the 
law, namely Voting Procedure by Electronic 
Models or Systems. 

The fi rst binding voting experience in 
the state of Jalisco was carried out in 2009 
in three municipalities: Tuxcueca, Gómez 
Farías and San Cristóbal. 40 electronic 
voting machines were installed which meant 
100% of the polling stations at the three 
municipalities. The results transmission took 
only 17 minutes.

After this exercise, a legal reform was 
introduced in 2011 through which several 
articles of the Electoral Code were changed. 
Several articles were reformed through the 
guarantee of the respect for the principle of 
voting integrity. 

The second binding exercise was 
carried out in 2012 for the local electoral 
process. The IEPC’s General Council agreed 
to implement the e-voting in two districts: 
01 and 17, and in the municipality of Gómez 
Farías (district 19). 

It is important to point out that 
previous to this electoral process, 5 pilot 
tests were developed and a new strategy for 
the promotion of this electronic system was 
launched. This program was named Citizen 
Pact for Democracy. 

The electoral results are presented in 
the following table:

26 It was mentioned that 42 machines were installed, 
but only 40 operated and two were out of order for not 
being properly installed by the polling station offi cers.
27 Available at: http://capacitacion.iedf.org.mx/
moodle/descargas/VICOAH1.pdf, accessed: February 
7th, 2015.
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The success of this experience is well 
expressed by José Tomás Figueroa: “the lesson 
was great. In the political fi eld, it inhibited 
to the maximum level the possibility to do 
any illegal acts. The device and its system are 
designed to avoid double voting or to restrict 
the secrecy of the vote. The dissemination 
of the results was received in record time. 
The implementation has strengthened the 
electorates’ trust, from the candidates and the 
political parties” (Figueroa, 2012:299).

3. Mexico City

The experience for Mexico City 
is transcendental since it is the capital of 
Mexico and has the largest population in the 
country, more than 10 million inhabitants. 
The electoral roll has 7,216,860 electors 
(2012).

The implementation of the electronic 
voting system began in 2003 with a pilot test 
where the Electoral Institute of the Federal 
District (IEDF, by its acronym in Spanish) 
borrowed from Brazil’s Supreme Electoral 
Tribunal 150 electronic voting machines. 
They were distributed in public and private 
schools.  

After the fi rst simulation that took 
place in the schools, the IEDF, with the 

support of public academic institutions, built 
prototypes tested at 2006 local elections. In 
this process 5,824 citizens of the 40 selected 
electoral sections participated, representing 
12.82% out of 45,433 electors who voted to 
elect the head of government. 

The fi rst binding exercise was carried 
out in 2008 – 2009 for the local deputies and 
municipalities’ representative election.  40 
electronic voting machines were installed. 
The voter turnout was 43.28%. 10,553 
citizens out of 24,382 potential voters used 
these electronic devices.

The e-voting experience in Mexico 
City was considered successful for the 
consensus reached among the political forces 
and the signifi cant turnout. 

4. Final considerations 

The introduction of an electronic 
voting model using electronic urns in Mexico 
is not utopic, considering that the use of 
the electronic devices has been a reality in 
the federal entities mentioned above and 
prototypes have been perfected on a national 
level in binding electoral practices. However, 
for the model to exist, it is necessary to 
consider two main factors: 1) the fi nancial 
resources and 2) an agreement among 

Table 6: 2012 Jalisco’s electoral data

Finally, it is interesting to remark that 
in this electoral process, the results counted 
with the electoral voting machines were 
less challenged than the ones in which the 
conventional urn was used and none of the 
results obtained by the electronic machines 

were nullifi ed. In this context, it’s possible 
to state that the electronic voting system 
accomplished its basic objective: more 
precision and accuracy in the counting and 
tallying.

Table 7: 2012 Jalisco’s electoral data
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the society and the political stakeholders, 
particularly, the political parties.

To incorporate an electronic voting 
model it is necessary to conduct previous 
studies that oversee investment, training 
and maintenance costs for the use of new 
technology. Studies have been performed 
considering these aspects; however, it is 
necessary to establish clarity and transpar-
ency in respect to the budget allocated for 
the development of such technology.

Last, but not least, even though 
economic aspects are a crucial factor to be 
considered in implementing this model, there is 
another factor which is much more important, 
namely the consensus reached among 
political stakeholders. The best technological 
innovations, a large budget, several pilot tests 
may exist, but without a political agreement, 
it will be almost impossible to use electronic 
voting in elections. The democratic system 
makes it necessary to reach consensus among 
strategic stakeholders, which will not only 
grant trustworthiness, but it will also provide 
legitimacy. 

V. Conclusions

The importance of encouraging citizen 
participation should be a corollary of any 
democratic system. For Mexico, society’s 
participation is democracy’s agent of change 
and without it the country will fi nd itself in 
a legitimacy crisis, considering the country’s 
political background, where electoral fraud 
was a constant practice.   

Nowadays, the respect of human rights 
is considered to be the basis of the Mexican 
democratic system. Specifi cally, political rights 
have been acknowledged and respected, and 
the establishment of an autonomous electoral 
authority over 20 years ago refl ects the 
evolution of the Mexican system. Nonetheless, 
even with the establishment of the various 
political and electoral reforms that the country 
has gone through, the greatest challenge is still 
citizen participation.  

As mentioned before, Mexico has been 
exposed to experimenting with two different 
voting models meaning postal voting and 
electronic voting. Both were implemented due 

to an eminent need of change to accomplish 
wider electoral accessibility. 

Namely, postal voting came from the 
need to respect the rights of Mexican migrants 
given the infl uence they pose to the country. 
The lessons learned with these experiences 
(2006 and 2012) seek to overcome the 
weaknesses prevailing in this model. In the 
next 2018 elections, new elements will be 
introduced resulting from the 2013 – 2014 
Political and Electoral Reform, which no 
doubt will bring new changes that will affect 
the current model. 

On the other hand, the electronic voting 
model is still not a contemplated practice on 
a national level. As mentioned before, only 
three federal states have experimented this 
model, where only two were successful and 
the other one had challenges to overcome.   

 The use of new technologies is a 
controversial matter in Mexico. Considering 
that Mexico has an open policy on 
technological innovation, where most of the 
population adopts and adapts their lifestyle 
to new technology tendencies, there is 
still a high amount of scepticism regarding 
its implementation in the electoral fi eld.   
Regardless, as Adames mentioned, “We have 
to accept that the tendencies in electronic 
voting are irreversible. Mexico cannot 
continue behind regarding technological 
evolution in electoral matters. We have to 
adopt electronic voting sooner or later”  
(Adames, 2009:335). 

The Mexican electoral model is 
characterized by incorporating various 
technological methods used for electoral 
registry, issuing the voting card and 
dissemination of the electoral result, among 
others. However, there is a certain precaution 
in introducing the electronic voting given 
that the electoral fraud experiences still 
remain in the Mexican memory. Considering 
the possibility of having national local 
elections under the full implementation of 
the electronic model, it is possible that in 
the medium term, the Mexican electoral 
process will include a double voting model 
(traditional and electronic voting) as long as 
there is consensus among key stakeholders. 



Expert electoral nr. 1/2015

21

About the author: Erika P. Salas Rueda 
She holds a PhD in Humanistic Studies with specialization in Ethics from the Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. She has a graduate degree in International 
Relations granted by the same institution. Nowadays, she is an advisor and Chief of Department 
of Inter-institutional Liaison for the International Center of Electoral Training and Research of the 
International Affairs Unit of the National Electoral Institute of Mexico. Since 2009, she is part of 
the UNESCO Research Chair in Ethics and Human Rights of Instituto Tecnológico de Monterrey. 
Among her publications highlighted: the article “Towards a New Framework for Understanding 
the Crisis of Social Citizenship in Mexico: a Perspective from Political Representation”, and the 
chapter “The Impact of Structural Violence in Vulnerable Groups in Mexico. An analysis through 
social citizenship”. E-mail: erika.salar@ine.mx

VI. Bibliographic references 

Adames, G., “El voto electrónico: un resumen de consideraciones para su legislación en 
México”, Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, vol. 2, num. 4, 
diciembre, p. 315 – 338

Arredondo, C., “Voto Electrónico: La Experiencia Coahuilense” in Ayala Sánchez, A. 
(ed.), Democracia en la Era Digital, México, UNAM, 2012

Held, D., “Reconstrucción: Los Fundamentos de la democracia” in La democracia y el 
orden global. Del Estado moderno al gobierno cosmopolita, Barcelona, Paidós, 1997, 
p. 179 – 262

Figueroa Padilla, J., El Sistema Electrónico de Recepción del Voto en Jalisco, México, 
UNAM, 2012

Li, J. and Ordaz, J, Evolución de Migración México-Estados Unidos, 2014, available 
at: http://www.economia.unam.mx/cempe/PDFs/Reuniones/14-1_evolucion_de_la_
migracion.pdf, accessed: February 15th, 2015

Nacif, B., “Dos experiencias Mexicanas de Sufragio a Distancia Innovaciones, Resultados 
y Perspectivas” in La Segunda Experiencia del Voto de los Mexicanos Residentes en el 
Extranjero, México, IFE, p. 21 – 30

Ramos, H., “Urna Electrónica Coahuilense y el reto de Coahuila”, 2005, Justicia Electoral, 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no. 20, p. 81 – 84

Romero R. and Téllez Valdés, J., Voto Electrónico, Derecho y Otras Implicaciones, 
México, UNAM, 2010

Téllez Valdés, J., “El Voto Electrónico” 2010, Temas Selectos de Derecho Electoral, 
no. 14

Téllez Valdés, J., “Algunas Anotaciones sobre el Voto Electrónico en México” in 
Astudillo, C. and Casarín León, M. (ed.), Derecho constitucional estatal. Memoria del 
VIII Congreso Nacional de Derecho Constitucional Estatal, México, UNAM

Finally, Mexico is a country seeking 
to adapt its voting model to the citizen’s 
needs, particularly looking to encourage 
political participation of those who have 
been unwilling to participate. The greatest 
challenge is to reach an agreement between 
different strategic political groups, as well as 
to renew the political culture in the country. 
All efforts must be oriented towards the 

respect of the citizenship, promoting its 
inclusion within the public sphere, so it 
may become an active actor, keeping in 
mind that “citizenship is something that 
the human being bestows upon himself 
through a long term commitment with the 
politeya, this being a matter of intertwining 
citizenship with human dignity” (Jiménez, 
2013:955).



Expert electoral nr. 1/2015

22

Zovatto, D., “Derechos políticos como derechos humanos”, 1998, in Nohlen D., 
Picado S., Zovatto D., Tratado de Derecho Electoral Comparado, México, Universidad 
de Heidelberg Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México Instituto 
Federal Electoral de México Fondo de Cultura Económica de México

Análisis Jurídico, Técnico, Organizativo Y Presupuestal De Las Alternativas Sobre 
El Voto De Los Mexicanos Residentes En El Extranjero Que Presenta El Comité 
Técnico De Especialistas Creado Por Acuerdo  Cg753/2012, available at: http://www.
votoextranjero.mx/c/document_library/get_file?uuid=a80dfb22-57b1-4f72-8901-
49d05a975183&groupId=10157, accessed: February 13rd, 2015

Congreso Internacional. Tecnología y Elecciones, available at: http://www.ine.mx/
archivos1/SE/CongresoTIC/2013/site/cont_introduccion.html, accessed: February 10th, 
2015

Instituto Electoral y de Participación ciudadana de Jalisco y PNUD, “Tecnología y 
Participación ciudadana. En la construcción democrática”, 2011, available at: http://
www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/fi les/Libro%20Tecnologia.pdf

Informe Final del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 2011 – 2012, 
available at: http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Ofi cina_de_
Vinculacion_Electoral_de_los_Mexicanos_en_el_Extranjero/, accessed: January 30th, 
2015

Informe Final Voto en el Extranjero 2006, available at: http://www.ine.mx/documentos/
votoextranjero/libro_blanco/index.htm, accessed: February 2nd, 2015.

Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, available at: http://www.
votoextranjero.mx/, accessed: February 2nd, 2015 



2323

Introducere

Ambasada Franței în România și 
Centrul Regional Francofon de Studii 
Avansate în Științe Sociale (CEREFREA) 
au organizat vineri, 23 ianuarie, seminarul 
„Organizarea alegerilor în străinătate. 
Experiența franceză”, care a reunit peste 
60 de specialiști și reprezentanți ai societății 
civile.

Acest seminar, care a avut ca scop 
principal împărtășirea experienței franceze1 

în domeniul organizării scrutinelor electorale  
în străinătate, s-a desfășurat cu participarea 
Excelenței Sale domnul François Saint-Paul, 
Ambasadorul Franței în România, a domnului 
Sylvain Riquier, director adjunct în cadrul 
Direcției pentru francezii din străinătate și 
pentru administrația consulară din Ministerul 
francez al Afacerilor Externe. Domnul Ioan 
Pânzaru, director CEREFREA Villa Noël, 
a fost moderatorul dezbaterilor din cadrul 
seminarului și al atelierului.

În cadrul acestui seminar, domnul 
Saint-Paul și domnul Riquier au explicat pe 
larg funcționarea sistemului electoral francez, 
punând în evidență elementele care ar putea 
fi  utile și aplicabile în România.

Domnul Ambasador a declarat 
că, pe lângă o organizare riguroasă, este 
necesară stabilirea unui număr corect de 
secții de vot prin raportare la un număr de 
votanți, precizând că în sistemul francez 
se recomandă înfi ințarea unei secții de vot 
pentru aproximativ 1.200 de alegători. Spre 
exemplu, la ultimele alegeri prezidențiale 
au existat 750 de secții de vot în străinătate 
pentru aproximativ 1.200.000 de potențiali 
votanți.

Printre elementele din sistemul 
de vot francez care ar putea fi  aplicabile 
în România, domnul Saint-Paul a mai 
identifi cat introducerea listelor consulare. 
Pe această temă, Ambasadorul a declarat: 
„Sunt de părere că, pe termen lung, listele 
consulare reprezintă un sistem foarte efi cient 
pentru a planifi ca bine lucrurile, pentru 
a construi o experienţă administrativă şi, 
dacă este însoțit de un sistem de procuri, 
aceasta poate constitui soluţia. Dar această 
orientare pe termen lung – principiul listelor 
electorale consulare în străinătate – trebuie 
să fi e examinată cu multă atenție. Pentru 
a merge pe această cale, nimic nu poate fi  

VOTUL ȘI REPREZ ENTAREA FRANCEZILOR 
STABILIȚI ÎN STRĂINĂTATE

„Organizarea riguroasă a alegerilor este foarte importantă, 
acest lucru însemnând investiții la nivel de resurse umane, dar și investiții fi nanciare” 

Dl François SAINT-PAUL 
Ambasadorul Franței în România

 

1 Materialul « Lʼorganisation du vote à lʼétranger. 
Lʼexpérience française » aparţine Ministerului 
Afacerilor Externe şi Dezvoltării Internaţionale din 
Franţa, fi ind pus la dispoziţie prin amabilitatea 
Excelenţei Sale domnul François Saint-Paul, 
Ambasadorul Franței în România. Traducerea aparţine 
Ambasadei Franţei.
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făcut fără societatea civilă. În alți termeni, 
chestiunea mijloacelor, umane și fi nanciare, 
rămâne prima problemă care trebuie tratată. 
Este problema imediată înainte de alegerile 
următoare, adică chestiunea prioritară față 
de numărul de birouri de vot.”

Pentru cetățenii francezi din diaspora 
care doresc să voteze este obligatoriu să 
se înscrie în prealabil pe listele electorale 
consulare, sistemul de vot din Franța 
neacceptând listele suplimentare.

De asemenea, în opinia Ambasadorului 
francez, se pot avea în vedere și alte soluții 
pentru votul din diaspora, printre care: 
introducerea sistemului de vot prin procură, 
organizarea scrutinului în două zile etc. 

Cu privire la votul electronic, domnul 
Saint-Paul a explicat că este „un sistem 
foarte complicat”, care presupune o muncă 
difi cilă și foarte minuțioasă, mai ales în ceea 
ce privește gestionarea listelor consulare. 
Domnul François Saint-Paul are o experiență 
notabilă în acest domeniu, datorată funcției 
sale de director al Direcției pentru francezii 
din străinătate și pentru administrația 
consulară, ocupată în perioada 2009 – 2013, 
în care a gestionat organizarea alegerilor 
prezidențiale și legislative din 2012 pentru 
francezii din străinătate, la acestea din urmă 
folosindu-se și votul electronic. 

La rândul său, domnul Sylvain 
Riquier a subliniat că este un sistem difi cil 
de pus în practică. El a explicat publicului 
prezent la seminar care sunt avantajele, dar 
și dezavantajele acestui tip de vot. În ceea ce 
privește votul prin corespondență, expertul 
francez a precizat că Franța a renunțat la acest 
sistem în anii ʼ70, deoarece era un sistem 
costisitor și nu întotdeauna fi abil.

Expertul francez a mai evidențiat 
faptul că legislația bună în domeniul electoral 
și organizarea efi cientă trebuie completate 
cu investiții fi nanciare consistente, pentru 
a putea face față provocării reprezentate de 
votul în diaspora.

A. VOTUL FRANCEZILOR 
STABILIŢI ÎN STRĂINĂTATE. 
GENERALITĂŢI

Cine sunt alegătorii?

Legea organică nr. 76-97 din data 
de 31 ianuarie 1976 referitoare la listele 
electorale consulare (LEC) şi la votul 
francezilor stabiliţi în străinătate pentru 
alegerea Preşedintelui Republicii Franceze 
cuprinde principiile care reglementează 
înscrierea pe listele electorale consulare a 
francezilor din străinătate. Astfel, este înscris 
pe lista electorală consulară a unei misiuni 
diplomatice sau ofi ciu consular (articolul 4):

– orice cetăţean francez stabilit în 
circumscripţia consulară care face o cerere 
de înscriere;

– orice cetăţean francez înscris în 
Registrul francezilor stabiliţi în străinătate, 
dacă nu şi-a exprimat o dorinţă contrară.

Aşadar, pentru a putea vota în 
străinătate, cetăţenii francezi stabiliţi în 
străinătate trebuie să fi e înscrişi pe lista 
electorală consulară a misiunii diplomatice 
sau consulare la care sunt arondaţi potrivit 
reşedinţei lor. 

Anumite misiuni diplomatice sau 
consulare pot fi  răspunzătoare de mai multe 
liste electorale consulare.

Se constată o creştere constantă a 
numărului de alegători înscrişi în LEC:

– 2007: 941.361; 
– 2010: 1.015.903;
– 2012: 1.078.579;
– 2014: 1.135.404.
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Numărul alegătorilor înscriși în LEC

Reprezentare atât în Franța, cât și în cadrul instanțelor locale

Dubla înscriere, garanţia menţinerii participării electorale

O ofertă electorală diversifi cată: trei cazuri sunt de luat în considerare în funcţie de locul în 
care cetăţeanul francez doreşte să-și exprime dreptul de vot.
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 Cetăţenii francezi stabiliţi în 
străinătate aleg prin scrutin direct: 

– 11 deputaţi ai francezilor stabiliţi în 
străinătate, respectiv câte unul pentru fi ecare 
circumscripţie legislativă; 

– 443 de consilieri consulari pentru 
130 de circumscripţii;

– 68 de delegaţi consulari.

Cetăţenii francezi aleg prin scrutin 
indirect:

– 12 senatori ai francezilor din 
străinătate;

– 90 de consilieri pentru Adunarea 
Francezilor din Străinătate (AFE) 

Diferite modalități de vot posibile

* VPC: vot prin corespondenţă
**VE: vot electronic
Curtea de Conturi a evidenţiat recent 

caracterul unic al acestor modalităţi, inclusiv 
în cadrul Uniunii Europene. În cazul în care 
sunt organizate alegeri pe teritoriul naţional, 
majoritatea ţărilor europene prevăd doar 
votul prin corespondenţă, care presupune 
trimiterea buletinelor de vot în ţara respectivă 
pentru a fi  numărate.

Un dispozitiv juridic complex 
Pentru alegerile naţionale, legislaţia 

referitoare la teritoriul metropolitan (teritoriul 
european al Franței) este fi e aplicată integral, 
fi e adaptată pentru a ţine cont de particu-
larităţile legate de expatriere:

– datele de depunere a materialelor 
electorale;

– desemnarea reprezentanţilor ofi ciali;
– modalităţile de transmitere a procu-

rilor;
– datele scrutinului pentru alegătorii 

de pe continentul american;

Detalierea legislaţiei aferente fi ecărui 
tip de alegeri:

 alegeri prezidenţiale:
Legea organică nr. 76-97 din data 

de 31 ianuarie 1976

Decretul nr. 2011-1837 din data de 
8 decembrie 2011

 alegeri legislative:
Ordonanţa nr. 2009-936 din data 

de 29 iulie 2009
 Legea organică nr. 2011-410 din 

data de 14 aprilie 2011
 Legea nr. 2011-411 din data de 

14 aprilie 2011

 alegerea reprezentanților în 
Parlamentul European:

 Legea nr. 77-729 din data de 
7 iulie 1977

 alegerea consilierilor consulari 
şi a consilierilor din cadrul Adunării 
Francezilor din Străinătate (AFE):

 Legea nr. 2013-659 din data de 
22 iulie 2013

Decretul nr. 2014-290 din data de 
4 martie 2014

Modalităţi de a răspunde parti-
cula rităţilor legate de cetăţenii francezi 
stabiliţi în străinătate 

În cazul anumitor tipuri de alegeri 
specifi ce cetăţenilor francezi stabiliţi în 
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străinătate, sunt prevăzute anumite dispoziţii 
particulare:

 Votul prin internet pentru 
francezii din străinătate, o modalitate de vot 
complementară oferită alegătorilor. De ce ?

Cetățenii francezi stabiliți în afara 
Franței fac pe deplin parte din comunitatea 
națională, fi ind necesar să-şi poată exercita 
dreptul de vot la fel ca și compatrioții lor 
care trăiesc în Franța metropolitană sau în 
teritoriile franceze de peste mări.

Cu toate acestea, între alegătorii 
stabiliți în străinătate și secţiile de votare pot 
exista distanțe considerabile, iar deplasările 
pot fi  difi cile, uneori chiar periculoase. 
Aceste constrângeri specifi ce expatrierii 
reprezintă tot atâtea obstacole în calea 
exercitării dreptului de vot. Sunt necesare, 
așadar, soluții inovatoare pentru ca dreptul 
de vot al alegătorilor stabiliți în străinătate să 
fi e de asemenea un drept efectiv. 

Este motivul pentru care cetățenii 
francezi stabiliți în afara Franței pot benefi cia 
de modalități de vot complementare, la care 
alegătorii din Franța nu au acces. În drept 
sunt admise asemenea diferențieri în funcție 
de diferite situații care justifi că acest lucru. 
Este vorba despre cetățenii francezi stabiliți 
în afara Franței. 

Aceste modalități complementare de 
vot își propun să permită acestor alegători 
exercitarea dreptului de vot la distanță. 
Din punct de vedere tehnic, pentru o 
bună perioadă de timp, numai votul prin 
corespondență, prin poștă, a fost posibil. 
Din anul 1982, această modalitate de vot 
există pentru alegerea Adunării Francezilor 
din Străinătate, prezentând totuși două 
inconveniente majore :

– pe de o parte, votul prin 
corespondență nu-și atinge obiectivul, care 
este acela de a favoriza accesul la scrutin. De 
fapt, datorită unor disfuncționalități care pot 
surveni în anumite țări, în ceea ce privește 
trimiterea prin poștă a plicurilor conținând 
buletinele de vot, votul prin corespondență 
sosește în mod frecvent la destinatar după 
încheierea votării. Alegătorii în cauză, 
decepționați de încrederea pe care au avut-o 

în această modalitate de vot, se vor găsi în 
situația de a fi  privați de dreptul de vot;

– pe de altă parte, votul prin 
corespondență apare ca fi ind vulnerabil. În 
măsura în care trimiterea acestui tip de vot 
nu este controlată de către secția de votare, 
riscul de fraudă este ridicat. În altă ordine 
de idei, sunt numeroase cauzele de nulitate, 
legate în special de nerespectarea de către 
alegător a procedurii de trimitere a votului.

Ca răspuns la aceste neajunsuri, în 
prezent, votul prin internet face posibilă 
modernizarea votului la distanță, fi ind în 
măsură să-i aducă îmbunătățiri substanțiale 
atât în termeni de accesibilitate, cât și de 
securitate. 

În anul 2003, francezii stabiliți în 
străinătate au experimentat pentru prima 
dată această modalitate de vot, în cadrul unui 
exercițiu implementat cu ocazia alegerilor 
pentru Adunarea Francezilor din Străinătate. 
Ulterior, această experiență a fost reînnoită, 
îmbogățită și aprofundată, în anul 2006 și 
apoi în 2009.

Din 2008, cetățenii francezi au, în 
virtutea Constituției, dreptul de a-și alege 
deputații pentru Adunarea Națională. Pentru 
ca acest drept să fi e efectiv, sufragiul trebuie 
să fi e accesibil tuturor. Este întărită, așadar, 
și legitimitatea votului prin internet, care 
contribuie la atingerea acestui obiectiv 
constituțional. 

Pentru acest lucru, legiuitorul a decis 
să introducă în Codul electoral dispoziții care 
să autorizeze pentru prima oară votul prin 
internet în ceea ce privește alegerile politice 
(articolul L.330-13 din Codul electoral, ca 
urmare a Ordonanței din data de 29 iulie 
2009 ratifi cate prin Legea din 14 aprilie 
2011).

Există mai multe texte regulamentare 
care au fost redactate pentru a completa și 
preciza procedura de vot prin internet: 

– Decretul din 15 iulie 2011, redactat 
după avizul Consiliului de Stat și al Comisiei 
naționale pentru informatică și libertăți 
(CNIL), coroborat cu articolele R. 176-3 și 
următoarele din Codul electoral; 

– Hotărârea din 27 aprilie 2012 refe-
ritoare la prelucrarea automată a datelor 
cu caracter personal, prevăzută de articolul 
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R. 176-3 din Codul electoral și efectuată după 
un nou aviz din partea CNIL;

– Hotărârea din 4 mai 2012, modifi -
cată, referitoare la publicarea listei 
membrilor biroului de  vot electronic (BVE), 
responsabil de controlul tuturor operațiunilor 
de vot prin internet pentru alegerea depu-
taților francezilor stabiliți în străinătate.

Utilizarea votului prin internet 
pentru alegerea deputaților francezilor 
stabiliți în străinătate se înscrie, așadar, în 
acest cadru juridic foarte precis, care impune 
în prezent respectarea unui nivel înalt de 
exigență în materie de secret al votului şi 
securitate a scrutinului. 

 Materiale electorale dematerializate 

Având în vedere că numărul 
cetăţenilor francezi stabiliţi în străinătate şi 
înscrişi pe listele electorale consulare este 
în creştere constantă, proporţia materialelor 
de propagandă electorală trimise alegătorilor 
francezi în toată lumea reprezintă o parte 
crescândă a „bugetului aferent alegerilor”. 
Astfel, acest tip de cheltuieli reprezintă, în 
funcţie de tipul de alegeri, între 29 şi 42% din 
bugetul total aferent organizării alegerilor. 

Cu ocazia primului tur al alegerilor 
prezidenţiale din 2012, au fost distribuite 
alegătorilor zece prezentări ale programelor 
politice, respectiv un total de 11.207.710 coli 
de hârtie A4. Pentru acest prim tur de scrutin 
prezidenţial, cantitatea de hârtie utilizată 
(cuprinzând doar prezentările programelor  
politice) se ridică la 119 tone, respectiv 2.000 
de copaci.

În plus, ţinând cont de criteriul 
geografi c şi de termenele de distribuire a 
materialului electoral, utilizarea serviciilor 
poştale de transport al materialelor electorale 
pe cale aeriană nu permite aplicarea normelor 
acordului în domeniul mediului (Grenelle de 
l’environnement), presupunând o cheltuială 
energetică şi un bilanţ al emisiilor de gaze cu 
efect de seră extrem de importante. 

Pentru a respecta dorinţa de 
exemplaritate a Ministerului Afacerilor 
Externe şi Dezvoltării Internaţionale în 
materie de dezvoltare durabilă, Direcţia 
pentru francezii din străinătate a susţinut 

în mod activ introducerea articolului 21 în 
Legea din data de 22 iulie 2013 referitoare 
la reprezentarea cetăţenilor francezi stabiliţi 
în străinătate (RFE). 

 Dreptul la reuniuni în timpul 
perioadei electorale

a) În ţările care nu sunt membre ale 
Uniunii Europene şi în cele care nu sunt 
semnatare ale Convenţiei europene pentru 
apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale

Principiu: în circumscripţiile electo-
rale, este interzisă orice formă de propagandă 
electorală prin orice mijloc, cu excepţia 
trimiterii sau remiterii către alegători a 
circularelor şi a buletinelor de vot ale 
candidaţilor de către misiunile diplomatice 
sau ofi ciile consulare, precum şi a panotajului 
electoral în benefi ciul candidaţilor în 
interiorul sediilor misiunilor diplomatice, 
al ofi ciilor consulare şi birourilor de vot 
deschise în alte locaţii. 

Sunt interzise:
 difuzarea de circulare ale candidaților 

în afara cadrului prevăzut (distribuția prin 
intermediul misiunilor diplomatice și al 
ofi ciilor consulare, și panotajul electoral în 
sediile acestora);

 publicarea de circulare ale 
candidaților pe site-urile web ale acestora;

 promovarea unei candidaturi de 
către agenții misiunilor diplomatice sau ai 
ofi ciilor consulare (funcționarii angajați cu 
contract de către misiunile diplomatice sau 
ofi ciile consulare nu sunt considerați agenți 
de către Consiliul de Stat [cf. CE, nr. 32952, 
16 iunie 2010], aceștia putând chiar candida 
pentru AFE).

Sunt autorizate:
 publicarea unui articol într-un organ 

de presă local care nu trebuie să cuprindă 
nicio aluzie la scrutin sau niciun alt element 
de polemică electorală [cf. CE, nr. 127759, 
6 iulie 1992];
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 difuzarea de informații electorale;
 trimiterea de documente partizane 

(chiar şi cele care menționează alegerile, 
anunțând o candidatură sau făcând apel la 
vot) în afara perioadei electorale.

b) În statele membre ale Uniunii 
Europene sau semnatare ale Convenţiei euro-
pene pentru apărarea Drepturilor Omului 
şi Libertăţilor Fundamentale2 

În aceste state, se aplică doar restric-
ţiile referitoare la propagandă prevăzute în 
Codul electoral (aceleaşi ca pentru alegerile 
care se desfăşoară în Franţa), respectiv: 

1. interdicţia de a distribui materiale 
de propagandă electorală începând cu ajunul 
datei scrutinului la ora 00,00 [cf. C. elect. art. 
L49];

2. interdicţia pentru orice funcţionar 
public de a distribui buletine de vot, prezentări 
ale programelor politice sau circulare ale 
candidaţilor [cf. C. elect. art. L50];

3. interdicţia de a face propagandă 
electorală prin orice mijloc de publicitate 
comercială (în presă sau prin orice mijloc 
de comunicare audiovizuală) în timpul celor 
trei luni care preced prima zi a lunii în care 
se organizează alegeri şi până la data turului 
de scrutin în care sunt anunţate rezultatele 
acestor alegeri [cf. C. elect. art. L52-1];

4. interdicţia de a face campanie de 
promovare publicitară a realizărilor unui ales/
grup pe teritoriul circumscripţiei aferente 
începând cu prima zi din cele șase luni care 
preced luna în cursul căreia se organizează 
alegeri generale [cf. C. elect. art. L52-1].

B. GESTIONAREA LISTELOR 
ELECTORALE CONSULARE ŞI A 
CONTENCIOSULUI AFERENT

 Actualizarea LEC: cine ce face?

– Misiunile diplomatice şi ofi ciile 
consulare: înregistrarea pe tot parcursul 
anului a cererilor de înscriere sau radiere;

– Comisiile administrative din 
cadrul misiunilor diplomatice sau ofi ciilor 
consulare: controlul acestor înregistrări 
(articolul 6 din Legea nr. 76-97). Pentru 
fi ecare listă electorală se organizează câte 
o comisie administrativă care este compusă 
din patru membri, respectiv doi titulari şi doi 
supleanţi, desemnaţi de Adunarea Francezilor 
din Străinătate, în baza propunerii misiunilor 
diplomatice sau a ofi ciilor consulare 
formulate după avizul consilierilor consulari 
în calitate de aleşi de proximitate. Mandatul 
lor este de șase ani;

– Comisia electorală: validarea LEC 
(articolul 6 din Legea nr. 76-97). Comisia 
electorală a Ministerului Afacerilor Externe 
şi Dezvoltării Internaţionale (MAEDI) este 
compusă dintr-un preşedinte desemnat de 
Consiliul de Stat şi doi membri desemnaţi, 
unul de către Curtea de Casaţie şi cel de-al 
doilea de către Curtea de Conturi;

– Tribunalul de Instanţă din Paris 
(aron dismentul 1), competent în cazul 
recursului formulat în materie de LEC 
(articolul 9 din Decretul nr. 2005-1613 din 
data de 22 decembrie 2005). 

2 Albania, Germania, Andorra, Armenia, Austria, 
Azerbaidjan, Belgia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, 
Cipru, Croaţia, Danemarca, Spania, Estonia, Finlanda, 
Franţa, Georgia, Grecia, Ungaria, Irlanda, Islanda, 
Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, 
Malta, Macedonia, Monaco, Muntenegru, Moldova, 
Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Cehia, 
România, Regatul Unit, Rusia, San Marino, Serbia, 
Slovenia, Slovacia, Suedia, Elveţia, Turcia, Ucraina
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Gestionarea LEC: un calendar strict
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 Recursul în materia listei electorale 
consulare

Referinţe: articolele L25 şi L34 din 
Codul electoral 

Solicitanţii înaintează cererea lor de 
recurs Tribunalului de Instanţă, alegând orice 
modalitate care li se pare convenabilă, inclusiv 
prin intermediul misiunilor diplomatice şi al 
ofi ciilor consulare.

Declaraţia trebuie să conţină numele, 
prenumele şi adresa solicitantului; dacă 
este cazul, numele, prenumele şi adresa 
alegătorului în cauză. Solicitantul are 
obligaţia de a preciza în ce calitate formulează 
recursul.

Tribunalul de Instanţă fi xează data 
audienţei în decursul lunii care urmează 
recursului.

Grefa Tribunalului de Instanţă notifi că 
decizia MAEDI şi solicitantului (dacă este 
cazul, prin intermediul MAEDI). Decizia 
Tribunalului nu poate face obiectul unei 
opoziţii (articolul 12 din Decretul nr. 2005-
1613). De asemenea, procedura de recurs 
poate să aibă loc, de-a lungul anului electoral, 
până la data scrutinului.

 Un sistem în mare parte bine 
organizat, dar şi perfectibil

În vederea garantării drepturilor 
cetăţenilor francezi în materie electorală, 
MAEDI dă o interpretare strictă articolului 4 
al Legii organice 76-97 din data de 31 
ianuarie 1976, menţinând pe listele electorale 
consulare persoanele radiate din registru 
„pentru nereînnoirea înscrierii acestora pe 
LEC” şi care nu şi-au reconfi rmat prezenţa 
în străinătate. 

Alegerile organizate în 2012 şi în 
special scrutinul prezidenţial au evidenţiat  
necesitatea unei analize aprofundate 
referitoare la gestionarea LEC. 

Cu ocazia acestor alegeri, Consiliul 
Constituţional a trebuit să autorizeze punerea 
în practică a unei proceduri excepţionale, 
denumită în cerc restrâns crash, care a permis 
francezilor înscrişi pe o listă electorală 
consulară (LEC) să voteze în comuna în care 

sunt înscrişi în Franţa. Aproximativ 12.000 
de alegători au benefi ciat de această măsură.

Consiliul Constituţional, în 2012 şi 
apoi în iulie 2013, şi misiunea de inspecţie 
comună a MAEDI/MININT, mandatată 
de către Ministerul Afacerilor Externe 
şi Dezvoltării Internaţionale, au sugerat 
revenirea la o viziune mai puţin exagerată a 
dreptului comun, făcând astfel ca o radiere 
din Registrul francezilor stabiliţi în străinătate 
să antreneze în mod automat radierea de pe 
LEC. 

O analiză referitoare la acest subiect 
este în curs de desfăşurare în prezent la 
nivelul Ministerului Afacerilor Externe şi 
Dezvoltării Internaţionale şi al Ministerului 
de Interne.

C. CONTENCIOSUL LEGAT DE  
OPERAŢIUNILE ELECTORALE

 Interlocutorii  MAEDI  în  perioada 
electorală

– Consiliul Constituţional, prin 
intermediul Ministerului de Interne 
(MININT), în cazul alegerilor prezidenţiale, 
al celor legislative şi senatoriale, și al refe-
ren dumurilor;

– Consiliul de Stat în cazul altor tipuri 
de alegeri;

– Tribunalul de Instanţă din Paris, 
arondismentul 1;

– Biroul pentru alegeri din cadrul 
Ministerului de Interne;

– Prefectura Île-de-France în cazul 
alegerilor europene.

 Rezolvarea contenciosului electoral: 
procedura în cazul alegerilor naţionale

În funcţie de tipul de alegeri:

Alegeri prezidenţiale
Articolul 58 din Constituţie şi 

articolul 15 din Legea organică nr. 76-97 din 
data de 31 ianuarie 1976 referitoare la listele 
electorale consulare şi la votul francezilor 
stabiliţi în străinătate în cazul alegerilor 
pentru Preşedintele Franţei.
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Referendum
Articolul 60 din Constituţie şi articolul 

50 din Ordonanţa nr. 58-1067 din data de 7 
noiembrie 1958 referitoare la Legea organică 
a Consiliului Constituţional:

– orice alegător are dreptul de a 
contesta legalitatea procesului electoral, 
menţionând acest lucru pe procesul-verbal 
aferent desfăşurării alegerilor;

– doar reprezentanţii ofi ciali şi 
candidaţii pot, în anumite condiţii, să sesizeze 
direct Consiliul Constituţional.

Alegeri legislative şi senatoriale
Articolul 59 din Constituţie şi articolul 

33 din Ordonanţa nr. 58-1067 din data de 7 
noiembrie 1958 referitoare la Legea organică 
a Consiliului Constituţional:

– sunt de competenţa Consiliului 
Constituţional sesizat de către un alegător 
din circumscripţie sau de către un candidat 
în decurs de zece zile de la proclamarea 
rezultatelor defi nitive.

Alegerea reprezentanţilor în 
Parlamentul European

Articolul 25 din Legea nr. 77-729 din 
data de 7 iulie 1977 referitor la alegerile 
reprezentanţilor în Parlamentul European:

– sunt de competenţa Consiliului 
de Stat sesizat de către un alegător din 
circumscripţie sau de către un candidat 
în decurs de zece zile de la proclamarea 
rezultatelor defi nitive, sau de către ministrul 
de interne.

 Rezolvarea contenciosului elec-
toral: procedura în cazul alegerilor 
specifi ce pentru francezii din străinătate

Consilierii consulari şi consilierii 
din cadrul Adunării Francezilor din 
Străinătate

Articolul 23 din Decretul nr. 2014-
290 din data de 4 martie 2014 referitor 
la dispoziţiile electorale relative la 
reprezentarea francezilor din străinătate:  

– sunt de competenţa Consiliului 
de Stat sesizat de către un alegător din 

circumscripţie sau de către un candidat 
în decurs de zece zile de la proclamarea 
rezultatelor defi nitive;

– recursul poate fi  formulat fi e pe 
lângă o misiune diplomatică sau un ofi ciu 
consular din circumscripţia electorală, fi e pe 
lângă grefa Consiliului de Stat;

– fără implicarea unui reprezentant 
juridic; 

– Consiliul de Stat statuează în primă 
şi ultimă instanţă. 

 Prevenirea litigiului: prin ce 
mijloace?

– Un cadru juridic strict pentru a 
garanta veridicitatea scrutinului şi pentru a 
face ca eventuala fraudă să nu aibă „caracter 
determinant”;

– Un cadru juridic care trebuie făcut 
cunoscut pentru a putea fi  aplicat şi respectat.

 Cadrul juridic 

Dispoziţii care reglementează:
– campania electorală (reglementarea 

accesului la mijloacele de informare media, 
regulile de fi nanţare a campaniei electorale …);

– data scrutinului (L60; L62; L62-1; 
L63; L64);

– operaţiunile de numărare a voturilor 
(L65; L66..);

– sancţiuni fi nanciare (legate de distri-
buirea materialului electoral, cu respectarea 
condiţiilor de formă impuse de Codul electoral 
şi de jurisprudenţă, sau legate de rambursarea 
cheltuielilor de campanie electorală în lipsa 
unei condamnări după un recurs);

– sancţiuni penale (art. L113); 
– controlul exercitat de către un ju -

de cător electoral al actelor care pregătesc 
alegerile politice;

 Asigurarea unui număr sufi cient 
de birouri de vot

Pentru a facilita exercitarea dreptului 
de vot, există mai multe modalităţi 
cumulative:

– asigurarea unei bune acoperiri geo-
grafi ce; 
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– alegerea, în cazul birourilor des-
centralizate (şi, prin urmare, a celor amplasate 
în afara sediilor diplomatice şi consulare), a 
spaţiilor sigure şi accesibile;

– instalarea birourilor de vot în săli 
îndeajuns de spaţioase pentru a garanta 
fl uiditatea procesului de vot;

– stabilirea unui număr maxim de vo -
tanţi pentru fi ecare birou (1.200 de votanţi în 
2012 pentru fi ecare birou de vot; pe de altă 
parte, Ministerul de Interne, în instrucţiunile 
transmise primăriilor, recomandă să fi e 
prevăzuţi între 800 şi 1.000 de alegători 
înscrişi pentru fi ecare birou de vot).

 INFORMAREA necesară pentru 
a permite o bună înţelegere şi pentru a 
alerta direcţiile administrative

Înainte de data scrutinului: 
–  redactarea de ghiduri practice pentru 

misiunile diplomatice şi ofi ciile consulare;
– punerea la dispoziţia membrilor 

biroului de vot a unui program informatic 
didactic;

– apel la autocenzura autorităţilor care 
trebuie să evite orice implicare „ofi cială” în 
timpul campaniei electorale.

În ziua scrutinului:
– pregătirea unui ghid pentru uzul 

preşedintelui biroului de vot;
– organizarea în cadrul administraţiei 

centrale a permanenţei, 24h/24h, prin telefon 
şi prin poşta electronică.

INFORMAREA candidaţilor

– Punerea la dispoziţie a legislaţiei 
în cadrul unui spaţiu dedicat pe site-ul 
diplomaţiei franceze (France Diplomatie: 
http://www.diplomatie.gouv.fr);

– Publicarea mementourilor candi da-
ţilor;

– În cazul alegerilor naţionale, pre-
zenţa unui agent al Ministerului Afacerilor 
Externe şi Dezvoltării Internaţionale 
(MAEDI) la sediul Ministerului de Interne 
(MININT) în timpul perioadei de depunere a 
candidaturilor. 
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 VOTUL ALB – ÎNCEPUT DE DEZBATERE

Mircea KIVU, sociolog

Abstract:

Preocuparea pentru legiferarea votu -
lui alb (votul de protest) a devenit din ce 
în ce mai actuală, pe măsură ce alegătorii 
devin conştienţi de necesitatea exprimării 
unui răspuns explicit la situaţia în care nu 
se regăsesc în niciunul dintre candidaţii 
prezenţi într-un scrutin electoral. Pornind de 
la distincţia între absenteism şi abstenţionism 
se ajunge la defi nirea votului alb drept un 
abstenţionism activ.

Eforturile de legiferare a votului alb 
au început în ultimele decenii ale secolului 
trecut. În unele cazuri (Polonia – 1989, 
Rusia – 1991), posibilitatea exprimării 
votului alb a determinat paşi importanţi 
spre democratizare. În articol sunt trecute 
în revistă câteva dintre reglementările 
actuale în privinţa votului negativ – Rusia, 
Franţa, India. Situaţia din România este 
defi nită drept un început de legiferare (făcut 
în 2008) dominat de ambiguităţi şi deci 
fără consecinţe practice. Este argumentată 
necesitatea completării actualei legislaţii 
româneşti privind votul alb.

Cuvinte-cheie: vot alb, vot de protest, 
vot nul, absenteism, abstenţionism

Abstract:

The concern for legislating in terms 
of the blank/white vote (vote of protest) is 
becoming more prominent as voters become 
aware of the need to express a clear answer 
in the situation where they do not identify 
themselves with any of the candidates in an 
electoral process. Starting  from the distinc-
tion between absenteeism and abstenti  on -
ism we conclude that the defi nition for the 
blank/ white vote is active abstentionism. 

Efforts to legislate white voting began 
in the last decades of the last century. In some 
cases (Poland – 1989, Russia – 1991), the 
possibility of exercising the blank vote made 
important strides towards democratization. 
In the article there is a brief presentation on 
the current regulations for the protest vote –
Russia, France, India.

The situation in Romania is defi ned 
as a beginning of legislating (made in 2008), 
dominated by ambiguities that led to no 
practical consequences. The article argues 
that it is necessary to complete the current 
Romanian legislation in terms of the white 
vote.

Keywords: white vote, protest vote, 
blank vote, absenteeism, abstentionism
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Sistemul democratic în care cetăţenii 
îşi desemnează prin vot reprezentanţii care 
vor exercita puterea în numele lor are câteva 
presupuneri implicite. Una dintre ele este 
aceea că cetăţeanul are posibilitatea să 
aleagă, dintre candidaţii prezenţi într-un 
scrutin electoral, o persoană despre care 
are motive puternice să creadă că va 
acţiona astfel încât să infl uenţeze deciziile 
în sensul dorit de el, cetățeanul. Această 
prezumţie nu este totdeauna adevărată 
pentru că adesea posibilităţile de alegere 
sunt prea puţine şi – mai important – 
prea puţin diversifi cate.

În situaţia în care cetăţeanul nu 
este mulţumit de niciunul dintre candidaţii 
(partidele) înscrişi în buletinul de vot, în mod 
tradiţional el are două opţiuni: alege răul cel 
mai mic sau nu votează. Dezavantajul este că 
mesajul transmis politicienilor (şi societăţii în 
ansamblu) rămâne ambiguu, adică inefi cient.

Votul de protest constituie tema 
centrală a romanului Ensaio sobre a Lucidez 
(Eseu despre luciditate) al laureatului Nobel, 
Jose Saramago (2004). Într-o ţară imaginară, 
este descrisă reacţia paradoxală a unui 
aşa-numit „sistem democratic” la situaţia în 
care majoritatea alegătorilor dau un vot alb. 
Guvernul central declară starea de urgenţă, 
înconjoară capitala cu un zid şi trece la 
hăituirea presupuşilor instigatori şi a celor 
care au votat în alb.

Se discută tot mai des despre diverse 
variante în care votul alb – vot de protest – 
ar putea fi  transformat, dintr-o opţiune 
individuală şi întâmplătoare, într-o modalitate 
de acţiune cu impact simbolic şi nu numai. În 
cele de mai jos încerc să analizez diferitele 
moduri de exprimare a votului alb, atât 
variantele sale formale, cât şi informale. 

Ce este votul alb?
Absenteism sau abstenţionism?

În general, când ne raportăm la 
fenomenul neparticipării la un scrutin 
electoral, vorbim despre absenteism. 
Termenul este derivat din franceză –  
absentéisme, care înseamnă „faptul de a fi  
absent de la locul de muncă, de la şcoală, de 

la o şedinţă, de la o adunare sau din orice alt 
loc unde, din motive de organizare a muncii, 
de participare la o acţiune etc., prezenţa este 
obligatorie”1. Aşadar, termenul se referă mai 
curând la chiul, la neîndeplinirea unei datorii. 
El ar putea fi  aplicat mai degrabă celor care 
absentează de la vot pentru că preferă să facă 
ceva mai plăcut în timpul respectiv, pentru 
că sunt total dezinteresaţi de actul politic sau 
dintr-un alt motiv.

Alta este situaţia persoanei care 
refuză în mod deliberat să participe la vot, 
dorind să exprime prin aceasta o atitudine 
bine defi nită: protestul faţă de un regim 
politic opresiv (era cazul în timpul regimului 
comunist, când absenţa de la vot putea atrage 
după sine repercusiuni neplăcute), față de 
un sistem de vot considerat neadecvat sau, 
pur şi simplu, faptul că în oferta electorală 
nu găseşte nimic convenabil. Pentru aceste 
situaţii, în sociologia politică (îndeobşte 
cea francofonă) se foloseşte termenul de 
„Abstenţionism”.

Simplifi când, absenteismul se referă la 
neîndeplinirea unei datorii, spre deosebire de 
abstenţionism, care presupune neexercitarea 
unui drept2. 

De cele mai multe ori, cele două 
comportamente, esenţialmente distincte, sunt 
greu de diferenţiat, pentru că se manifestă în 
acelaşi fel: absenţa de la urne. Pentru a şti 
câţi dintre cei care nu s-au prezentat la vot nu 
au făcut-o pentru că nu le-a păsat, pentru că 
nu au putut din motive obiective sau pentru 
că au vrut să exprime o atitudine precisă, 
sunt necesare studii sociologice bazate pe 
analize statistice laborioase, de obicei post-
electorale. După cum remarcă sociologul 
francez Alain Lancelot, difi cultatea majoră 
a unor asemenea cercetări provine din faptul 
că votul şi, mai ales, participarea la vot sunt 
comportamente cu încărcătură axiologică 

1 Conform Dictionnaire de français Larousse, http://
w w w. l a r o u s s e . f r / d i c t i o n n a i r e s / f r a n c a i s /
absent%C3%A9isme/261, vizualizat la 6 martie 2015 
2 Lucrurile se complică în ţările în care se practică votul 
obligatoriu (Grecia, Belgia etc.), unde abstenţionismul 
ar trebui considerat o formă de nesupunere civilă.
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puternică – de unde distorsiunile în declararea 
directă3. 

Vot nul, vot alb
Până relativ de curând (ultimul deceniu 

al secolului trecut) nu a existat preocuparea 
pentru distincţia dintre votul nul şi cel alb, 
ambele fi ind considerate voturi neexprimate, 
puse pe seama erorii. Votul alb a început să 
fi e considerat drept rezultat al unei atitudini 
distincte în Franţa, unde folosirea sistemului 
de vot cu plicuri făcea evidentă intenţia atunci 
când plicul era lăsat gol sau se introducea în 
el o foaie albă. Probabil, acesta este motivul 
pentru care acolo s-a menţinut şi acum 
denumirea de „vot alb” – spre deosebire de 
ţările unde se folosesc expresii specifi ce.

Votul alb este considerat la jumătatea 
drumului între abstenţionism şi participare la 
vot. Prin el, alegătorul îşi manifestă, într-un 
scrutin electoral, incapa citatea sau refuzul 
de a efectua o alegere între variantele care 
i se oferă4. El se prezintă la secţia de vot, 
arătându-şi prin aceasta interesul pentru actul 
electoral, dar refuză să facă o alegere – fi e 
pentru că niciunul dintre candidaţi nu i se 
pare că ar merita votul, fi e că (în cazul unui 
referendum) întrebarea i se pare irelevantă 
sau incorectă.

Mai mult, putem caracteriza votul alb 
drept o formă de abstenţionism activ (spre 
deosebire de cel pasiv, care se manifestă prin 
neprezentare). El este un protest explicit, 
pe când neprezentarea (când nu e simplu 
absenteism) este unul implicit.

Acolo unde este reglementat, votul 
negativ cunoaşte diferite denominaţii, atât 
în legislaţie, cât şi în analizele de sociologie 
politică. În ţările de infl uenţă francofonă, se 
foloseşte termenul neutru „vot alb”. În ţările 
anglofone (Regatul Unit, India, Statele Unite 
ale Americii), este încetăţenit expresivul 
None of the Above („niciunul dintre cei de 

3 „Validitatea unei anchete de opinie depinde de 
absenţa distorsiunii dintre comportamentele efective 
şi cele mărturisite cu ocazia anchetei […]. Ori, în 
ce priveşte abstenţionismul, care se bucură de o 
proastă reputaţie socială, distorsiunea este regula şi 
conformitatea, excepţia” – Lancelot, 1968, p. 5.
4 Zulfi karpasic, 2001, p. 247.

mai sus”), iar în ţările ex-sovietice (Rusia, 
Ucraina) vorbim despre expresia „împotriva 
tuturor”, care are o nuanţă ceva mai agresivă.

Implicaţiile votului negativ variază şi 
ele de la o ţară la alta. Atunci când voturile 
de acest tip se plasează pe primul loc 
într-un scrutin, există posibilitatea ca postul 
respectiv să rămână vacant, să fi e ocupat prin 
numire de către un organism superior, să se 
reia alegerile cu sau fără candidaturi noi sau, 
pur şi simplu, să nu existe niciun efect.

Istoric
În mod tradiţional, din punct de 

vedere juridic (şi implicit al impactului 
asupra procesului electoral) până la sfârşitul 
secolului XX nu s-a făcut distincţie între 
votul alb şi cel nul. 

Prima legiferare a votului alb poate fi  
considerată Regula 49-O din Codul electoral 
indian din 1961 (vezi mai jos).

În regimurile comuniste, inclusiv în 
România, se practicau aşa-zise alegeri în care 
pe buletinul de vot exista, de regulă, un singur 
candidat5. Alegătorul avea posibilitatea să lase 
buletinul alb (dacă era de acord) sau să taie 
numele candidatului. În Polonia, la alegerile 
pentru Seim din iunie 1989, deşi în 65% 
dintre circumscripţii au fost candidaţi unici 
ai partidului comunist (PUMP), o parte dintre 
aceştia (inclusiv prim-ministrul în funcţie) nu 
au fost aleşi, astfel încât comuniştii au pierdut 
monopolul puterii.

Înainte de primele legalizări ale votului 
de protest au existat tentative de utilizare 

5 În România, conform Constituţiei din 1965, 
„dreptul de a depune candidaturi aparține Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, cel mai larg 
organism politic permanent, revoluționar, democratic, 
cu caracter reprezentativ, care constituie cadrul 
organizatoric de unire, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a forțelor politice şi sociale ale 
naţiunii noastre socialiste, a tuturor organizațiilor de 
masă și obștești, pentru participarea întregului popor 
la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului 
și statului, la conducerea tuturor domeniilor de 
activitate”. În anumite circumscripţii (cele în care 
nu participau lideri importanţi ai P.C.R.) puteau fi  
depuse şi câte două candidaturi. Ele erau întotdeauna 
persoane de acelaşi sex, aceeaşi categorie socială, 
aceeaşi naţionalitate etc., pentru a se putea păstra 
componenţa dorită a Marii Adunări Naţionale.
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„metatextuală” a conceptului NOTA. Este 
vorba despre grupuri de cetăţeni care au 
folosit diverse artifi cii lingvistice, astfel încât 
menţiuni echivalente lui „niciunul dintre 
aceştia” să apară pe buletinele de vot sau în 
procesele-verbale de constatare a rezultatelor 
alegerilor.

Astfel, la alegerile generale din 1977, 
într-un district din Canada (Prince George), 
omul de afaceri Frederikus Goossen şi-a 
schimbat în mod ofi cial numele în Thea Bove 
Zznoneoff6.

Conform legii canadiene, candidaţii 
sunt listaţi pe buletinele de vot în ordine 
alfabetică, astfel încât domnul ZZnoneoff 
apărea ca ultima opţiune şi, în această 
calitate, a obţinut 315 voturi (1% din total – 
insufi cient pentru obţinerea mandatului). 

Au procedat în mod similar austra-
lianul Geoff Richardson, rebotezat Of the 
Above None, în 2007, şi ucraineanul Vasili 
Humeniuk rebotezat Protyvsih (Împotriva-
tuturor), nume sub care a candidat la 
preşedinţie în 2010, obţinând 0,16% din 
sufragii. Tot în 2010, în Regatul Unit a fost 
înregistrată candidatura independentului 
None Of The Above Zero, care a obţinut 172 
de voturi.

În Serbia, partidul „Niciunul dintre 
aceştia” (Ниједан од понуђених одговора, 
НОПО) a avut grijă la alegerile parlamentare 
din 2012 să-şi depună candidatura în ultima 
zi, cu puţin înaintea închiderii biroului de 
înregistrare. 

Conform legii sârbești, candidaţii sunt 
înscrişi în buletine în ordinea înregistrării 
candidaturilor. Benefi ciul confuziei s-a 
concretizat în obţinerea unui mandat în 
Adunarea Naţională a Serbiei.

Situaţia în alte ţări
În prezent, votul negativ este legalizat 

în 14 ţări (în afară de România, unde, vom 
arăta, este doar parţial legalizat): Franţa, 
Belgia, Brazilia, Grecia, Ucraina, Chile, 
Bangladesh, statul Nevada din S.U.A., 
Finlanda, Columbia, Spania, Suedia, Rusia, 
India. În cele ce urmează vom detalia situaţia 
în câteva dintre ele.

6 Hill, 2002, p. 407.

Rusia
În 1991, la ultimele alegeri din Uniunea 

Sovietică, votul „împotriva tuturor” a jucat 
un rol extrem de important. Alegerile au tre -
buit repetate în peste 200 din cele 1.500 de 
colegii (în majoritatea cazurilor, în detri-
mentul candidaţilor PCUS), ceea ce a condus 
la victoria lui Boris Elţin.

Timp de 13 ani (între 1993 şi 2006), 
atât în alegerile locale, cât şi în cele pentru 
Duma de Stat, în Rusia (şi în alte state 
ex-sovietice) a existat posibilitatea de a se 
vota „împotriva tuturor” („против всех”), 
opţiunea fi ind înscrisă pe buletinele de vot. 
Singurul tip de scrutin la care nu a existat era 
cel prezidenţial. 

Voturile înregistrate ca „împotriva 
tuturor” sunt redistribuite între partidele 
care au depăşit pragul electoral (similar celor 
primite de partidele care nu au întrunit pragul 
de 7%). Legea prevedea repetarea alegerilor 
în cazul în care opţiunea respectivă ar întruni 
cele mai multe voturi.

Acest tip de vot a fost desfi inţat de 
către Vladimir Putin în 2006, pentru a se 
evita repetarea alegerilor, după ce în 2004, 
în districtul Krasnodar, 65% dintre alegători 
votaseră „împotriva tuturor”7. După dis-
pariţia votului de protest din buletinele de 
vot s-a înregistrat o scădere dramatică a 
participării la vot. 

În 2014, o lege adoptată de către 
Duma de Stat a reintrodus votul „împotriva 
tuturor”, dar numai în alegerile municipale8. 

Conform unor analişti (Stanovaya, 
2014), reintroducerea votului „împotriva 
tuturor” ar avantaja partidul Rusia Unită 
al preşedintelui Putin, pentru că ar duce 
la creşterea numărului absolut de voturi 
necesare pentru depăşirea pragului electoral 

7 Conform Voice of Russia, TASS: “Against all” 
voting option might return on Russian ballots by end 
of 2014, http://sputniknews.com/voiceofrussia/news 
/2014_01_17/Against-all-voting-option-might-return-
on-Russian-ballots-by-end-of-2014-6386/, vizualizat 
la 01.03.2015.
8 Conform Moscow Times, Putin Brings Back the Option 
to Vote “Against All”, http://www.themoscowtimes.
com /news/article/putin-brings-back-the-option-to-
vote-against-all/ 501587.html, vizualizat la 01.03.2015.
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(7% din voturile valabil exprimate); în felul 
acesta, este posibil ca numărul formaţiunilor 
rămase sub prag să crească, cele mai multe din 
voturile acestora ajungând, prin redistribuire, 
în contul partidului prezidenţial.

(a se vedea Ta belul nr. 1)

Franţa
Votul alb este denumit şi abstenţionism 

civic. O serie de organizaţii neguverna-
mentale militează pentru legalizarea sa încă 
din ultimii ani ai secolului trecut.

În 2003, grupul «Union pour la 
Démocratie Française (UDF)» din Adunarea 
Naţională (echivalentul Camerei Deputaţilor) 
a pus pe ordinea de zi un proiect de lege prin 
care voturile albe urmau să fi e contabilizate 
separat şi să intre în categoria voturilor 
valabile. 

Majoritatea «Union pour un 
Mouvement Populaire (UMP)» a amendat 
textul, reţinând doar distincţia dintre voturile 
nule şi cele albe. Trebuie menţionat că 
în Franţa modul tradiţional de exprimare 
a votului nu este cel cu buletine de vot. 
Alegătorul primeşte un plic şi câte un buletin 
cu sigla fi ecărui candidat (partid); în cabină, 
el alege unul dintre buletine şi îl introduce 
în plicul pe care îl va depune în urnă. Dacă 
doreşte să exprime un vot blanc, trebuie să 
introducă o foaie albă (care nu îi este furnizată 
de biroul electoral) sau să lase plicul gol. În 
anul 2011, o organizaţie neguvernamentală 
s-a transformat în partid politic, în vederea 
contabilizării voturilor albe. Prin crearea 
Partidului Votului Alb s-a dorit depăşirea 
refuzului legislativului de a recunoaşte votul 
alb, înscriind, la alegerile prezidenţiale din 
2012, un „candidat al votului alb”, în per-
soana lui Stéphane Guyot, agent imobiliar – 
candidatură nematerializată.

În februarie 2014, Codul electoral 
francez a fost amendat în sensul că voturile 
albe (plicurile care conţin o foaie albă sau 
nimic) sunt numărate separat. Nu sunt 
considerate voturi valabil exprimate, dar 
sunt menţionate într-o rubrică separată la 
raportarea rezultatelor. Există posibilitatea de 

a se exprima un vot alb şi în secţiile dotate cu 
maşini de vot.

Această prevedere a fost aplicată 
pentru prima dată la alegerile pentru 
Parlamentul European din 2014, când 
546.601 votanţi, adică 2,77% dintre cei 
prezenţi la urne, au votat alb9.

De notat că, exceptând câteva dintre 
„departamentele de peste mări” (Guade-
loupe, Martinique, Réunion şi Mayotte), 
în toate celelalte s-au înregistrat mai multe 
voturi albe decât nule.

Suedia
Tehnica de vot este similară celei din 

Franţa (buletin cu numele unui candidat/
partid introdus în plic). Introducerea unui 
buletin alb este considetată vot N.O.T.A.

O formă a votului de protest 
răspândită în Suedia este votul pentru 
partide neînregistrate. Numele acestora sunt 
scrise de mână pe foi albe introduse în plic, 
iar în unele cazuri au fost găsite buletine pre-
imprimate. Aceste voturi sunt contabilizate 
şi raportate în procesele-verbale. Cel mai 
popular este partidul Donald Duck (Kalle 
Anka-partiet – partid neînregistrat). Chiar 
în 1991 a primit peste 1.500 de voturi10 şi a 
continuat să obţină voturi la toate alegerile 
care au urmat.

India
Codul electoral din 1961 prevedea că 

un alegător, după ce s-a prezentat la biroul 
de vot şi a semnat pentru aceasta în registrul 
electoral, poate decide să nu înregistreze un 
vot anume. În acest caz, el trebuia să comunice 
preşedintelui biroului de vot această decizie, 
ea urmând a fi  consemnată separat11. În 
condiţiile în care votul se exprima cu ajutorul 
maşinii de vot (deci nu exista posibilitatea 
practică de a produce un vot nul sau alb), 

9 http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_europ 
%C3%A9ennes_de_2014_en_France, vizualizat la 5 
martie 2015.
10 Conform MEMIM Encyclopedia, http://memim.
com/donald-duck-party.html, vizualizat la 6 martie 
2015. Informaţie controversată.
11 Conform The Conduct of Election Rules 1961, 
http://lawmin.nic.in/ld/subord/cer1.htm, art.49-O. 
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prevederea respectivă constituie o primă 
recunoaştere a dreptului de a exprima un vot 
alb care nu poate fi  considerat rezultatul unei 
erori.

Problema era că decizia respectivă tre-
buia consemnată într-un formular nominal – 
deci votul alb nu benefi cia de anonimitate.

Începând din 2001, Comisia Electorală 
a întreprins demersuri pentru a se aloca votului 
alb un buton special destinat în maşinile de vot. 
Abia în septembrie 2013, Curtea Supremă a 
decis, în baza dreptului la liberă exprimare, că 
votanţii au dreptul să respingă toţi candidaţii 
înscrişi prin apăsarea unui buton pentru votul 
negativ (inscripţionat NOTA). 

La alegerile generale din 2014 s-au 
înregistrat peste 6,6 milioane de voturi NOTA. 
Totuşi voturile NOTA nu sunt considerate 
valide, deci numărul lor nu poate infl uenţa 
rezultatul alegerilor.

Legislaţia română
În România, votul alb este distinct de 

cel nul exclusiv la alegerile parlamentare. 
El a fost legiferat în 2008, prin Legea 
nr. 35 pentru alegerea Camerei Deputaţilor 
şi a Senatului şi pentru modifi carea 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, cu modifi cările şi 
completările ulterioare. Art. 45 alin. (13) 
stipulează: „Sunt voturi albe buletinele care 
nu au aplicată ştampila «VOTAT». Aceste 
buletine nu intră în calculul voturilor valabil 
exprimate.” Voturile albe sunt evidenţiate 
distinct în procesele-verbale de constatare a 
rezultatului alegerilor, la punctul g.

Deşi stabileşte că există o distincţie 
formală între votul nul [„Sunt nule buletinele 
de vot care nu poartă ştampila de control 
a biroului electoral al secţiei de votare, 
buletinele de vot având alt model decât 
cel legal aprobat sau la care ştampila este 
aplicată pe mai multe patrulatere ori în 
afara acestora.” – art. 45 alin. (11)] şi cel 
alb [„Sunt voturi albe buletinele care nu 
au aplicată ştampila «VOTAT»” – art. 45 
alin. (13)], legea nu face nicio referire la 

semnifi caţia distincţiei dintre cele două 
categorii. Nici în expunerea de motive nu 
există o asemenea lămurire. Legislaţia 
română actuală referitoare la votul alb este 
foarte asemănătoare celei franceze.

Numai prin analogie cu alte sisteme 
democratice putem deduce că votul alb ar fi  
un vot de protest, similar cu „niciunul dintre 
aceştia” sau N.O.T.A. şi diferit de cel nul, 
care ar fi  mai degrabă un vot „greşit”12. 
Asociaţia Pro Democraţia, care a militat 
pentru legiferarea votului alb în România, 
consideră că „votul alb sau votul de protest 
reprezintă, în orice sistem democratic, dreptul 
cetăţenilor de a-şi manifesta nemulțumirea 
sau nehotărârea în cadrul proceselor 
electorale cum sunt alegerile sau refe-
rendumurile”13. 

Comparând ponderea voturilor nule 
înregistrate în 2004, când voturile albe 
erau amestecate cu cele propriu-zis nule 
(„greşite”), cu cele de la scrutinele ulterioare, 
constatăm că nu avem motive să credem că 
noua reglementare ar fi  infl uenţat semnifi cativ 
comportamentul de vot.

(a se vedea Grafi cul nr. 1)

Dimpotrivă, este mai plauzibil că s-a 
continuat tendinţa descrescătoare a totalului 
voturilor nule, fi e ele propriu-zis nule, 
fi e albe. Observăm că, dacă în anul 2008 
numărul voturilor albe era relativ egal cu 
al celor „greşite”, în 2012 s-a păstrat cam 
acelaşi număr de voturi „greşite”, în timp ce 
buletinele albe s-au înjumătăţit.

În ipoteza în care electoratul ar percepe 
votul alb ca pe unul de protest, ar trebui ca 
acesta să fi e mai răspândit în localităţile 
urbane, unde cultura politică în general şi, în 

12 Există controverse şi în legătură cu etichetarea 
votului nul drept rezultatul unei erori sau al 
necunoaşterii mecanismului votului. Spre exemplu, 
se poate argumenta că buletinul de vot care conţine 
injurii la adresa unuia sau mai multor candidaţi ar 
trebui mai degrabă considerat a fi  un gest deliberat, 
expresia unei atitudini bine defi nite.
13 Asociaţia Pro Democraţia: Votul Alb, http://arhiva.
apd.ro/votuluninominal/votul_alb.php, vizualizat la 
26.02.2015.
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special, cea a protestului sunt de regulă mai 
dezvoltate. 

Datele înregistrate la alegerile 
parlamentare din 2012 infi rmă această 
ipoteză: dacă voturile nule sunt distribuite 
relativ egal, proporţia celor albe este de trei 
ori mai mare în comunele rurale decât în 
municipii şi oraşe.

(a se vedea Grafi cul nr. 2)

Analiza distribuţiei pe judeţe a 
voturilor albe ne arată că la o extremă (peste 
1,5% din votanţi au introdus în urne buletine 
albe) se afl ă judeţele cu caracter preponderent 
rural (Călăraşi, Ialomiţa, Vaslui, Vrancea). La 
cealaltă extremă se afl ă secţiile din străinătate 
şi Municipiul Bucureşti (sub 0,5% voturi 
albe).

(a se vedea Tabelul nr. 2)

Dezbateri actuale
Fiind doar pe jumătate legiferat, 

în România votul alb este puţin utilizat ca 
atare, în primul rând pentru că semnifi caţia 
sa nu este explicit defi nită. În alegerile din 
timpul regimului comunist, buletinul de vot 
intact constituia vot favorabil candidatului 
unic propus de partidul unic. Mai mult, unele 
confuzii pot apărea prin asocierea cu expresia 
„a da un cec în alb”, a cărei semnifi caţie este 
opusă celei pe care ar trebui să o aibă votul 
alb. Această situaţie poate fi  depăşită fi e prin 
explicitarea în lege a semnifi caţiei, fi e prin 
înlocuirea denumirii cu una mai explicită – 
de genul „niciunul dintre aceştia”.

În al doilea rând, în România există un 
grad mare de suspiciune faţă de corectitudinea 
alegerilor. Atât timp cât votul negativ trebuie 
exprimat prin lăsarea buletinului intact, există 
temerea utilizării frauduloase prin ştampilarea 
ulterioară în favoarea unui candidat. Astfel, 
alegătorii preferă să ştampileze multiplu sau 
să scrie diverse mesaje, pentru a împiedica 
o eventuală „reciclare” a buletinului, dar în 
acest fel votul este înregistrat drept nul. Un 
patrulater alb de dimensiuni egale cu cele 
alocate candidaţilor, la sfârşitul listei, destinat 

ştampilării pentru exprimarea votului negativ, 
ar elimina această sursă de suspiciuni.

În sfârşit, chiar dacă este informat 
asupra semnifi caţiei votului alb şi acceptă 
riscul de a introduce în urnă un buletin alb, 
alegătorul ştie că gestul său nu va avea niciun 
fel de consecinţe practice. 

Din punct de vedere strict raţional, 
strategia votului util (eventual dat unui 
candidat antisistem) va avea întâietate.

Aşadar, în forma actuală, votul alb 
are puţine şanse de a fi  utilizat pe scară largă 
în România, din mai multe motive, şi anume: 
(i) semnifi caţia sa ambiguă, (ii) riscul mare 
de fraudare, prin aplicarea ulterioară a unei 
ştampile putând fi  transformat în vot valid 
pentru unul dintre candidaţi şi (iii) lipsa de 
consecinţe practice.

Chiar dacă ne-am limita la semnifi caţia 
simbolică a unui eventual vot alb, pentru a 
produce efecte (tot în plan simbolic) trebuie 
ca el să fi e înţeles de către cei cărora le este 
adresat.

Din păcate, politicienii români tind 
să ignore mesajele pe care le transmite elec-
toratul, altele decât cele care le-ar putea 
primejdui poziţiile de putere.

În acest moment există în dezbatere 
parlamentară două proiecte de lege prin 
care se încearcă îmbunătăţirea reglementării 
votului alb.

Proiectul Pl-x nr. 531/2013, iniţiat de 
trei deputaţi şi senatori PP-DD, prevede ca în 
buletinele de vot pentru Camera Deputaţilor 
şi Senat, la fi nalul acestora, să fi e înscris votul 
alb, sub forma unui patrulater cu menţiunea 
„niciunul”. Voturile exprimate prin aplicarea 
ştampilei în acest patrulater ar fi  incluse, 
spre deosebire de voturile nule, în categoria 
voturilor valabil exprimate. În Expunerea 
de motive se defi neşte votul de blam drept 
„un vot de blam prin care alegătorii pot 
sancţiona atât candidaţii cât şi partidelor 
[sic!] politice din fi ecare colegiu pentru 
oferta electorală necorespunzătoare sau 
promisiunile neonorate”. 

În Punctul de vedere al Guvernului se 
arată că includerea voturilor albe între voturile 
valabil exprimate ar crea premisele unor 
vicii de neconstituţionalitate, pentru că „ar fi  
deformată voinţa poporului exprimată prin 
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vot, putând obţine mandate, graţie voturilor 
albe ce ar urma să fi e incluse în voturile 
valabil exprimate, alţi candidaţi decât cei pe 
care poporul a vrut să-i aleagă” – logică după 
care ar trebui desfi inţat şi pragul electoral.

Un alt proiect, iniţiat de mai mulţi 
deputaţi PSD şi UNPR şi înregistrat la Senat 
cu numărul L562/2014, prevede, în principal, 
introducerea votului obligatoriu atât la 
alegerile pentru Parlament, cât şi la cele pentru 
administraţia locală. În subsidiar, şi acest proiect 
prevede tipărirea, pe ultima pagină a buletinelor 
de vot, a unui patrulater cuprinzând textul 
„niciunul dintre candidaţi nu corespunde”. În 
cazul în care voturile „albe” ar însuma 50% 
plus unu se va organiza un nou tur de scrutin. Nu 
se precizează dacă pentru această situaţie s-ar 
depune sau nu candidaturi noi. Referitor la acest 
ultim punct, în Punctul de vedere al Guvernului 
se ridică următoarea obiecţie: „Scopul principal 
al alegerilor parlamentare nu este acela 

de a consemna opiniile şi resentimentele 
alegătorilor, ci de a desemna, printr-o proce-
dură democratică, reprezentanţii cetăţenilor 
în cadrul forului legislativ. Tocmai de aceea 
guvernele nu încurajează votul alb, aşa cum 
nu încurajează nici abstenţionismul, tendinţa 
sistemelor electorale fi ind aceea de a da curs 
expresiei voinţei majorităţii cetăţenilor, care s-a 
manifestat în favoarea anumitor candidaţi.”

Concluzie
În tot mai multe ţări este recunoscut și 

legalizat dreptul alegătorului care se deplasează 
la secţia de vot pentru a îndeplini o datorie 
civică, dar nu doreşte să aleagă răul cel mai mic. 

Formele în care este legalizat sunt 
diferite, dar tendinţa este aceea de a conferi 
votului negativ un rol efectiv în procesul 
electoral.

În România există doar un început de 
legalizare a votului alb, care trebuie fi nalizată.

Tabelul nr. 1: Rusia: voturi „împotriva tuturor” şi voturi nule în alegerile pentru Duma de Stat (%)

Sursa: University of Strathclyde (Glasgow), Centre for the Study of Public Policy & The 
Levada Center (Moscova): Russia Votes http://www.russiavotes.org/duma/duma_elections_93-03.
php, vizualizat 24.02.2015.

Grafi cul nr. 1: Ponderea voturilor nule şi albe, 2004 – 2012

14 În Rusia funcţionează un sistem de vot mixt, astfel încât jumătate din membrii Dumei sunt aleşi prin vot pe listă de 
partid, iar cealaltă jumătate sunt aleşi în circumscripţii uninominale.

„
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Gr afi cul nr. 2: Ponderea voturilor albe la alegerile parlamentare din 2012, 
pe medii rezidenţiale

Tabelul nr. 2: Distribuţia pe judeţe a voturilor albe şi nule la alegerile parlamentare din 2012
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A STRATEGY FOR INCLUSIVE ELECTIONS.  
PERMANENT ELECTORAL AUTHORITY’S 

ACTIVITY IN IMPLEMENTING AND DEVELOPING 
PROJECTS FOR VULNERABLE GROUPS 

Răzvan CINCĂ, counselor 
 Gabriela DAVID, parliamentary counselor

Permanent Electoral Authority

Through its activity, the Permanent 
Electoral Authority (PEA) strived to 
enhance its role as an integrator of electoral 
information and procedures and aimed to 
strengthen the culture of partnership with 
all the stakeholders in the electoral process, 
especially those from the academic fi eld 
and the civil society. In this regard, the 
PEA aims to identify common themes and 
projects alongside possible partners in order 
to improve the management of electoral 
operations, to adapt the organization and 
conduct of the electoral process at European 
and international standards, and to better 
inform and educate voters on the electoral 
process, in particular those from vulnerable 
groups. 

During its 10 years of activity, PEA 
has always expressed its commitment 
to support the efforts of other countries 
in organizing free and fair elections by 
facilitating networking, building synergies 
and common projects that will promote free 
and credible elections.

 PEA conducted over time projects 
and studies regarding the interests, needs 
and diffi culties in exercising voting rights by 
persons from vulnerable groups.

 Our goal is for every citizen to 
recognize the importance that elections have 
and to fully understand the role that they 
can have in this process. The involvement of 
women, persons with disabilities, minorities 
and youth in elections refl ects the mentality, 
culture and mind-set of a nation.

1. Identifying vulnerable groups 
and developing actions and programmes 
for them

The term vulnerable group is used 
in the majority of cases in close relation 
with the concept of social inclusion; this 
implies that individuals have to have access 
to opportunities and resources necessary 
to participate in economic, political and 
social life and to enjoy a standard of living 
considered normal in the society in which 
they live. Regarding vulnerable groups, PEA 
has identifi ed several vulnerable groups in 
Romania: persons with locomotor, hearing 
and visual disabilities, women, national 
minorities and young voters.

1.1. Persons with disabilities

In Romania there are 700.736 
persons with disabilities, representing 3.5% 
of Romanian population. In order to better 
understand the problems they face, PEA 
has concluded a series of meetings with the 
National Council on Disability, Romanian 
Blind Association, The League for Promotion 
and Protection of Rights for Persons with 
Handicap in Romania, National Association 
of Deaf People in Romania and NGOs 
whose activity aims to promote equality for 
persons with disabilities. As a result of these 
meetings, PEA has signed a partnership with 
the National Association of Deaf People in 
Romania, and intends to do so with several 
others.
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The main themes of the partnership 
with the National Association of Deaf People 
in Romania are as follows:

 Raising awareness regarding voting 
rights for persons with hearing diffi culties;

 Promoting participative democracy 
for persons with hearing diffi culties;

 Developing actions aimed to 
improve conditions for exercising the right 
to vote of persons with hearing impairment 
for different types of elections organized in 
Romania;

 Promoting non-discrimination and 
equal opportunities.

In this context, in 2014, PEA identifi ed 
the opportunity to increase awareness regard-
ing voting rights for people with hearing 
impairments in the campaigns developed for 
the European Parliament elections, for the 
one aimed to promote citizen participation 
and also for the one regarding technical 
information for voters. In this respect, through 
the campaign “AmbassaDOR of a European 
Romania” the message of awareness regard-
ing the importance of European elections 
has been translated for the fi rst time in sign 
language by a representative of the National 
Association of Deaf People in Romania.

Also, PEA has initiated the project 
“Your vote is equal to the others” that 
targets persons with locomotor, hearing 
or visual disability. This project aimed to 
identify the problems faced by persons with 
disabilities during electoral processes, both 
in terms of exercising the right to vote and 
providing access to information during the 
electoral campaign. In order to achieve the 
goals of this project meetings were held with 
representatives from the National Authority 
for Persons with Handicap, as well as those 
of NGOs with activities in promoting equal 
opportunities for people with disabilities.

Given the need to establish a legal 
framework, PEA issued since 2008 a Decision 
on the conditions that must be met by any 
polling station, which provides easier access 
for people with disabilities who intend to 
exercise the right to vote at the polling station 
by installing special access ramps. Also, 
the same Decision states that in addition to 

standard cabins, it’s recommended to ensure 
a voting booth for people with locomotor 
disabilities, with  proper size and highlighted. 

In order to exercise the right to vote, 
voters that cannot be transported because of 
illness or disability may vote at home using 
the special ballot box (mobile ballot box) 
found in each polling station.

In order to ensure non-discriminatory 
conditions for people with disabilities so 
that they can exercise their right to vote we 
have to take into account both the issue of 
accessibility in the polling stations as well 
as in the buildings in which polling stations 
operate. Ignoring the right to vote for persons 
with disabilities represents a serious breach 
in the mechanism of democracy; therefore 
PEA strived to fi nd legal remedies to 
facilitate access for persons with disabilities 
in electoral process.

1.2. Gender discrimination

Excluding women from information 
exchange and training opportunities on 
a professional level, the existence of 
fi nancial barriers, the presence of gender 
stereotypes are just a few of the major 
impediments to women’s participation in 
politics or elections. Encouraging women’s 
participation in elections is one of PEA’s 
priorities in terms of civic education and 
of increasing participation in the electoral 
process. As a result, PEA organized in 2014 
two conferences on women’s involvement in 
elections, events that brought together over 
300 electoral experts from around the world.

A. From the 7th to the 8th of March 
2014, PEA held the international seminar 
“Women’s participation in elections”, an 
event that aimed to consolidate good prac-
tice in the electoral fi eld in this matter and 
to provide assistance in identifying multi-
dimensional solutions to existing challenges.

This seminar was focused mainly on 
exchanging experience and good practices 
between international experts, on designing, 
developing and implementing solutions 
and policies to promote women’s political 
participation, and on strengthening relations 
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between electoral management bodies 
involved in this event as well as strengthening 
Romania’s position as a supplier of electoral 
assistance.

In addition, during February – March 
2014, PEA conducted the research “The gen-
der dimension of political life in Romania – 
interest, involvement, discrimination” in 
which two main concepts were used – the 
level of interest in politics, as a crucial 
element in decision-making in terms of 
participation in electoral processes and the 
active involvement of women in the political 
life. The study was conducted on 1,045 
persons, only women, age over 18 years, 
coming from different groups in terms of 
level of education, residence, geographical 
area and income value. The results showed 
that 71% of the total number of respondents 
believe that active involvement of a large 
number of women in political life would be a 
suitable solution for signifi cantly improving 
the political class in Romania.

B. The 23rd Annual Conference of the 
Association of European Elections Offi cials 
(ACEEEO) held in Bucharest between the 5th 
and 6th of September 2014 brought together 
over 200 prestigious electoral offi cials 
and international representatives from the 
electoral fi eld. Among the topics of the 
conference we can mention: the participation 
of women in electoral process and public 
life; the role of women in the political life 
of Romania, as well as their participation in 
the electoral process; the representation of 
women in public life and electoral process 
and gender in electoral processes.

The main focus of this conference was 
the opportunity for women’s participation 
in elections. According to the latest results 
published by OSCE, the proportion of female 
representation in the OSCE region is about 
24.4% in lower chambers of the parliaments. 
However, more and more countries 
introduced legal means to increase women’s 
participation in politics such as quotas or 
equal shares. The fi rst step in this area is to 
identify the laws, policies and discriminatory 
practices. In this respect, the 23rd Annual 
Conference of the Association of European 
Elections Offi cials gave all participants the 

opportunity to become familiar with the best 
practices in the fi eld.

In conclusion, through its actions, PEA 
reiterates its support to fulfi l the principle of 
equal opportunities for women and men and 
to remove gender discrimination.  

1.3. National minorities

National minorities represent a 
signifi cant percentage of the Romanian 
population, 2,069,886, approximately 11% 
of the total population of Romania. Currently, 
there are 18 offi cially recognized ethnic 
minorities in Romania, each represented in 
the Romanian Parliament.

The identity of national minority 
communities is a fundamental value of our 
country, recognized and protected by law. The 
state guarantees the right to free expression 
of national minorities in political, social, 
scientifi c, cultural and economic spheres.

For each election, PEA develops, 
publishes and distributes brochures with 
electoral information for presidents of 
election polling stations that are translated 
into foreign international languages as well 
as Hungarian, the Hungarian community 
representing the largest minority in Romania. 

Also, PEA has signed a partnership 
with the Department for Interethnic 
Relations. The main objective of this agre e-
ment is to better inform Romanian 
citizens belonging to national minorities 
about the right to vote and the right to 
be elected and to promote a participative 
democracy.

At the European Parliament elections 
in 2014, PEA has developed in partnership 
with the Department for Interethnic Relations 
and the European Parliament’s Information 
Offi ce in Romania, the “Voter’s guide in 
minority languages”. The guide contains 
technical information regarding the exercise 
of voting, translated into 16 languages of the 
national minorities from Romania.

In addition, PEA developed in 
partnership with the Association E-Civis 
and the National Council for Combating 
Discrimination the project “Electoral 
discourse without discrimination” in order to 
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prevent and combat the social phenomena of 
hate-speech in electoral campaigns, not only 
in terms of printed materials and video, but 
also online.

1.4. Youth involvement in electoral 
processes

PEA has developed several projects 
on informing and educating young people, 
such as the National Information and 
Awareness Campaign “Young people Vote – 
Young people matter” held in the context of 
the 2014 European elections, the National 
Information Campaign “E.U. Votez!”, the 
debate “Youth involvement in the electoral 
process” and the project “First Vote”.

Primulvot.ro (fi rst vote) is a portal 
launched by PEA in order to outline a space for 
debate and electoral information especially for 
young persons voting for the fi rst time. Beyond 
basic information on elections and electoral 
voting procedures, the portal aims to be a forum 
for discussion on issues that are or should be 
included on public agenda with the partici -
pation of youth. The ultimate goal is to convince 
young people to participate, knowingly, in 
decisions affecting them by going to vote.

Following the partnership with the 
Youth Council in Romania, PEA participated 
in the National Information and Awareness 
Campaign “Young people Vote – Young 
people matter” held in the context of the 
2014 European elections. The goal of this 
campaign was to encourage the youth to 
actively participate in the European and 
domestic democratic processes, in partic -

ular by encouraging their participation 
in elections as properly informed and 
responsible citizens.

2. International recognition

The recognition of the results 
achieved by PEA in developing partnerships 
to improve practices in electoral domain 
materialized with a distinction for promoting 
global electoral cooperation awarded by 
the International Centre for Parliamentary 
Studies (ICPS) to Mrs. Ana Maria Pătru, 
president of the Permanent Electoral 
Authority, at the International Electoral 
Awards Gala, which took place in December 
2014 in Cape Town (South Africa).

PEA was also awarded with the 
“Gender equality” prize in the contest 
International Electoral Awards from 2014 
as a result of PEA’s activity in promoting 
women’s rights in the electoral fi eld.

In 2013, PEA’s activity in terms 
of promoting active youth participation 
is internationally recognized with the 
distinction awarded by ICPS for outstanding 
results regarding young voters’ participation 
in electoral process.

In conclusion, we mention that our 
main objective in terms of social inclusion 
is to continue our work in developing 
partnerships, evaluating the actual needs 
of individuals from vulnerable groups and 
adapting the electoral legislation in order 
to ensure equal opportunities for all, with 
particular emphasis on vulnerable groups. 
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Autoritatea Electorală Permanentă 
din România (AEP) şi Comisia Electorală 
Centrală a Ucrainei (CEC) vor desfăşura în 
cursul acestui an o serie de activităţi comune 
în domeniul electoral, în concordanţă cu 
obiectivele stabilite prin Memorandumul 
de asistenţă şi colaborare semnat de 

președintele AEP, doamna Ana Maria Pătru 
și de vicepreședintele CEC Ucraina, domnul 
Andriy Magera, în data de 5 septembrie 
2014, cu ocazia desfăşurării la Bucureşti 
a celei de-a 23-a Conferințe anuale a 
Asociației Oficialilor Electorali Europeni 
(ACEEEO). 

COOPERAREA ROMÂNIA – UCRAINA 
ÎN DOMENIUL ELECTORAL

Activităţile concrete ce urmează 
să se desfăşoare în cadrul parteneriatului 
dintre cele două organisme de management 
electoral au fost stabilite la Kiev cu ocazia 
participării preşedintelui AEP la Conferința 
internațională cu tema „Administrația 
electorală: provocări regionale și experiențe 
dobândite”, desfăşurată în perioada 15 – 17 
februarie 2015.

Întâlnirile avute de preşedintele AEP, 
doamna Ana Maria Pătru, cu preşedintele 
CEC Ucraina, domnul Mykhailo Okhen-
dovskyi, la care au mai participat 

vicepreședintele AEP, domnul Marian 
Muhuleț, vicepreședintele CEC Ucraina, 
domnul Andriy Magera, precum și doi 
reprezentanți ai Fundaţiei Internaţionale 
pentru Sisteme Electorale (IFES) s-au 
concretizat prin reafi rmarea angajamentului  
celor două instituții de management electoral 
de a se sprijini reciproc în demersurile de 
modernizare a sistemelor electorale din țările 
lor, colaborarea dintre părți urmând a consta 
în schimburi de informații și de expertiză 
privind soluțiile legislative și tehnice în 
materie de management electoral, dar și în 
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proiecte comune de îndrumare a personalului 
electoral și de educare a alegătorilor. 

Astfel, până la fi nalul acestui an vor fi  
desfăşurate schimburi de experienţă privind 
evidenţa electronică a alegătorilor, organi-
zarea şi funcţionarea structurilor regio nale 
ale organismelor de management electoral, 
informatizarea secţiilor de votare. Totodată, 
CEC Ucraina va fi  invitată să participe la 
workshopul privind implicarea tinerilor în 
alegeri şi în viaţa publică, eveniment ce va fi  
organizat de AEP în vara acestui an. 

Reprezentanţi ai CEC Ucraina au luat 
parte în cursul anului 2014 la două activităţi 

cu participare internaţională organizate de 
AEP, respectiv programul de observare a 
primului tur al alegerilor prezidenţiale şi 
programul de training BRIDGE, privind 
comunicarea în domeniul electoral.

Ucraina este unul dintre statele 
prioritare ale Programului de Asistenţă 
Ofi cială pentru Dezvoltare (AOD) al 
României, lansat ofi cial după aderarea ţării 
noastre la Uniunea Europeană şi fi nanţat de 
Ministerul Afacerilor Externe. România, prin 
AEP, este recunoscută ca unul dintre cei mai 
importanţi furnizori de expertiză electorală la 
nivel regional şi internaţional.
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La alegerile din data de 5 octombrie 
2014 Tribunalul Superior Electoral din 
Brazilia a adresat invitaţii unui număr de 55 
de reprezentanţi ai organismelor electorale 
din 21 de state, precum şi reprezentanţilor 
unor organisme internaţionale pentru a 
observa modul de organizare şi desfăşurare 
a alegerilor în Brazilia, precum şi pentru 
a-şi prezenta realizările de ordin logistic 
şi tehnologic. Prin Ordinul preşedintelui 
AEP nr. 237 din data de 09.09.2014 a fost 
aprobată deplasarea subsemnatului, director 
al Direcţiei management, monitorizare şi 
logistică electorală, la misiunea de observare 
a alegerilor din data de 5 octombrie 2014, 
deplasare efectuată în capitala Braziliei 
(Brasilia) în perioada 2 – 6 octombrie 2014.

În data de 5 octombrie 2014 în 
Brazilia s-au desfăşurat mai multe eveni-
mente electorale.

Astfel, pe lângă alegerea preşedintelui 
ţării, cei peste 142,8 milioane de alegători au 
votat pentru a-i alege pe cei 27 de guvernatori, 
513 deputaţi federali, 1.069 de deputaţi 
regionali şi un număr de 27 de senatori.

Preşedintele şi guvernatorii sunt aleşi 
în Brazilia în cadrul unui scrutin majoritar 
în două tururi. Pentru aceste alegeri, cel 
de-al doilea tur a fost prevăzut pentru 26 
octombrie, în situaţia în care cel care a 
câştigat primul tur nu a întrunit majoritate 
absolută. În Brazilia sunt numărate şi luate 
în considerare şi voturile albe şi cele nule, 
ceea ce explică posibilitatea ca un candidat 
să obţină majoritatea absolută fără a trece 
bariera de 50%.

Tot în data de 5 octombrie alegătorii 
brazilieni au votat 27 de senatori din cei 81 
într-un scrutin majoritar într-un singur tur 
(înnoirea unei treimi din membrii Senatului), 
respectiv 513 deputaţi federali şi 1.069 

de deputaţi regionali din 26 de state şi din 
Districtul Federal a cărui capitală este Brasilia 
(alegerea deputaţilor se face într-un singur 
tur, în cadrul unui scrutin pe liste deschise).

Prin urmare, alegătorul brazilian a 
votat în aceeaşi zi în intervalul orar 8,00 – 
17,00 de cinci ori, operaţiune posibilă datorită 
utilizării, încă din anul 1996, a unor „urne 
electronice”, care limitează riscul de fraudă 
şi permit o numărare rapidă la scara acestei 
ţări de dimensiuni continentale cu un număr 
de alegători de aproape 143 de milioane la o 
populaţie de 202 milioane de locuitori.

Sistemul electoral brazilian

Legislaţia electorală braziliană are ca 
principale izvoare Constituţia, legile elec-
torale, precum şi rezoluţiile Curţii Electorale 
Superioare. La acestea se adaugă doctrina şi 
jurisprudenţa ca izvoare secundare.

În conformitate cu prevederile arti-
colului 14 din Constituţia federală, sistemul 
electoral brazilian se bazează pe exercitarea 
suveranităţii poporului prin sufragiu uni-
versal, precum şi prin vot direct şi secret, 
cu valoare egală pentru toţi. Un alt element 
inedit ce merită menţionat este faptul că în 
Brazilia votul este obligatoriu pentru cetăţenii 
cu vârste între 18 şi 70 de ani şi facultativ 
pentru cei între 16 şi 18 ani şi cei trecuţi de 
70 de ani. Este interzisă orice discriminare 
de culoare, rasă, sex, religie sau condiţionare 
socială sau economică.

Alegătorul brazilian alege direct toţi 
reprezentanţii autorităţilor reprezentative de 
la nivel local, regional, naţional şi federal 
(consilierii municipali, primarii, deputaţii şi 
senatorii naţionali şi federali, guvernatorii şi 
preşedintele statului). 

MONITORIZAREA ALEGERILOR DIN BRAZILIA
(5 octombrie 2014)

Director Daniel DUŢĂ 
Direcţia management, monitorizare şi logistică electorală 



Expert electoral nr. 1/2015

52

Obligaţia de a vota presupune exer-
citarea obligatorie a votului sau, în lipsa 
acestuia, justifi carea absenţei. În cazul în 
care alegătorul nu poate face dovada votului 
ori nu poate motiva temeinic absenţa, trebuie 
să plătească o amendă decisă de o instanţă de 
judecată electorală. 

Votul este secret şi confi denţialitatea 
acestuia este protejată de Constituţie printr-o 
clauză ce nu poate face obiectul unui 
amendament. În practică, secretul votului 
este asigurat de unitatea sistemului de vot 
electronic, de asigurarea unor cabine de 
vot, de sistemul de securitate cu care sunt 
prevăzute urnele electronice şi de logistica 
alegerilor, toate acestea fi ind asigurate de 
către instanţa de drept electoral.

Justiţia electorală 

Justiţia electorală braziliană se reali-
zează prin Curtea Electorală Superioară 
(Tribunalul Superior Electoral – TSE), 
prin câte o instanţă electorală regională în 
fi ecare stat, în Districtul Federal şi în teritorii 
(TRE), precum şi prin consiliile electorale 
şi prin judecătorii electorali. Componenţa 
şi competenţa organismelor electorale sunt 
descrise în Codul electoral. Tribunalul 
Superior Electoral are sediul în capitala 
Republicii, în timp ce tribunalele electorale 
regionale au sediile în capitalele statelor, 
respectiv în Districtul Federal.

Crearea sistemului de Justiţie elec-
torală din anul 1932 a dus la o mişcare 
cunoscută sub numele de Revoluţia din 
1930, elaborarea Codului electoral din 
1932 reprezentând un proces istoric fără 
precedent declanşat de atitudinea retrogradă 
şi nedemocratică a politicienilor din Vechea 
Republică, voturile fi ind controlate de către 
aleşi locali puternici, „eleitorais Currais”. 
În 1937 aceste lucrări s-au încheiat şi după 
revizuirile din 1945 experimentul democratic 
a fost inaugurat în ţară. Prin urmare, Curtea 
electorală din 1945 nu a pornit de la zero, 
deoarece în 1932 fusese iniţiată construcţia 
conceptului de vot individual. 

Pentru a se asigura că fi ecare vot 
înseamnă voinţa unui singur individ, mai 
multe instrumente au fost prezentate: 

cabine impenetrabile, buletinele ofi ciale, înre-
gistrarea electronică a alegătorilor, infor-
matizarea votului şi identifi carea biometrică. 
Ulterior, dreptul la vot a fost extins. Din anul 
1988 dreptul de vot este garantat fi ecărui 
individ, indiferent de sex, orientare sexuală, 
educaţie, credinţă, culoare, condiţie politică 
sau fi zică.

Votul electronic

Sistemul de justiţie electorală instituit 
în 1932 s-a bazat încă de la început pe 
principii etice şi morale, pentru asigurarea 
unor alegeri corecte şi libere. Primul Cod 
electoral brazilian adoptat în 1932 a stabilit 
o serie de măsuri pentru a împiedica „viciile 
electorale”, fi ind luată în calcul inclusiv 
utilizarea maşinilor de vot. 

Având în vedere faptul că justiţia 
electorală a devenit responsabilă pentru 
toate serviciile electorale (de înscriere, de 
organizare a secţiilor de votare, de numărare 
a voturilor şi repartizare a mandatelor), a fost 
necesar să conceapă şi să adopte mecanisme 
pentru a garanta integritatea alegerilor.

Într-o anumită perioadă votarea în 
Brazilia se realiza în până la patru etape, iar 
din 1881 s-au introdus alegeri directe (Legea 
Saraiva).

La început voturile erau depuse în 
bile de ceară – „pelouros”; mai târziu, s-au 
utilizat cutii de lemn, de fi er ori din pânză, 
până la votul computerizat implementat în 
întreaga ţară în anul 2000, prin maşini de 
vot electronic, prin care s-a făcut numărarea 
rapidă a voturilor.

Încă din anii ’60, Ricardo Puntel a 
inventat şi a oferit un model de maşină de vot 
la TSE, care nu a fost însă folosit. S-a avut 
în vedere faptul că prin utilizarea maşinilor  
se poate realiza o numărare a voturilor 
aproape instantanee şi, de asemenea, se 
reduce volumul fraudelor electorale. În 1978, 
Tribunalul Regional Electoral (TRE) din 
Minas Gerais a prezentat un prototip pentru 
mecanizarea procesului electoral la TSE.

După iniţiative izolate ale unor instanţe 
judecătoreşti regionale care au dezvoltat 
noi idei în ceea ce priveşte automatizarea 
alegerilor, TRE de Rio Grande do Sul a 



Expert electoral nr. 1/2015

53

dezvoltat un proiect-pilot de informatizare a 
înscrierii alegătorilor în stat.

În 1981, preşedintele Curţii Superioare 
Electorale, ministrul Moreira Alves, a trimis 
un proiect de lege Preşedintelui Republicii, 
João Baptista Figueiredo, cu privire la 
utilizarea echipamentelor electronice în 
vederea oferirii de servicii electorale, ser-
viciu care a fost înfi inţat ofi cial în 1982, prin 
Legea 6996.

Trei ani mai târziu, în 1985, Legea 
7444 stabilea utilizarea echipamentelor elec -
tronice pentru înscrierea şi actualizarea date-
lor privind electoratul (au fost consemnate 
înregistrări noi de peste 69,3 milioane 
de alegători, care au primit certifi cate de 
înmatriculare noi, fi ecare cu un număr 
naţio nal unic).

În alegerile prezidenţiale din anul 
1989 rezultatele au fost primite direct de la 
instanţele electorale regionale prin modem şi 
contabilizate prin mijloace computerizate în 
TSE. 

Succesul acestei iniţiative a dus la 
informatizarea TRE Minas Gerais în 1991, la 
totalizarea electronică a rezultatelor alegerilor 
municipale din 1992 (1.800 de municipalităţi) 
şi, în cele din urmă, la numărarea electronică 
a plebiscitului din 1993 în toate localităţile 
din Brazilia.

De asemenea, alegerile generale din 
1994 au fost numărate computerizat. 

Cu toate acestea, abia în alegerile 
municipale din 1996 TSE a început ade-
văratul proces de informatizare a votului, 
la aceste alegeri aproape 33 de milioane 
de alegători utilizând o „maşină de vot”. 
La alegerile generale din 1998, scrutinul 
computerizat a ajuns la aproape 75 de 
milioane de alegători. 

Începând cu anul 2000 toţi alegătorii 
au putut utiliza maşinile de vot electronic 
pentru a alege candidaţii lor, astfel încât mai 
mult de 108 milioane de alegători au putut 
să îşi exercite drept de vot prin modalităţi 
electronice pentru a alege primarii şi 
consilierii. 

La alegerile generale din 2002 au avut 
acces la maşinile de vot electronic aproape 
115 milioane de cetăţeni.

În primul tur al alegerilor municipale 
din 2004, cu un electorat de 119 milioane 
de alegători, au fost folosite mai mult de 
402.000 de maşini de vot electronic. 

În referendumul din data de 23 oc-
tombrie 2005, 95.375.824 de alegători din 
122.042.825 au mers la urne. S-au folosit 
406.000 de maşini de vot, garantând, încă 
o dată, rapiditatea în numărarea voturilor şi 
securitatea votării. De asemenea, la alegerile 
generale din 2006, numărarea în timp record 
a confi rmat fi abilitatea sistemului electronic 
de vot adoptat în Brazilia. 

La alegerile din 2014 sistemul a 
funcţionat foarte bine, chiar dacă a fost 
introdus suplimentar un sistem de identifi care 
biometric, voturile fi ind numărate extrem de 
rapid.

Tribunalul Superior Electoral (TSE) a 
reuşit să numere şi să anunţe rezultatele din 
primul tur al alegerilor prezidenţiale înainte 
de miezul nopţii de duminică (luni, 3,00 
GMT).

Secţiile de votare sunt deschise de la 
orele locale 8,00 (11,00 GMT) până la 17,00 
(20,00 GMT). Brazilia numără trei fusuri 
orare, iar ultimele secţii de votare se închid la 
ora 22,00 GMT, în Amazonia (nord).

Secţiile de votare sunt confi gurate 
pentru un număr de 300 de alegători, în fi ecare 
birou al secţiei de votare fi ind desemnaţi 
3 voluntari (nu există reprezentanţi ai parti-
delor în componenţa birourilor electorale).

Maşina de vot electronic

Maşina de vot electronic este un 
microcomputer special construit pentru exer-
c itarea dreptului de vot, de mici dimensiuni şi 
cu greutate redusă. Acesta are independenţă 
energetică (poate fi  alimentat la priză şi 
are baterii) şi este confi gurat astfel încât 
să asigure securitatea procesului votării şi 
secretul votului.

Este constituit din două terminale: 
un terminal al membrului biroului electoral 
al secţiei de votare, la care alegătorul este 
identifi cat şi autorizat să voteze (la unele 
modele identitatea este verifi cată biometric 
prin amprentare papilară), şi un alt terminal 
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unde alegătorul votează efectiv şi unde i se 
înregistrează votul.

Primul terminal are o tastatură nume-
rică, în cazul în care se introduce numărul 
de înregistrare a alegătorilor, precum şi un 
ecran cu cristale lichide, pe care apare numele 
alegătorului, în cazul în care acesta este arondat 
secţiei de votare şi are drept de vot.

În secţiile de votare în care există 
identifi care biometrică, înainte de a fi  auto-
rizat să voteze, alegătorul are identitatea sa 
validată de maşina de vot, astfel încât un 
alegător nu poate vota pentru un altul. Astfel, 
aparatul de vot înregistrează numai indicaţia 
că alegătorul a votat deja. Secretul votului 
este garantat conform Constituţiei federale 
braziliene. Specialiştii brazilieni afi rmă că, 
prin amestecarea datelor şi utilizarea altor 
mecanisme de securitate, nu există nicio 

posibilitate de a verifi ca cu ce candidat a 
votat alegătorul.

Trei semnale vizuale mici ajută 
membrul biroului electoral al secţiei de 
votare, informându-l că terminalul este 
disponibil alegătorului, dacă s-a votat şi dacă 
maşina de vot este conectată la priză sau a 
trecut pe bateria internă. 

Terminalul alegătorului are tastatura 
numerică, care este înregistrată la vot, şi un 
ecran cu cristale lichide, care sunt mesajele 
care ghidează alegătorul să înregistreze votul 
său.

Foarte interesant este şi faptul că 
butoanele sunt inscripţionate în relief 
prin scrierea Braille. Există un buton de 
confi rmare a votului (CONFIRMA), unul de 
anulare/corectare a votului (CORRIGE) şi 
un buton pentru votul alb (BRANCO).

Pentru a vota alegătorul tastează un 
cod format din 2 – 5 numere în funcţie de 
tipul autorităţii reprezentative alese şi apasă 
butonul CONFIRMA. Alegătorul îşi notează 
numărul candidatului preferat de acasă sau 
îl găseşte afi şat în secţia de votare.  Dacă 
greşeşte poate corecta rezultatul (butonul 
CORRIGE), iar dacă nu vrea să voteze cu 
niciunul dintre candidaţi tastează butonul 
BRANCO.

Programul vizitei

Programul vizitei invitaţilor inter-
naţionali pentru observarea alegerilor din 
Brazilia a fost unul extrem de dens, încărcat, 
dar extrem de util din punctul de vedere al 
informaţiilor colectate şi al relaţiilor stabilite 
cu membrii din alte ţări ai organismelor 

electorale, îndeosebi cele din America 
Latină. Un sprijin demn de a fi  consemnat l-a 
constituit pe toată perioada vizitei doamna 
ambasador Diana Radu. 

În data de 2 octombrie, la o recepţie de 
bun-venit oferită de preşedintele Tribunalului 
Superior Electoral, judecătorul Dias Toffoli, 
după ce acesta a făcut cunoştinţă cu fi ecare 
dintre invitaţii internaţionali, i-am înmânat 
revistele realizate de către Autoritatea 
Electorală Permanentă „Expert electoral” 
nr. 1 – 8 şi am purtat o scurtă discuţie prin care 
am prezentat succint instituţia, conducerea 
acesteia şi principalele activităţi realizate de 
către AEP.

Preşedintele Toffoli şi-a manifestat 
bucuria de a avea participanţi din Europa la 
programul internaţional de monitorizare. 
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În data de 3 octombrie preşedintele 
TSE a susţinut o conferinţă de presă adresată 
invitaţilor internaţionali. În prezenţa unui 
mare număr de reprezentanţi ai mass-media, 
magistraţi, avocaţi, reprezentanţi ai forma-
ţiunilor politice, alte persoane interesate de 
organizarea procesului electoral, preşedintele a 
făcut o trecere în revistă a sistemului electoral 
brazilian şi a realizărilor TSE. 

După aceasta invitaţii au putut asista 
la sesiunea plenară a TSE, precum şi la 
soluţionarea unor litigii cu privire la procesul 
electoral în curs (afi şaj electoral, unele 
dispute privind campania electorală etc.).

În cea de-a doua parte a lucrărilor am 
asistat la o prezentare exhaustivă a peisajului 
politic brazilian realizată de magistratul 
Nelson Jobim, deputat, fost ministru al 
justiţiei, apărării, ministru al Curţii Supreme 
Federale, vicepreşedinte şi preşedinte al Curţii 
Supreme de Justiţie, lider al unei formaţiuni 
politice. Totodată, ministrul Henrique Neves, 
magistrat şi personalitate recunoscută a TSE, 
a realizat o prezentare privind organizarea 
alegerilor din anul 2014.

Gazdele au realizat în data de 4 oc-
tombrie şi un tur al principalelor instituţii 
din capitala Braziliei, respectiv Curtea 
Federală Supremă, Parlamentul brazilian. 
După prezentarea acestor instituţii şi a isto-
riei Braziliei în cadrul Senatului, am avut o 
întrevedere cu senatorul Cristovam Ricardo 
Cavalcanti Buarque, politician şi profesor 
universitar, fost ministru al educaţiei. 

Totodată, am asistat la Tribunalul 
Regional Electoral al districtului federal la o 
prezentare a modului de numărare a voturilor 
realizată de către preşedintele acestei instanţe 
electorale regionale, precum şi la o simulare 

în timp real a operaţiunilor de centralizare şi 
numărare.

Ulterior, am vizitat muzeul votului din 
TSE (clădirea TSE reprezintă practic ultima 
operă a renumitului arhitect Oscar Niemeyer – 
Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares 
Filho), unde ne-au fost prezentate toate 
maşinile de vot testate, începând cu primele 
prototipuri, versiunile originale ale primului 
Cod electoral din anul 1932,  alte volume şi 
publicaţii în materie electorală.

În ziua alegerilor (5 octombrie) am 
asistat la deschiderea secţiilor de votare, la 
operaţiunile electorale din mai multe secţii 
de votare, la închiderea votării (extragerea 
memoriei de 512 mB din „urna electronică” 
şi listarea unui martor fi zic al rezultatelor, 
operaţiunile de încheiere a procesului-verbal, 
comunicarea rezultatelor la un centru local), 
la comunicarea rezultatelor din centrul de 
comunicare către TRE şi TSE. Pe parcursul 
acestor operaţiuni derulate fără incidente am 
purtat discuţii cu membrii birourilor electorale 
ale secţiilor de votare, cu observatori, cu 
persoanele cu atribuţii în organizarea şi 
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desfăşurarea alegerilor. La încheierea votării 
am participat la TSE la procesul de numărare 
a rezultatelor, precum şi la conferinţa de 
presă pentru anunţarea rezultatelor. 

La întâlnirea de fi nal am purtat 
discuţii cu domnul ministru José Antonio 
Dias Toffoli, preşedintele TSE, cu alţi 
membri ai conducerii TSE, dintre care pot 
fi  menţionaţi ministrul Nelson Azevedo 
Jobim, ministrul Henrique Neves, ministrul 
Cármen Lúcia Antunes Rocha, precum şi 
cu ministrul Luiz Fux (de origine română) 
de la Tribunalul Suprem Federal. Ofi cialii 
TSE, întrezărind potenţialul organismului de 
management electoral român şi al experţilor 

acestuia, şi-au exprimat disponibilitatea de 
a stabili o colaborare în domeniul electoral 
şi de a invita specialişti pentru un schimb 
de experienţă. În considerarea reformelor 
preconizate a fi  aduse sistemului electoral 
românesc, studierea sistemului electronic 
de vot din Brazilia, care permite o colectare 
foarte rapidă a datelor şi o difuzare într-un 
timp scurt a rezultatelor alegerilor, reprezintă 
o experienţă demnă de a fi  luată  în calcul. Mai 
mult, consider extrem de benefi că realizarea 
unor relaţii de colaborare instituţională cu 
organismele de management electoral din 
America Latină, precum şi cu Organizaţia 
Statelor Americane.



57

Prin Hotărârea Comisiei Electorale 
Centrale a Republicii Moldova nr. 3.009 din 
22.11.2014, din partea Autorităţii Electorale 
Permanente din România au fost acreditaţi 
pentru monitorizarea alegerilor parlamentare 
din 30 noiembrie 2014, în calitate de experţi 
electorali internaţionali, Nicoleta Grigore, 
Lidia Vilău şi Amzoi Nicolae. 

Informații generale

Perioada electorală pentru alegerile 
Parlamentului Republicii Moldova a 
început la 15 septembrie 2014. Imediat după 
începerea perioadei electorale, Comisia 
Electorală Centrală (CEC) a dat publicității 
lista partidelor şi a altor organizații social-
politice. În total, pe listă au fost prezentate 
41 de formaţiuni politice înregistrate de 
Ministerul Justiției până la stabilirea datei 
alegerilor care, potrivit statutelor, au avut 
dreptul să participe la aceste alegeri.

În cursa electorală s-au înscris 26 de 
concurenți electorali, dintre care 21 de partide 
politice, un bloc electoral şi patru candidaţi 
independenţi. Până în ziua alegerilor, pentru doi 
concurenţi electorali a fost anulată înregistrarea.

În Registrul de Stat al Alegătorilor din 
Republica Moldova au fost înscrişi în total 
3.226.446 de cetăţeni cu drept de vot, profi lul 
de vârstă al alegătorilor fi ind următorul:

18 – 35 ani – 1.152.831 de alegători 
(36%);

35 – 50 ani – 866.422 de alegători 
(27%);

50 – 75 ani – 1.043.344 de alegători 
(32%);

75 – 100 ani – 163.347 de alegători 
(5%);

 peste 100 de ani – 502 alegători 
(0,01%).

Comisia Electorală Centrală a 
constituit 37 de circumscripţii electorale, 
inclusiv Comisia municipală Bender şi 
una pentru localitățile din stânga Nistrului. 
De asemenea, a constituit 35 de consilii 
electorale de circumscripție.

Pentru alegerile din 30 noiembrie 
au fost constituite 2.073 de secţii de votare, 
dintre care 95 peste hotarele țării (38 de secţii 
de votare pe lângă misiunile diplomatice şi 
ofi ciile consulare şi 57 extrateritoriale).

Cetăţenii Republicii Moldova 
domiciliaţi în unitățile administrativ-teritoriale 
afl ate provizoriu în afara controlului suveran 
al autorităţilor constituţionale ale Republicii 
Moldova (Transnistria) au putut vota la 26 de 
secţii de votare. Ei au votat prin intermediul 
unei urne de vot speciale, iar voturile acestora 
au fost calculate separat. În acest scop, numărul 
de buletine de vot repartizate acestor secţii de 
votare au fost suplimentate conform estimărilor 
făcute de birourile electorale respective.

Finanţarea partidelor politice şi a 
campaniei electorale

Pentru desfăşurarea campaniei 
electorale, concurenții au deschis un cont în 
bancă denumit „Fond electoral”. Comisia a 
stabilit plafonul mijloacelor fi nanciare ce au 
putut fi  virate în fondul electoral al concurentului 
electoral, această sumă fi ind de 55 de milioane 
de lei moldoveneşti1 pentru un partid sau bloc 
electoral şi de două milioane de lei moldoveneşti 

MONITORIZAREA ALEGERILOR 
PARLAMENTARE DIN REPUBLICA MOLDOVA 

(30 noiembrie 2014)

Nicoleta GRIGORE 
Directorul Filialei Bucureşti-Ilfov 

din cadrul Autorităţii Electorale Permanente

1 Cursul BNR în data de 2 decembrie 2014: 1 leu 
moldovenesc (MDL) = 0,2372 lei româneşti (RON) 
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pentru un candidat independent. Totodată, în 
acest an s-a decis, pentru prima dată, valoarea 
cuantumului creditului acordat concurenţilor 
electorali (pentru fi ecare candidat independent 
cinci mii de lei, iar pentru fi ecare dintre partidele 
politice, organizaţiile social-politice şi blocul 
electoral – 25 de mii de lei).

Uniformizarea cabinelor şi a urnelor 
de vot

În premieră, pentru alegerile 
parlamentare din 30 noiembrie 2014, CEC 

a uniformizat cabinele şi urnele de vot cu 
care au fost dotate secţiile de votare. Astfel, 
au fost procurate 6.940 de cabine şi 10.000 
de urne, precum şi alte materiale electorale, 
inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale.

Cabinele de vot au dimensiunile de 
50 cm X 30 cm X 170 cm, iar pentru persoanele 
cu dizabilități locomotorii – 50 cm X 30 cm 
X 150 cm. Cabinele sunt confecţionate din 
plastic, sunt pliabile şi nu mai au draperii, 
fiind constituite din trei laturi, cu partea 
deschisă poziţionată spre perete, la un unghi 
de 45 de grade.

Urnele de vot staționare pentru secţiile 
de votare au fost securizate prin intermediul 
sigiliilor autocolante cu inscripţia „CEC” şi 
marcate cu un număr de ordine unic din șase 

cifre. Fiecare local al secţiei de votare a dispus 
de cel puţin două urne de vot staționare cu un 
volum de 80 şi/sau 45 de litri şi de o urnă de 
vot mobilă cu un volum minim de 27 de litri.

Foto 1 şi 2: Cabine de vot

         Foto 3: Urnă staţionară                                        Foto 4: Urnă mobilă
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Pentru prima dată, în anul 2014, CEC a 
aprobat o instrucţiune cu privire la asigurarea 
infrastructurii secţiilor de votare.

Votarea

Votarea a avut loc între orele 7,00 şi 
21,00. 

Alegătorii au putut vota în baza 
următoarelor documente:

buletinul de identitate al cetăţeanului 
Republicii Moldova, cu fi şa de însoțire care 
confi rma domiciliul sau reşedinţa titularului 
pe raza secţiei de votare;

 buletinul de identitate provizoriu 
cu menţiunile privind cetăţenia Republicii 
Moldova şi domiciliul titularului;

legitimaţia de serviciu pentru militarii 
în termen;

livretul eliberat de Centrul Serviciului 
Civil pentru persoanele care satisfac serviciul 
civil (de alternativă).

Totodată, CEC a permis exercitarea 
dreptului de vot în baza actelor de identitate 
cu termen de valabilitate expirat.

Cetăţenii care au avut înregistrare 
la domiciliu sau reşedinţă în Republica 
Moldova, dar aceasta a fost retrasă/anulată sau 
le-a expirat, inclusiv la data de 30 noiembrie 
2014, au putut vota conform ultimului loc de 
domiciliu sau reşedință, iar acei alegători care 
nu au avut înregistrare la domiciliu/reşedinţă 
şi nu au putut face dovada acesteia au putut 
vota la orice secţie de votare din Republica 
Moldova, cu depunerea unei declaraţii privind 
abţinerea de la votarea multiplă.

Registrul de Stat al Alegătorilor

O altă noutate în cadrul acestui scrutin 
a constat în implementarea la nivel naţional 
a Registrului de Stat al Alegătorilor (RSA), 
parte componentă a Sistemului Informațional 
Automatizat (SIAS „Alegeri”). Acesta 
reprezintă un sistem informaţional unic integrat 
de evidenţă a alegătorilor din Republica 
Moldova, realizat în baza Registrului de Stat 
al Populației.

Pentru aceasta au fost procurate 4.200 
de laptopuri, fi ind repartizate câte două la 
fi ecare secţie de votare. În ziua alegerilor, 

operatorii SIAS „Alegeri” au verifi cat  datele 
de identitate ale alegătorilor în RSA şi au 
înregistrat online participarea acestora la 
votare. La centralizarea rezultatelor, aceştia 
au transmis operativ informațiile cu privire la 
rezultatele votării la CEC.

În legătură cu situaţia creată de căderea, 
în ziua de 30 noiembrie, a SIAS „Alegeri” 
pentru câteva ore, Comisia Electorală Centrală 
a explicat faptul că, în prima oră de activitate 
a birourilor electorale ale secţiilor de votare 
(7,00 – 8,00), sistemul electronic a funcţionat 
adecvat sarcinii stabilite. 

Ulterior, la Comisie au fost 
recepţionate mai multe semnale legate de 
anumite probleme tehnice privind conexiunea 
la SIAS „Alegeri”.  

Deşi anterior sistemul a fost testat din 
punctul de vedere atât al capacităţii, cât şi al 
securităţii, cu antrenarea aceloraşi operatori, 
în ziua alegerilor acesta nu a rezistat mai 
mult de o oră. 

În regim de urgenţă, tehnicienii au 
identifi cat cauzele şi conexiunea a fost 
restabilită. Totodată, pentru a nu periclita 
procesul electoral în acest interval de timp, 
operatorii au prelucrat informaţia în regim 
manual.

Prima concluzie a specialiştilor în 
domeniul tehnologiilor informaţionale a fost 
că această cădere a fost generată de încărcarea 
excesivă a sistemului cu sarcini necunoscute, 
altele decât cele specifi ce funcţiei de bază. 
Un grup de experţi a examinat cauzele care 
au stat la baza disfuncţionalităţii temporare 
a sistemului.

Comisia a precizat că această situaţie 
nu a afectat desfăşurarea procesului electoral.

Asigurarea dreptului de vot 
persoanelor cu dizabilităţi

Pentru a asigura persoanelor cu 
dizabilităţi de vedere posibilitatea de a-şi 
exercita drepturile electorale independent, 
direct la secţia de votare, CEC a testat 
procedura de votare cu utilizarea plicului-
şablon. Testarea prin utilizarea plicului-
şablon a avut loc în 56 de secții de votare 
din ţară şi în una de peste hotare (Timişoara, 
România).
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De asemenea, pentru persoanele cu 
defi ciențe locomotorii, Comisia a asigurat cu 
rampe de acces 20 de secţii de votare care 
aveau un nivel scăzut de accesibilitate şi a 
dotat toate secţiile de votare cu cabine de 
vot accesibilizate pentru aceste categorii de 
persoane.

Monitorizarea alegerilor de către 
observatori

În vederea monitorizării alegerilor 
parlamentare din 30 noiembrie 2014, CEC 
a acreditat 3.192 de observatori naționali 
din partea a 24 de organizații (inclusiv 229 
de observatori din partea a șase concurenți 
electorali pentru monitorizarea alegerilor în 
secțiile de votare constituite în afara țării) şi 
816 observatori internaționali din partea a 
57 de organizații internaționale.

În data de 29 noiembrie 2014, între 
orele 11,30 și 13,00, în Sala de conferinţe a 

hotelului Codru din Chişinău s-a desfăşurat 
un briefi ng pentru observatorii internaţionali. 

În data de 30 noiembrie 2014, între 
orele 6,50 și 7,30, observatorii internaţionali 
au monitorizat deschiderea unei secţii de 
votare.

A urmat apoi o vizită la Consiliul 
electoral de circumscripţie Chişinău (afl at 
în sediul Primăriei municipiului Chişinău), 
responsabil de coordonarea procesului de 
votare în secţiile de votare deschise peste 
hotarele ţării.

În continuare au fost vizitate secţii 
de votare atât din municipiul Chişinău, cât 
şi din afara municipiului. Începând cu ora 
16,30, delegaţia a vizitat Consiliul electoral 
de circumscripţie Străşeni şi unele secţii de 
votare din oraşul Străşeni.

Observatorii din România au moni-
torizat  procesul de închidere a unor secţii 
de votare din municipiul Chişinău şi au 
asistat la numărarea voturilor. 

De precizat că, potrivit legislaţiei 
Republicii Moldova, observatorii care 
optează să asiste la numărarea voturilor într-o 
secţie de votare nu pot părăsi secţia de votare 
decât după numărarea tuturor voturilor şi 
consemnarea rezultatului. Din acest motiv, 
delegaţia nu a putut participa la conferinţa de 

încheiere a zilei alegerilor ce s-a desfăşurat 
începând cu ora 22,00 la sediul Comisiei  
Electorale  Centrale.

În dimineaţa zilei de 1 decembrie 
2014 a avut loc o întrevedere a delegaţiilor 
de observatori cu conducerea Comisiei 
Electorale Centrale.

Foto 5: Buletine de vot, grupate pe concurenţi electorali
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The Executive Board Meeting of 
the Association of World Election Bodies 
(A-WEB) will be held in Bucharest, on the 
25th of March 2015. 

Since its establishment, A-WEB was 
envisioned to become one of the world largest 
international electoral organizations, based on 
a common consensus of its members in terms 
of promoting effi ciency and effectiveness 
in organizing and conducting free, fair and 
transparent elections worldwide.

As stated by Mr. Kim Yong-Hi, the 
Secretary General of A-WEB, the main vision 
and mission of the organization is to identify 

the latest trends, challenges and developments 
in democratic electoral management and 
electoral processes and to facilitate an 
appropriate exchange of experience and 
expertise among its members.   

The third Executive Board Meeting of 
A-WEB is hosted by the Permanent Electoral 
Authority of Romania, which has been a 
member of A-WEB since 2013.

This event will be honoured by the 
presence of Mr. Lee In-Bok, Chairman 
of A-WEB and Chairman of the National 
Election Commission of Republic of 
Korea, Mr. Roberto Rosario Marquez, Vice-

THE EXECUTIVE BOARD MEETING 
OF THE ASSOCIATION OF WORLD ELECTION 

BODIES (A-WEB) HOSTED 
BY THE PERMANENT ELECTORAL AUTHORITY 

ON THE 25TH OF MARCH 2015
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Chairman of A-WEB and President of the 
Central Electoral Council of the Dominican 
Republic and Mr. Kim Yong-Hi, Secretary 
General of A-WEB. Also, the members of 
the Executive Board and of the Oversight and 
Audit Committee will attend.

There will be representatives from 
the following organizations that are part of 
the Executive Board of A-WEB: Election 
Commission of India, Elections Canada, 
Independent Electoral Commission of South 
Africa and also the Permanent Electoral 
Authority of Romania, which will be 
represented by its President, Mrs. Ana Maria 
Pătru. 

From the Oversight and Audit 
Committee will attend representatives of 
the Independent Electoral and Boundaries 
Commission of Kenya, Bosnia and 
Herzegovina’s Central Election Commission 
and the Supreme Electoral Tribunal of El 
Salvador.

The main topics that will be addressed 
at the Executive Board Meeting of A-WEB 
are as follows:

– the Report on the Performance of 
A-WEB for 2014;

– the Report on the Account (Audit) 
Inspection in 2014;

– the medium and long term Strategic 
Plan of A-WEB;

– the operation plan for 2015 
developed for implementing the main 
projects of A-WEB;

– the revised version of the Charter of 
the Association of World Election Bodies;

– A-WEB’s budget for 2015.
Also, there will be a discussion on the 

planning of the next Executive Board meeting 
and on other fi nancial aspects pertaining to 
A-WEB membership.

The Executive Board Meeting will be 
concluded with the drawing and signing of a 
report. 
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The second International Conference 
of the Permanent Electoral Authority of 
Romania (PEA) will be on “Electoral 
Integrity and Regional Cooperation” and it 
will be held in Bucharest, between the 25th 
and 26th of March 2015.

Last year, PEA hosted in Braşov an 
international debate on a topic of concern 
for both electoral management bodies and 
international organizations that are active 
in the fi eld of human rights: “Women’s 
participation in elections”. 

This year conference addresses 
another major issue of interest for electoral 
offi cials and experts worldwide, namely 
ensuring the integrity of electoral processes. 
From PEA’s point of view, this goal can 
be achieved not only through the efforts 
of domestic actors, but also by a strong 
cooperation between electoral management 
bodies (EMBs). 

This is also the reason why PEA 
has joined these two themes, in order to 
highlight the fact that different electoral 
experiences, shared through cooperation, can 
lead to establishing a common set of values 
in the electoral fi eld and may contribute to 
the development of a “Code of Electoral 
Integrity” that will have an international 
applicability.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
“ELECTORAL INTEGRITY AND REGIONAL 

COOPERATION” ORGANIZED 
BY THE PERMANENT ELECTORAL AUTHORITY

Electoral Integrity is a sine qua non 
condition for all electoral processes and 
represents the guarantee that the choices 
expressed through voting by all voters are 
refl ected in their entirety in the fi nal results 
of elections. 

The purpose of an international debate 
on this issue and the decisions adopted 
by each EMB is to answer the following 
questions:  

What are the standards of integrity 
that each electoral process must meet?

 What happens when an electoral 
process does not meet these standards?

 What can be done to prevent 
possible defi ciencies and to mitigate the 
consequences?

In the literature in this fi eld, there is a 
term which is used when the elections do not 
comply with integrity rules, namely “electoral 
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malpractice”. One of the main objectives of 
PEA’s second International Conference is 
to identify common solutions which EMBs 
can enable in order to combat the electoral 
malpractice and to impose standards of 
integrity in all stages of the electoral process.

The participants at the International 
Conference have been invited to address in 
their presentations, both from a national and 
a regional perspective, issues such as:

 defi ning electoral integrity from a 
regional perspective;

regional standards and indicators of 
electoral integrity;

 regional best practices to increase 
electoral integrity;

 electoral integrity and the legal 
framework; 

electoral integrity and the electoral 
districting;

electoral integrity and the electoral 
management;

 electoral integrity and the voter 
registration;

 electoral integrity and political 
parties;

 electoral integrity and political 
fi nancing;

 electoral integrity and the election 
campaign;

 electoral integrity and election 
security;

electoral integrity and voting;
electoral integrity and recording and 

consolidation of results;
 electoral integrity and election 

monitoring;

 electoral integrity and election 
dispute resolution.

During the Conference, several 
electoral offi cials and international and 
national experts in the fi eld will deliver 
presentations on the above mentioned topics. 

At the event will attend representatives 
of prestigious international and national 
organizations that are active in the electoral 
fi eld. The international organizations which 
have already confi rmed their participation 
are: the Association of World Electoral Bodies 
(A-WEB), the International Found ation 
for Electoral Systems (IFES), the Venice 
Commission, the International Institute 
for Democracy and Electoral Assistance 
(International IDEA), the Community of 
Democracies, the International Centre for 
Parliamentary Studies (ICPS), the United 
Nations Development Programme (UNDP).

Also, representatives of EMBs 
worldwide have announced their presence, 
from countries such as Hungary, the Czech 
Republic, the Russian Federation, Ukraine, 
Bulgaria, Moldova, Croatia, Georgia, 
Albania, Egypt, India, Canada, Mexico, South 
Africa, Kenya, the Dominican Republic and 
the Republic of Korea.

The Conference organized by the 
Permanent Electoral Authority aims, on one 
hand, to asses the role of regional cooperation 
between electoral management bodies in 
defi ning and developing common standards 
of electoral integrity and, on the other hand, 
to harness regional experience and practices 
pertaining to electoral integrity.
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CALL FOR PAPERS 
ELECTORAL EXPERT REVIEW

The Electoral Expert Review, published by the Permanent Electoral Authority, invites 
stakeholders and those interested to contribute in publishing scientifi c articles related to the 
electoral fi eld and to areas such as: human rights, political science, legal and administrative 
domain. Regarding the next edition of the Electoral Expert Review, the editorial board welcomes 
articles with interdisciplinary character that have not been or are not published in other journals, 
reviews or scientifi c symposium volumes.

The authors may submit proposals for articles directly to the following address: expert.
electoral@roaep.ro

The Electoral Expert Review is a quarterly publication of studies, researches and 
analyses related to the elections fi eld. The editorial project Electoral Expert Review appears in 
a European context in which articles and scientifi c research aimed at various aspects of national 
and European electoral processes are increasing in the last two decades, but it appears a small 
number of academic magazines and journals assemble them in a publication focused on the 
electoral fi eld.

With an interdisciplinary and applied character, fi rstly the publication aims at a wide 
audience, this being ensured by distributing our journal to the Romanian Parliament, the 
Government and other institutions from the central and local government, to the most important 
public libraries, universities, the media, other academic institutions and NGOs. Secondly, the 
Electoral Expert Review can be found in electronic format in Romanian; this will be completed 
by a format translated into English, giving it an international character.

The 10th edition of the Electoral Expert Review will be published with the following 
general topic: electoral reform ( deadline for submitting the articles: 25th of May 2015).

Indications and text formatting requirements:
 Submitted articles may cover theoretical studies, case studies or researches that have 

not been published, submitted for other publications or part of the proceedings of scientifi c 
conferences. Submitted articles should be original.

 We recommend that submitted articles comprise between 4,000 and 6,000 words in 
length (bibliography and footnotes included). 

 Manuscripts must be accompanied by an abstract. The abstract must have between 100 
and 150 words (Times New Roman, 12, italic). After each abstract the author must mention the 
keywords. We recommend that the submitted articles are accompanied by a brief presentation 
of the author/authors (name, institutional or/and academic affi liation, brief research activity and 
published papers, e-mail address).

 The preferred working language of Elec toral Expert Review is English.
 Main text of the manuscript: Times New Roman, 12, justifi ed, 1.5 line spacing options. 

Page setup: A4 with 2.5 cm margins. Titles: Times New Roman, 14, bold. Subtitles: Times New 
Roman, 12, bold. Footnotes: Times New Roman, 10, justifi ed.



 All fi gures, tables and photos must be clear and sharp. The tables should be numbered 
consecutively in Arabic numbers. The number and the title of each table should be written 
above it, using Times New Roman, 12, bold. The number and the title of each fi gure or photo 
should be written under it, using Times New Roman, 10, bold.

 Abbreviations and acronyms will be explained the fi rst time they appear in the text.
 Quotations and references should be made using the Harvard or European system 

(only one of them will be used in the manuscript). 
 Internet references should be quoted with the whole link and the date when it was 

accessed.

For additional information you can contact us at: expert.electoral@roaep.ro
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CALL FOR PAPERS 
REVISTA „EXPERT ELECTORAL” 

Revista „Expert electoral”, editată de Autoritatea Electorală Permanentă, primeşte spre 
publicare articole ştiinţifi ce ce tratează teme din domeniul electoral, precum şi din domenii conexe, 
cum ar fi : drepturile omului, ştiinţe politice, ştiinţe juridice şi administrative, adică articole cu 
caracter interdisciplinar şi care nu au fost sau nu urmează a fi  valorifi cate prin publicare în alte 
reviste sau volume ale unor simpozioane ştiinţifi ce.

Având în vedere contextul actual în care trei proiecte de lege importante (Legea privind 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, Legea privind fi nanțarea activităţii partidelor 
politice şi Legea partidelor politice) au intrat pe circuitul parlamentar, după ce au fost adoptate de 
Comisia de Cod electoral, precum şi necesitatea unei dezbateri publice reale pe tema îmbunătăţirii 
şi uniformizării legislaţiei electorale, intenţionăm ca în următorul număr al publicației să abordăm 
ca subiect r eforma electorală. 

Autorii pot transmite propunerile de articole pentru nr. 2(10)/2015 al revistei „Expert 
electoral” la adresa de mail: expert.electoral@roaep.ro.

Termen limită de comunicare a lucrărilor: 25 mai 2015. 
Revista „Expert electoral” este o publicaţie trimestrială de studii, cercetări şi analize cu 

tematică electorală. Autoritatea Electorală Permanentă a iniţiat editarea acestei reviste cu scopul 
de a crea o platformă de dezbatere a subiectelor referitoare la reglementarea şi administrarea 
proceselor electorale.
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