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Oana 
C dr.

Abstract: 
More reflexivity on political 

representation invites the readers to 
critically reflect on political 
representation using the tools of 
scientific data, analyisis and theoretical 
developments that broaden discussions 
on the topic by including political, 
socio-economical, cultural and 
ideological factors impending 
representation.      

Keywords: political representation, 
women, political factors.

R

pe cineva sau
ceva prin intermediul unui ”agent”,

de ce ne 

pagini, respectiv: de ce în Parlamentul 

11% femei. 

în 
care exclud analizele din literatura 

în
.
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Anul Senat
% %

Femei Femei Femei Femei 
1990 22 375 5,5 94, 5 1 118 0,8 99,2
1992 13 326 4 96 3 140 2 98
1996 25 315 7 93 2 141 1 99
2000 38 307 11 89 12 128 8.5 91.5
2004 37 295 11.1 88.9 13 124 9.5 90.5
2008 38 296 11.38 88.62 8 129 5.84 94.16
2012 53 359 12,86 87,14 14 162 8 92

de mine sub forma 

cauzelor, al obstacolelor cu care se 

sunt.

implice în dinamica unui partid politic. 

integrarea în sistemul politic, socializarea 

n, Cord, 
Medeiros, Jones, 2011, p. 211-213) ? 

Mergem mai departe. Femeile sunt 

inte

la

Invi

exemplifica în continuare. Nu este prima 

fostului deputat PDL Sulf
anume Proiectul de Lege privind 
introducerea cotei obligatorii de 

Parlamentul României1

1

referea la: 

politice de a propune, în alegerile legislative, un 
procent de minim 40% femei.

fiecare partid, rezultatele ultimelor 3 scrutinuri 

partidului respectiv;
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,

Palatul Parlamentului pentru a discuta 

2 3 mi-au 

Domnia sa 

de la bugetul de stat;
4. Introducerea respon

e Biroul Electoral Central;

http://www.cdep.ro/proiecte/2011/300/30/3/em449.
pdf
2

obligatorii pentru desemnarea femeilor drept 
ine 

rup 
restrâns de militante pentru promovarea femeilor, 

textul Scrisorii deschise:
http://www.centrulfilia.ro/index.php/documente/scr
isori-deschise/89-scrisoare-de-multumire-adresata-
doamnei-deputat-sulfina-barbu   
3

t sport în afara 
baschetului”. 

Preda,

demografice, 

)

redreseze dezechilibrul de reprezentare. 
a propus în 1996 

modificarea art. 39 din Legea partidelor 
nr. 

27/1996)

meilor 

reprezenta un stimulent financiar pentru 

Politice4

2006. Pe -a

„este 

pe baza unor sume de bani care se dau în 
plus partidelor”.5

4 Art. 14, alin. 2 din Legea nr. 

pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma 

5 Tudorina Mihai,

România” în 2011, coordonatoare prof.univ.dr. 

în Parlamentul 
României.

5 | P a g i n a



Expert Electoral nr. 1 / 2014

obser
” ” ori pe cele ale ” ”.

de interes ori dezavuarea rolului 
6

(Matland, Montgomery, 2004, p. 21) 

la femei, deoarece acestea au o pondere 
mai mare în România (sunt peste 50%). 

eligibile, o p

-un partid, 

membre în partide. 

despre reprezentarea p

6

partidelor politice în egalitatea de gen, vezi Julie 
Ballington, 2003, Gender Equality in Political 
Party Funding în Austin, Reginald; Tjernström, 
Maja (eds.), 2003, Funding of Political Parties and 
Electoral Campaigns, Trydells Tryckeri AB, 
Sweden.

Literatura de specialitate scoate în 
factori politici, socio-economici, 

partidele polit

gatekeeperii procesului electoral. Miki 
structura 

,
femeilor activiste în cadrul partidului
regulile interne de reprezentare a genului 

important. Un înalt grad de 

care au acumulat 
capital politic personal. Sistemele 
electorale au un rol foarte important, iar 

reprezentarea femeilor (Matland, 2004, p. 
99-106). Rolul factorilor politici în

iar introducerea acestora în dezbaterile 

regulile de nominalizare la nivelul 

rapid decât factorii culturali. Feminizarea 

-

ideol
-media etc. 

6 | P a g i n a
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Concluzii

În aceste rânduri am punctat 

-un 
context multicauzal care dep

merite, de aceea ponderea lor este mai 

Încurajez o „profesionalizare” a 

femeilor, 

sociale dintre indivizi.     

Ballington, Julie, 2003, Gender Equality in Political Party Funding în Austin, 
Reginald; Tjernström, Maja (eds.), 2003, Funding of Political Parties and Electoral 
Campaigns, Trydells Tryckeri AB, Sweden.
Caul, Miki, 2010, Women’s Representation in Parliament. The role of political 
parties, Krook, Mona Lena; Childs, Sarah, 2010, Women, Gender and Politics. A 
Reader, Oxford University Press, New York. 
Childs, Sarah, Women and British Party Politics. Descriptive, Substantive and 
Symbolic Representation, Routledge, New York, 2008.
Matland Richard E.; Montgomery, Kathleen A., Recruiting Women to National 
Legislatures: A General Framework with Applications to Postcommunist 
Democracies în Matland; Richard E.; Montgomery, Kathleen A. (eds.), Women’s 
Access to Political Power în Post-Communist Europe, Oxford Univesity, Press, 
Oxford, 2004. 
Matland, Richard, Enhancing Women’s Political Participation: Legislative 
Recruitment and Electoral Systems în Julie Balington, Azza Karam, Women in 
Parliament: Beyond Numbers, Trydells Tryckery AB, 2005,
Phillips, Anne, The Politics of Presence, Oxford University Press, New York, 1995.
Roskin, G. Michael; Cord, L. Robert; Medeiros, James A.; Jones, Walter S., 2011,  

, Editura Polirom
Shvedova, Nadezhda, 2005, Obstacles to Women’s Participation in Parliament, Julie 
Balington, Azza Karam (eds.), 2005, Women in Parliament: Beyond Numbers,
Trydells Tryckery AB. 

Website-uri
http://www.centrulfilia.ro/index.php/documente/scrisori-deschise/89-scrisoare-de-multumire-
adresata-doamnei-deputat-sulfina-barbu   
http://www.cdep.ro/proiecte/2011/300/30/3/em449.pdf

Date de contact: 
Email: oana.baluta@gmail.com
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PARTICIPAREA FEMEILOR ÎN ALEGERI. 

Cristian ANDREI
, membru in boardul editorial al

Journal of Political Marketing

Workshopul Women’s 
Participation in Elections organizat de 

-
centrul Europei, care au trecut deja prin 

ele

-

sentimente contradictorii. Prezentarea
erea 

responsabili în organizarea alegerilor, a 

de s

ile 
individuale sunt negociate pas cu pas. Cu 

subiect de dezbatere cu caracter universal, 

recunoscute, în unele locuri inclusiv pentru 

c

sistemul electoral sunt 100% permisive, iar 

culturali

precum Egipt, Nepal, Liban, Palestina sau 

UNDP

acceptarea femeilor în alegeri este o 
provocare în aceste zone la fel de mare ca 

democratice per se. Aceste state, aflate de 

solidare 

affirmative action au un sens de sprijin 

grupuri etnice ce pot fi considerate 
defavori
în Handbook for Monitoring Women’s 
Participation in Elections (pag. 23) se 

-

unor cote pe listele electorale sau locuri 
garantate fie 
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considerate temporar
ideea de egalitate în drepturi, deoarece 

prioritatea zero este stabilirea unui cadru 
democratic în general, chestiunea este mult 

consens asupra definirii problemei sau 
asupra unor metode de abordare. Dincolo 

affirmative action vs. 

acest lucru este foarte dificil de realizat 
deoarece ar presupune afectarea mai 
multor alte mecanisme democratice 

de a introduce cote pe listele partidelor sau 
locuri rezervate femeilor acolo unde 

ase

prin lege a unor 
cote pe listele de partid.

speakerilor la eveniment ar putea fi 
c al 

referitoare la termenii în care trebuie 

t, 

–

cultural politic –

.a.m
scandinave, prezentat drept un caz “ideal” 

Statele Unite, dar unde efectul a fost 

prin pre
ani din partea grupurilor organizate pentru 
interesele femeilor asupra partidelor 

acest militantism de tip grassroots a fost 
generat în timp de p

în societate indiferent de sex. Semnificativ 

evenimentului, aparent mai subtile, de 

partidelor care propun mai m
femei. 

O concluzie ce se poate extrage 

-un 

9 | P a g i n a  
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zone de conflict. Altfel, pentru stimularea 

nediscriminatorii
este nevoie de mijloace mai profunde. În 

se pot implica pentru viitor în parteneriate 

informative, sau chiar în formularea unor 

femeilor

acestora.
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RAPORT DE CERCETARE

DIN ROMÂNIA
– INTERES, IMPLICARE, DISCRIMINARE –

Material realizat de:

Introducere

vulnerabile de electorat (persoane cu 

e-

În cadrul proiectului de cercetare 
cu tema “Dimensi
politice din România – interes, implicare, 
discriminare” 
concepte principale, nivelul interesului 
declarat pentru domeniul politic ca 

im

mod indirect un al treilea concept foarte 

supuse femeile în politica din România. 
Prezentul proiect de cercetare a 

permis înregistrarea unei game variate de 

în vedere datele statistice existente 
referitoare la nivelul 
cadrul celor mai importante structuri 

Astfel, pe plan local, un singur municipiu 

nivel central, în com

legislatura 2012-2016 a Parlamentului 

de femei din istoria post-decem 1, atât 

zece este femeie. Aceste date statistice 

între statele membre ale Uniunii Europene, 
l femeilor la 

are ca obiectiv continuarea prezentului 
proiect de cercetare prin extinderea 

expr

1 Pentru informa
http://www.roaep.ro/primulvot/wpcontent/uploads/
2013/03/Evolutia_femeilor_parlament2.pdf

11 | P a g i n a
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– interes, 
implicare, discriminare”, a avut toarele caracteristici metodologice:

un chestionar

iv femei cu vârsta peste 18 ani, provenind din 

pentru grupul- ales.
Metoda de colectare a datelor: chestionar autoaplicat operatori de teren.

pentru înregistrarea opiniei participantelor la studiu:

DIMENSIUNI VARIABILE

Interesul declarat pentru subiectele politice (Q.1, Q.2)

gen)

Q.6, Q. 8)

Q.10, Q.11)

Termen sau 
Aplicarea chestionarului2 03.02.2014 – 14.02.2014

17.02.2014 – 07.03.2014
Redactare raport de cercetare 10.03.2014 – 14.03.2014
Prezentare raport de cercetare 17.03.2014

în urma analizei rezultatelor înregistrate

2 Durata medie de completare a chestionarului: aproximativ 10 minute.

71 % dintre respondente consider

clasei politice din România.

12 | P a g i n a
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Nivel de interes /

Variabil

Foarte 

mult

Mult Foarte Deloc Nu 

13,3 % 22,4 % 32,2 % 17,6 % 13,4 % 1,1 %

alegeri 16,5 % 24,5 % 28,7 % 16,6 % 12,2 % 1,5 %

campaniile electorale 11,4 % 17,4 % 27,1 % 19,9 % 21,8 % 2,4 %

emisiunile pe teme politice 9,3 % 17,7 % 27,5 % 21,3 % 22,8 % 1,4 %

politice
8,1 % 15,3 % 29,3 % 22,5 % 23,3 % 1,5 %

lecturile pe teme politice 5,7 % 11 % 25,1 % 22,4 % 34,2 % 1,6 %

28% 

43% 

9% 

4% 

16% 
Acord total

 

 

Dezacord total

clasei

teresului, la polul opus 
aflându-se lecturile pe teme politice.

13 | P a g i n a
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?”

Polarizare / Variabil Interes Dezinteres

35,7 % 63,2 %

alegeri 41 % 57,5 %

campaniile electorale 28,8 % 68,8 %

emisiunile pe teme politice 27 % 71,6 %

teme politice
23,4 % 75,1 %

lecturile pe teme politice 16,7 % 81,7 %

Periodicitate / 
Variabilã

Zilnic De câteva 
ori pe 

De câteva 
ori pe lunã

De câteva 
ori pe an

Doar la 
alegeri

Deloc Nu 
rãspund

emisiuni politice 
la posturile TV

21,1 % 22 % 18,4 % 13,5 % 9,6 % 14,8
%

0,6 %

de
comentarii 

politice la radio

7,9 % 13,5 % 20,8 % 17,4 % 10,9 % 28,8
%

0,7 %

comentarii 
politice din ziare

9,4 % 13,5 % 20,3 % 18,7 % 11 % 24,8
%

2,3 %

citi
comentarii 
politice pe 

internet (mass-
media online, 

blog-uri, site-uri 
de socializare etc.)

10,3 % 14,9 % 17,6 % 17,3 % 14,3 % 24,3
%

1,3 %

Televizorul – .
43 % 

Mediul online 
internetul frecvent pentru informare despre subiectele politice.

14 | P a g i n a
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În general cât de des…?”

Periodicitate / Variabil Cel pu
câteva ori pe 

Cel mult de 
câteva ori pe 

Doar la alegeri sau 
deloc

politice la TV
43,1 % 31,9 % 24,4 %

comentarii politice la radio
21,4 % 38,2 % 39,7 %

comentarii politice din 
ziare

22,9 % 39 % 35,8 %

citi
comentarii politice pe 
internet (mass-media 

online, blog-uri, site-uri de 
socializare etc.)

25,2 % 34,9 % 38,6 %

-ar
prezenta la 

Motivele principale enumerate pentru participarea la vot sunt: exercitarea unui drept 
legal,

15 | P a g i n a
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61% 
9% 

30% 

Da

Nu

la vot ?

28% 

60% 

12% 

Da

Nu

uninominal ?

uninominal.

16 | P a g i n a
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–

0

5

10

15

20

25
20.3 

18.6 

14.1 13.2 12.2 

21.6 

Potrivit participantelor la studiu,  femeia în 
-ministru.

De

ministru, este 
tot o calitate în care titularul este numit.
De asemenea, procentul non-

74 % dintre femeile care au participat la studiu nu au fost / nu sunt implicate direct în 

Respondentele care au fost / sunt implicate în activi

politice din România.

17 | P a g i n a
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16% 

74% 

10% 

 

Da

Nu

6% 

17% 

21% 46% 

10% 

din România ?

’’ ”, ’’capacitatea de rezolvare a confli
’’c ” – cele mai importante caracteristici pe care ar 

’’s
’’disponibilitatea pentru realizarea unor anumite compromisuri”.

18 | P a g i n a
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în 
avea succes în România ?  – –

0
10
20
30
40
50
60
70

68.2 
56.5 55.7 

42.9 41.8 

28.7 24.8 22.7 21.7 
16.3 

11.6 
1.7 

8% 

19% 

37% 

34% 

2% 

Foarte mult

Mult

 

Deloc

. 71 % dintre respondente 

19 | P a g i n a
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Caracteristici socio-demografice ale 

5% 

28% 

24% 

32% 

11% 

Deloc

34% 

31% 

29% 

6% 

Categorii de v

18-30

31-40

41-55

56 +

4% 5% 

26% 

65% 
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1. În general, cât de 
?

Foarte 
mult

Mult Foarte Deloc Nu 

România 
4 3 2 1 0 9

alegeri 4 3 2 1 0 9
campaniile electorale 4 3 2 1 0 9
emisiunile pe teme
politice 

4 3 2 1 0 9

teme politice 
4 3 2 1 0 9

lecturile pe teme politice 4 3 2 1 0 9

19% 

81% 

 

Rural

28% 

37% 

19% 

16% 

 

21 | P a g i n a
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2. În general cât 
de des… ?

Zilnic De câteva ori De
câteva 
ori pe 

De câteva 
ori pe an

Doar la 
alegeri

Deloc Nu 

und

politice la 
posturile TV

5 4 3 2 1 0 9

emisiuni de 

politice la radio

5 4 3 2 1 0 9

politice din 
ziare 

5 4 3 2 1 0 9

citi

politice pe 
internet (mass-
media online, 
blog-uri, site-uri 
de socializare 
etc.)

5 4 3 2 1 0 9

3.
reprezenta o solu

semnificativ clasei politice din România ?

4. În 

5. n prezent

6.

-

7.

Capaci

22 | P a g i n a



Expert Electoral nr. 1 / 2014

Disponibilitate pentru realizarea unor anumite compromisuri;
iderilor politici;

Fermitate în luarea deciziilor;

8.

-le cu 1, 2 sau 3, unde 1 este prima op iune)

2. Prim-ministru
3. Ministru
4. Parlamentar 
5. Primar

....)

9.

1. Da                             2. Nu                           9. 

10.
cadrul partidelor politice din România ?

11.
partid politic din România ?

12.
1. Da                         2. Nu                       8. N

13.
?

………………………………………………..………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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nsurilor:

4. Studii superioare / postuniversitare

Venitul: 1. sub 1.000 de lei
2. 1.001-1700 de lei
3. 1.701-2.500 de lei
4. peste 2.500 de lei

24 | P a g i n a
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PROCESUL ELECTORAL

Valentina 
magistrat-

Claudia KRUPENSCHI
magistrat-

Abstract:
The role of Constitutional Court of 

Romania in the electoral process can be 
examined from two angles. On one hand, 
the Constitutional Court sees to the 
observance of the procedure for the 
election of the President of Romania and 
confirms the ballot returns. On the other 
hand, by means of a priori and a posteriori
constitutional review of legal provisions 
that regulate the electoral system, the 
Court influences the normative framework 
according to which the electoral process 
takes place.

Keywords: Constitutional Court, 
elections, presidential elections, 
constitutional review

1. Introducere

1,

acesteia de legiuitorul constituant au ca 

fundamentale ale omului, garantate prin 

2.

examina conformitatea cu Legea 

-
– Curtea 

confirmarea rezultatelor 
sufragiului, 

interimatul în 
ii, emiterea unui 

1

2

25 | P a g i n a  
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referendumului.
În virtutea prevederilor 

ste

transforme, uneori, în arbitrul unor 
conflicte insolubile, care o expun unor 
critici virulente, devenind, în unele 

-a îndreptat privirile, din partea 
diverselor categorii sociale sau politice 

avut un impact deosebit, fiind receptate cu 
bucurie sau
chiar furie, ajungându-

-se 

2.

electoral 

-

em de drept 

respectarea 

sufragiului, or art.146
lit.f) din art.37 art.38
din Legea nr.47/1992 privind organizarea 

alegerilor locale, parlamentare sau 
europarlamentare.

contenciosul electoral de acest tip se 

respectiv ulterior sufragiului. 
1.

,

a)
împotriva deciziilor Biroului Electoral 
Central cu privire la înregistrarea sau 
neînregistrarea candidaturii

;
b)

referitoare la 

c) cererilor de 
anulare a alegeri

Dat fiind specificul 
contenciosului electoral, procedura de 

acestei materii fiind reprezentat de Legea 
nr.370/2004 p
României3.

1.a) Astfel, 

se 
fac în scris4

alin. (2), respectiv la art. 30 alin. (6) din 

3

Partea I, nr.650 din 12 septembrie 2011
4 1992, 

I, nr.234 din 23 septembrie 1992, Curtea a respins 

din România împotriva 
1din 28 august 1992 a Biroului 
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Monitorul Oficial al României, Partea I. 

cu participarea reprezentantului 
Ministerului Public.

ii, Curtea 

Biroului Electoral Central de înregistrare 

nu acesta este obiectul controlului de 

cuvinte, este inadmisibil ca în cuprinsul 

incidente în materia alegerilor 

din Legea nr.47/1992.
Raportat la istoricul alegerilor 

sol
5.

1.b) Potrivit art.42 alin.(7) din 

a

5 -
– alegerile 

-

noiembrie 2004, respectiv din data de 22 noiembrie 
2009 (primul tur de scrutin).

mediatizarea campaniei electorale, cel mai 
des fiind vizate mijloacele de comunicare 
mass-
televiziune. 

noiembrie 20096, prin care Curtea 

iune 
(SRR) de a da curs cererilor sale 

beneficia în mod gratuit de timpii de 

1 alin. (1) din 

cu privire la candidatul respectiv7.
-a

discriminarea sa prin diminuarea timpilor 

25 din 
4 noiembrie 2009, Birourile permanente 

Televiziune privind completarea orarului 

6

I, nr.790 din 9 noiembrie 2009.  
7

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.790 din 
9 noiembrie 2009.
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în ceea ce îi 

nerespectarea lor constituie c
art. 

262 lit. f) din Legea nr.370/2004, 

1.c) În temeiul art.146 lit. f) din 
cererile  

de anulare a alegerilor,
la art.52 din Legea nr.370/2004. 

Cererea de anulare a alegerilor se 

termen de cel mult 3 zile de la închiderea 

a data 

general, în invocarea unor nereguli legate 

listele electorale (permanente sau 
supliment
interzise de lege, aspecte ce compun, în 

în cursul unei 
campanii electorale sunt posibile anumite 
neregula

acestora. Întemeindu- art. 
370/2004

ale art. 32 alin. (6) din Legea nr. 373/2004,
„anularea alegerilor 

participa la al doilea tur de scrutin, 

dovezile pe care se întem 8

dintre aces

contesta, termenul de contestare), fie 

înregistrare sau a refuzului de înregistrare 
a unor candidaturi la alegerile 

9.
2) Ulterior încheierii votului,

confirme rezultatul sufragiului, prin 
aceasta încheindu-

alegerilor. În acest scop, Biroul Electoral 

procesul-verbal centralizator, respectiv 
procesele-

privind rezultatele alegerilor pentru 

8

în monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1163 
din 8 decembrie 2004
9 împotriva 

rea nr.31 din 25 

României, Partea I, nr.237 din 30 septembrie 1996)
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-al 

fi 
scrutin10.

publicarea rezultatului alegerilor în mass-

Partea I, pentru fiecare tur de scrutin.

aduce la cuno

voturi valabil exprimate, este ales în 

validare a 
alegerii resp

Un exemplar al 

la art. 82 alin. (2) din , un 

Monitorul Oficial al României, Partea I11.

propriu-

10 Conform art.54 alin.(1) din Legea nr.370/2004;
11

12. Fiind 
vorba, din nou, de exercitarea unui drept 

, potrivit art.146 lit. i) din 

13

-am 
referit mai sus, astf

3.

materia dreptului electoral 

legilor sau cu privire 

- ulterior 
14 -

Guvernului, emise de acesta în baza 

legi speciale de abilitare. Prin acest 

controlului a
priori
introducerii în dreptul pozitiv15 a unor legi 

12

13

obligatoriu sau consultativ.
14 Controlul a posteriori

în acest sens, cele statuate de Curtea 

Partea I, nr.549 din 3 august 2011, referitoare la 

) din Legea 
nr. 47/1992

.
15

normative în vigoare la un moment dat într-un stat. 
A se vedea Mircea Djuvara, 

,
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a
posteriori

acte normative aflate în contradic

fundamentale.
a)

controlul a priori al legilor, este de 

ei16. S-
prin exercitarea acestui tip de control, 

procesul legislativ, care este un proces 

-un punct de 
17. Prin deciziile 

Astfel, de exemplu, prin Decizia 
nr.51 din 25 ianuarie 201218

anul 2012, Curtea a constatat c

înaintea alegerilor este 

1995, p.304.
16 Controlul a priori

acestora, la sesizarea 

17 Ion Deleanu, , Editura 

nr.1.
18 P
Partea I, nr.90 din 3 februarie 2012.

ervând în 

sistemului electoral, Curtea 

accentuând aspectele care trebuie supuse 
reanaliz

Astfel, prin Decizia nr. 61 din 14
ianuarie 201019

ale Legii nr. 35/2008 pentru alegerea 

reconsiderare a acesteia din perspectiva 
alegerilor parlamentare din anul 2012, care 
s

partidelor politice în procesul electoral, de 

majoritatea statelor europene.

Legea nr. 35/2008

mecanism electoral care nu are nicio 

tipului de scrutin majoritar uninominal, 

practicat în alte state20

19

Partea I, nr. 76 din 3 februarie 2010.
20 Pentru detali
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niciun sistem electoral în care este 
reglementat un tip de scrutin majoritar 
uninominal cu un singur tur de scrutin nu 
prevede vreun prag electoral, în timp ce 
Legea nr. 35/2008
praguri electorale alternative. Rezultatele 
alegerilor parlamentare din noiembrie 

pentru atribuirea mandatelor a avut drept 

specifice unui tip de scrutin majoritar 
uninominal, rezultate determinate de 
calculele matematice reglementate de 
regulile procedurii electorale ale 

nr. 35/2008
unor parlamentari s-a realizat pe baza 
unor ca

În pofida acestor insistente 

pasivi

valorilor fundamentale ale statului român 
51

din 25 ianuarie 2012

„Legea
nr. 35/2008

nr. 66/2008
adoptare prin O
Guvernului nr. 97/2008

Parlament cu respectarea 

Liber 

2006, p.132-137. 

alin. (1) din cuprindea 76 de 

Referindu-se la considerentele 
Deciziei nr. 61 din 14 ianuarie 2010, mai 

referitoare la 

alegerile pentru Parlamentul European, 

-
un cod electoral21

organizarea unui scrutin democratic, corect 

electo

-un act 
complex -

principiul secur

„de-a lungul timpului, instabilitatea 

acestei 

s-a relevat a fi nu doar un factor de 

21

stabil, a se vedea Marieta Safta, „Necesitatea 

volumul 

, Editura 
-452.
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„întrucât calitatea
depinde într-
tehnice precum sistemul electoral, 

statului, schimbarea tipului de scrutin 
presupunând nu doar o modificare a 
modului de atribuire a mandatelor de 

privire la întregul sistem electoral”.
b)

posteriori,

cel mai evident prin constatarea 

materia dreptului electoral. În acest caz, 

terval 
de 45 zile, timp în care Parlamentul este 

22

ev 23,

energic în care, uneori, Curtea poate 

care, în mod atipic, a constatat 

ura 

vorba despre Decizia nr.503 din 20 aprilie 

22

23 A se vedea, sub acest aspect, Marieta Safta, 
Benke Karoly, „Obligativitatea considerentelor 

Dreptul 
nr.9/2010.

201024, prin care Curtea a avut o atitudine 

sesizat nu poate fi ignorat, deoarece o 
eo 

ipso,
a fi ales. Ori, 

(...)”.

alin.(17) din Legea nr.35/200825, potrivit 

lege, individual sau într-

astfel 
formulat, textul de lege criticat avea ca 
efect eliminarea din cursa alegerilor 

încalce dreptul de a fi ales, reglementat de 
art.37 din . Aceasta, deoarece 
anula ab initio dreptul de a fi ales al 

calitate de 

textul de lege supus controlului de 

tocmai din formula 

interpretare,

24

Partea I, nr.353 din 28 mai 2010.
25 Oficial al României, 
Partea I, nr. 630 din 29 august 2008.
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Curtea 

-un

Monitorul Oficial a deciziei, 

Un exemplu edificator în 
Decizia nr.102 din 

28 februarie 201326, prin care Curtea a 

nr. 67/2004

prefect sau 
subprefect.

Concluzie
Prin prisma controlului de 

,

asupra sistemului electoral, pe de o parte 

în cazul controlului 

atunci când este cazul, prin decelarea 

intermediul deciziilor interpretative.

26

Partea I, nr.208 din 12 aprilie 2013.
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ELECTORALE

Conf. univ. dr. Cristian PÎRVULESCU

coala

POLITICAL STABILITY, 
DEMOCRATIC REPRESENTATION 

AND ELECTORAL 
ARRANGEMENTS

Abstract
In the past, the electoral systems 

have proved to be some of the most stable 
democratic institutions, but currently the 
trend seems to be contrary. The permanent 
objective of all democratic states is to 
strengthen an effective and fair electoral 
system, in order to ensure fair 
representation of the will of citizens. 
Examples given by some countries in 
Europe and by the Romanian experience 
shows that there is no perfect electoral 
system applicable anywhere and in any 
situation. The formula used today in 
Romania is consensual democracy, this 
institutional arrangement is known in 
Western political science as 
consociational democracy. Romania is still 
not a consensual democracy, but there are 
the  prerequisites of building 
consociational mechanisms to ensure 
representation of the interests of all 
segments and groups in the decision-
making process.

Keywords: electoral systems, 
consociational democracy, consensual 
democracy, democratic representation

„în trecut, sistemele 
electorale s-au dovedit a fi unele dintre 

1

sesiza Pippa Norris în articolul din care 
provine citatul de mai sus, 

designul

s-a

tice, 

-a modificat 
sistemul electoral trecându-se de la un 

c

-un singur tur, este 

electoral pentru a-

1 Pippa Norris, „Choosing Electoral Systems: 
Proportional, Majoritarian and Mixed Systems” în 
Contrasting Political Institutions special issue of 
the International Political Science Review Vol 
18(3),
iulie 1997, pp 297-312. 
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Falsa stabilitate a sistemului politic 
italian –
prime republici la începutul anilor '90 ai 

berlusconism - nu a rezolvat problemele 
structurale ale sistemului politic italian. 

-a reinstalat, iar 

primei 

Porcellum.2 Departe de a asigura 

italian Matteo Renzi

sistemul 

electorale nu au lipsit. Cu toate acestea 
–

avea cum -

nu este traducerea 

În România, trecerea, în februarie 

guvernamentale, de la cel de-al doilea la 
cel de-al treilea guvern Ponta a readus în 

problemele structurale ale sistemului 
politic românesc. De ce guvernele 

2Gianfranco Baldini, „The Different Trajectories of 
Italian Electoral Reforms West European Politics”
în West European Politics, Volume 34, Issue 3,
2011 pp. 644-663

organizarea cliente

fost un element fondator al regimului 
politic. 

ani, 

-au 

Guvernu
mineriada din septembrie 1991, iar 

(1992-1996) a început ca guvern minoritar 
FDSN, pentru a se transforma în 1994 în 

(PSDR, PUNR, PSM, PDAR, ba chiar 

-2000, s-a manifestat 

perioada succedându-
(Victor Ciorbea 1996-1998, Radu Vasile 
1998- -2000).

-2004) a urmat o 

puteri, care a condus la modificarea 
politice a guvernului 

-2008

ultra-

08-2012, a 

adoptate de Parlament care au dus la 

aprilie 2012. În decembrie 2008 se 
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legislative: venirea USL la guvernare 
printr- . Alegerile 
legislative din decembrie 2012 au dat o 

-
-a constituit 

regimul politic la începutul anilor ´90 ai 

dominate de instabilitate -

reform

contribui –
- la 

stabilitatea sa. Aceasta depinde de multe 
alte variabile, din care una

iciparea 
UDMR-
un bun exemplu - de altfel singurul 
exemplu pozitiv ce poate fi dat în politica 

- al modului în care 

Participarea, într-
UDMR-ulu
numitul "acordul de la Atlanta" facilitat în 

dintre stânga-

ideologice fictive. Pentru
aderarea la Uniunea E

- a constituirii unor 
r

centru de putere –

coal

–
numit impropriu uninominal -

impune unicameralismul, etc.) este mai 
veche de

majoritarismului în diferitele sale forme. 

de

conflictul inter-

toate felurile la guvernare - fie aceasta 
- nu este 

-un fel sau în altul 
parte dintr-o minoritate, excluderea 
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acestora de la luarea deciziilor nu face 

de a impune un majoritarism lipsit de orice 

inevitabil la instabilitate. 

altfel decât rezultatul unui consens stabilit 

natura lor fabricate, deci art

consensului, votul - care nu este în sine un 
instrument democratic – poate justifica 

mai vechi sau mai noi de a împiedica 
. Iar 

unui mecanism de negociere a consensului 

sau chiar 
. Termenul 

trimite la forma pe care o iau sistemele 

grupurile sociale sau culturale, doar 

politice reprezentative poate asigura 

stabilitate, rezultând din negocierile dintre 

e
Iar aceste mecanisme au fost puse în 

3

faciliteze comunicarea între liderii celor 
mai importante grupurile existente. În 

3 A se vedea Arend Lijphart, Modele ale 
, ,

Polirom în 2002.

acest sens Lijphart a identificat patru 
caracteristici care permit instalarea unei 

acestea ia în considerare chiar guvernul de 
. Într- -

e numele 

-

luate în considerare reprezentate la 

care poate permite realizarea consensului. 
În acest fel elitele politice pot evita 

necooperare le-ar putea induce. În al doilea 

un sistem electoral de reprezentare 

local sau central. Uneori, în cazul în care 

-reprezentare a segmentelor 
minor
în asigurarea autonomiei reale a diferitelor 

sociale sau filosofico-religioase, iar nu 

probleme importante prin care se 

area la 

În raport cu caracteristicile 
observate de Lijphart, România nu este 

premisele construiri unor mecanisme 
eprezentarea 

intereselor tuturor segmentelor sau 
grupurilor în procesul de luare a deciziei. 
La noi, cele câteva elemente consociative 
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FUNDAMENTALE 

Drd. Rustin-Petru CIASC
-Severin

PhD Candidate Rustin-Petru CIASC
-Severin 

Court

Abstract
The impact of the new Moroccan 

Constitution is overwhelming in the 
Muslim World. Maybe the most 
controversial issue of this Constitution is 
related to the definition of the identity of 
the Moroccan state, in fact if Morocco
should be defined as an Islamic state. 
There is no doubt that the new 
Constitution defines Morocco as a Muslim 
state, but in the preamble of this is stated
too that Islam is the state religion - in 
Article 3, which also guarantees freedom 
of religious practices to all faiths. 
Compared to the text of most Arab 
Constitutions - which proclaim sharia as 
one of the sources, if not the source of law 
- the new Moroccan Constitution is quite 
liberal. It should also be noted that in 
Morocco religion is an integral part of the 
king`s power, being officially recognised 
as a „commander of the faithful”. In 
addition the new constitution reserves for 
the king three areas as his exclusive 
domain (religion, security issues, strategic 
major policy choices) and the king will 
remain too the supreme arbiter among the 
others forces.

Keywords: constitution, judicial, sharia, 
freedom, Muslim, law.

oportunism, monarhia

Constit

guverneze cu ignorarea partidelor. Cele 

i-au indicat regelui Hassan al II-
aparatul securitar, pe care se baza pentru 
stabilirea 

-l oarecum 

actuale, ce au

Înainte de a analiza principalele 

Carta Magna din Regat (singura monarhie 

stat de pe continent care nu este membru al 
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percepute la justa lor valoare. Astfel, de la 
bun înc

diferitele rituri1. Acest  drept  a guvernat în 

-
hegira (secolul al VIII-

–
-a impus în regiune 

– procesele de codificare ale normei 

Maghreb- -
sursele din dreptul musulman, în special în 

principiilor divine (considerate ca imuabile 

specifice epocii contemporane. Se poate 

are 
nimic de a face cu aria

2

aria a fost 

principiilor coranice3. În schimb, normele 
de drept contemporane sunt adoptate de 

opera teologilor, ca în cazul ariei. Se 

punerea lor în imposibilitatea de a suferi 

izvorât din aria

1 M.Carfi, Islam et liberté, le malentendu 
historique, Ed. Albin Michel, Paris, 1998, 
p.64.
2 Ibidem, p.10-12.
3 Ibidem, p.75.

Activitatea de concepere a normei 
-musulmane poate fi 

Maghreb de-a lungul perioadei post-

guvernare. Revenind la cazul Marocului, 
se impune a se apr

în care cultura arabo-

poate fi calificat ca fiind democratic în 

umane cele mai elementare4

dintr-
Ahmed 

Laouni („
„Sclavia eliberatoare de dictatura 

regimurile coloniale musulmanilor. 
„doar 

utile”

baza acesteia”5.

liberalismul. Cu alte cuvinte, 
universalismul valorilor conduce la 
rezervarea idealului democratic exclusiv 

6.

4 P. Vermeren, Maghreb, la démocratie 
impossible?, Ed. Fayard, Paris, 2004.
5 A. Laouini, Satan et la démocratie, Ed. 
Impression Fedala, Paris, 2001, p.15.
6 G. Sartori, Théorie de la démocratie, Ed.
Armand Colin, Paris, 1973, p.325.
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începutul anilor 1990, iar alta de la

deplin confirmat de evenimentele din 

-

consultative pentru regionalizare, crearea 

regiune. 
Revenind la fenomenul de 

perioada anilor 1990, se impune a fi 

Regele Mohammed al VI-lea, suveranul 

diplomatice
aceasta, într-
marcat de atentatele din Statele Unite din 

-
din Golf, un ansamblu de evenimente 

-au produs în Maroc, 

Moudawwan-ei (Codului familiei) a 
condus la începutul anului 2004 la 

legislative din anul 2002 care au marcat 

din 16.05.2003 de la Casablanca ce au 

pentru drepturile omului, numeroasele 
cazuri judiciare extrem de mediatizate, 

Lamrabet, cazul fiicelor Agadir-ului, 

formarea IER-
publice ale victimelor torturate în cursul 

-numitei perioade a „anilor de plumb”,
proiectul de lege privind partidele politice, 

29.01.2005 de la Rabat, toate aceste 

7.

mod evident într-
expresia de „stat de drept democratic” 

n

umane, libertatea de expresie, libertatea 

arabo-

(articolul 167) sau Consiliul Consultativ al 

articolului care îi conferea regelui o putere 

7 J. Leca, La démocratisation dans le monde 
arabe: incertitude, vulnérabilité et légitimité, 
Ed. Fayard, Paris, 1994, p.81.
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apoi delimitarea unui perimetru larg de 

care dispune de mijloacele necesare pentru 
a-

ea drepturilor 

ale statului8.

-
ministru se face în mod obligatoriu dintre 
membrii partidului cel mai bine clasat în 

resp
legislativ. Dreptul de a dizolva 

-ministru 

responsabilitatea guvernului pentru un 
proiect de lege, un mijloc evident de 
constrângere al puterii legislative, astfel 

probabilitate destul de mare alegeri 
legislative anticipate. Se poate concluziona 

cal de legile 
fundamentale care au precedat-o, acestea 
vizând în primul rând protejarea monarhiei 

are

8 B. Dupret, J.-N. Ferrié, K. Omary, Des 
réformes substantielles et conservatrices,
Revue Oasis 15, 2012, p.42

facto,

aleger

guvernul, iar primul-ministru nu poate 

-

-a propulsat nu se 

9.

instituie o putere execut

-

atâta vreme cât 

drepturilor acestora, în afara 
conservatorismului electoral. Numeroase 

acestui arti

9 Ibidem, p.43
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„primul drept al 

blocarea dreptului la avort sau la abolirea 
pedepsei cu moartea.

caracteristice acestui domeniu. Contrar 

reli

antarea 

toate formele”. Din întreg cuprinsul legii 

aria.
Islamul ca religie de stat este înainte de 

-o

De altfel, articolul 7 alineatul 2 din 

sau, într-

omului. Un partid politic nu poate avea 
drept scop aducerea de atingeri religiei
musulmane, regimului monarhic, 

re a acesteia nu 

drepturilor fundamentale înscrise în 

O modificare importan

de suveran, respectiv pe de o parte cele de 

cuprinsul articolului 41. Altfel spus, 

-

acesta mului,

-
lor”. Ca atare, suveranul este autonom în 

regale (dahir-
ministeriale, spre deosebire de actele prin 

singurului organ colectiv care este abilitat 

solicit
Guvernul, Parlamentul sau Curtea 

calitatea 
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succesorale, aplicarea pedepsei cu 
moartea10.

Concluzii 
Din întreg cuprinsul articolului se 

democratice nu constituie un apanaj 

diferite regiuni ale lumii musulmane, în 
cazul acesta Maghreb-ul, aspirând la 
rân -o societate 

-

democ

anumite principii universale garante ale 

-un context în care 
norm

i

-a
insistat în cuprinsul prezentului articol pe 

10 Ibidem, p.45
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REUNIUNEA COMITETULUI EXECUTIV AL

EUROPENI (ACEEEO)

MORARU – consilier 

În data de 7 martie 2014 s-

Europeni (ACEEEO).  
La reuniune au participat:

-

Permanente;
- Domnul Zsolt Szolnoki, 
secretar general al ACEEEO;
- Domnul Arnis Cimdars, 
membru al Comitetului Executiv al 

Electorale Centrale din Letonia;
- Domnul Iurie Ciocan, 
membru al Comitetului Executiv al 

Comisiei 
Electorale Centrale din Republica 
Moldova;
- Domnul Kazimierz W. 
Czaplicki, membru al Comitetului 
Executiv al ACEEEO, secretarul  

Polonia;

- Doamna Irena Hadziabdic, 
membru al Comitetului Executiv al 

isiei Electorale 

- Domnul Zenonas Vaigauskas, membru al 

Lituania;
- Doamna Olga V. Balashova, expert în 
cadrul Comisiei Electorale Centrale a 
F
Stanislav V. Vavilov, membru al Comitetului 

Ruse);
-

Polonia;
- Domnul Csaba Tiberiu Kovacs, secretar 

Permanente;
- Doamna Eszter Bodnár, manager de proiect 
în cadrul Secretariatului ACEEEO;
- Domnul Stepan Áhiy, manager de program 
în cadrul Secretariatului ACEEEO.
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iunea Comitetului 
Executiv al ACEEEO au fost domnul 

Nuri Al-

-Sahli, 

-
de ACEEEO la acest eveniment, pentru 

ca promotor la nivel regional al 

procedurilor democratice în domeniul 
electoral.

În cuvântul de deschidere a 

În contextul apropiatelor alegeri 
pentru Parlamentul European, doamna Ana 

Comitetului Executiv transmiterea unui 
mesaj 

încrederea în organizarea unor alegeri 

Secretarul general al ACEEEO, 
domnul Zsolt Szolnoki, a prezentat 

Comitetul Executiv, urmând a fi supus 
una 

septembrie a acestui an.

Planului Strategic al ACEEEO, Comitetul 

acestuia. Planul cuprinde, printre altele, 

perioada imediat ur

domeniu. La propunerile membrilor 
formulate în baza ultimelor evenimente, 

scur

de-al doilea scrutin post-
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asociat la A-
Organismelor Electorale). Având în vedere 

acest gen, s-

Comitetului Executiv. 

Comisiei Electorale Centrale a Republicii 

Moldova, a prezentat membrilor 
Comitetului Executiv modul în care 

beneficiile pe care acest 

management electoral.
Secretarul general a prezentat 

Comitetului Executiv posibilitatea ca 

elector

Sant’Anna, Pisa, Italia. S-a solicitat 

primirii unor stagiari în cadrul acestui 

membrilor m

Referitor la cooperarea cu Institutul 
Federal Electoral din Mexic, domnul 
Stepan Áhiy, manager de program în cadrul 
Secretariatului ACEEEO, a prezentat 
proiectul de colaborare, care va presupune 
un curs specializat pentru membrii 
Comitetului Executiv, distinct de cursurile 

Comitetul Executiv a luat act de 

disponibilitatea Comisiei Electorale 
Centrale a Republicii Moldova de a 
o

-a solicitat Secretariatului 

candi

Anuale ale ACEEEO, 
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SEMINARUL „PARTICIPAREA FEMEILOR ÎN 
ALEGERI”

EVENIMENT ORGANIZAT DE AUTORITATEA 

Luiza NEDELCU
expert parlamentar

a organizat, în perioada 7 – 8 martie 2014, 

„Participarea femeilor în alegeri”, 
eveniment prin care s-
consolidarea bunelor practici în materie 

pentru

Africa de Nord, accesul femeilor în 

este limitat. 
Excluderea femeilor de la 

schimburile de in

doar câteva din impedimentele majore 

alegeri.
Pe parcursul celor 10 ani de

-a exprimat 
mereu angajamentul de a sprijini eforturile 

proiecte comune pentru promovarea 

-

Permanente pentru anul 2014 privind 

procesul electoral.
Seminarul organizat de A.E.P. a 

unor

electorale de management participante la 

României în calitate de furnizor de 
dezvoltare.

Evenimentul a reunit peste 60 de 

a

50 | P a g i n a



Expert Electoral nr. 1 / 2014

Irak, Mexic, Lituania, Letonia, Georgia, 

Unite. 
În deschiderea Seminarului, 

Electorale Permanente, a urat 

evenimentului: „În cei 10 ani de activitate, 
-a

în organizarea 

tema <<Participarea femeilor în alegeri>> 

i politice, ca 

La sesiunea de deschidere au luat 
cuvântul domnul Radu Podgorean, 
Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor 
Externe, doamna María Marván Laborde, 
consilier electoral la Institutul Federal 
Electoral din Mexic, domnul Radivoje 

Drepturile Omului, domnul Niall McCann, 
consilier electoral în cadrul Programului 

doamna Anca Stoica, manager de proiect 

pentru Dezvoltare, Centrul Regional 
Bratislava.

Domnul Secretar de Stat Radu 
Podgorean, reprezentantul Ministerului 
Afacerilor Exter

-a modificat 

-a
lungul unor decenii în care au militat 

politice”.

Domnul Gru
OSCE/ODIHR a monitorizat în mod 
constant participarea femeilor în alegeri 
începând cu anul 2000. “OSCE/ODIHR a 
integrat în mod constant problemele legate 

referitoare la alegeri, inclusiv în misiunile 

nostru un mediu de lucru profesional 

dimensiunii de gen”, a precizat domnul 

Drepturile politice ale femeilor din 

Laborde. Pornind de la convingerile etice 

egali, iar egalitatea de gen este un 

oficialul Institutului Federal Electoral din 

or în acest caz.

evenimentului, domnul Niall McCann, 
consilier electoral în cadrul Biroului din 

i
domnul Niall McCann a introdus subiectul 

post-

parteneri egali în procesul de dezvoltare 

Electorale Permanente, la finalul sesiunii 
inaugurale.

continuat 

politice a femeilor din zonele post-conflict 
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– calea de urmat”.
Dezbaterile din primul grup au fost 

moderate de domnul Niall McCann, 
consilier electoral în cadrul Programului 

Cristian-Alexandru Leahu, director al 

electoral din 

-

presupune costuri diferite de cea a 

n

ru a 

legislative referitoare la echitatea între 

domeniului electoral, prin urmare trebuie 
discutate cu organismele de management 

electorale, iar femeile care au devenit 

chitabile a ambelor 
genuri, au fost alte concluzii reliefate de 
primul grup de lucru.  

Dr. María Marván Laborde, 
consilier electoral în cadrul Institutului 

doamna Anca Stoica – manager de proiect 
în cadrul Programului 
pentru Dezvoltare, Centrul Regional 

al doilea grup de lucru în care au fost 
abordate aspecte legate de slaba 

dezavantajate. 

modului în care sunt percepute strategiile 
socio-economice, guvernarea sau 
managementul conflictelor. În urma 

România, Mexic, Lituania, Letonia, 
Ucraina, Rusia sau Nepal, s-

reprezentare pentru femei în parlament de 

manifestare pentru ambele genuri. 
rile celui de al doilea 

introducerii cotelor de reprezentare pe 

în Suedia, Germania sau Slovenia. 

cel mai indicat pentru includerea femeilor 
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în cadrul structurilor de conducere interne, 

Facilitatorii Seminarului au pus 

ambelor grupuri de lucru. 

, a 
-a atins obiectivele 

f

Electorale Permanente pentru anul 2014”, 

53 | P a g i n a  



Expert Electoral nr. 1 / 2014

WORKSHOP ON WOMEN’S PARTICIPATION 
IN ELECTIONS

EVENT ORGANIZED BY PERMANENT ELECTORAL 
AUTHORITY

Cristina Delciza 
Adviser

Communication and International Affairs Department

The Permanent Electoral Authority 
organized on March 7 and 8, 2014, the 
International Workshop on "Women's 
participation in elections", an event aimed 
to reinforce good practices in electoral 
matters and to provide assistance for the 
identification of multidimensional 
solutions for the existing challenges. 

In the Middle East and North 
Africa countries, the access of women in 
politics and elections is quite restricted.

The restricted access of women to 
information exchanges and to training 
opportunities, during their job carriers, 
financial barriers, the prevailing presence 
of gender stereotypes are just some of the 
major impediments to women's 
participation in politics and elections.

During its 10 years of activity, the 
Permanent Electoral Authority has always 
expressed its engagement in supporting 
other states’ efforts in organizing free and 
fair elections and has chosen to facilitate 
connections, to build synergies and to 
generate joint projects, in order to promote 
democracy and reliable elections.

Experience shows that the most 
influential institutional factors that lead to 
the success of improving women’s access 
to political and electoral system are the 
agreements on the implementation of 
electoral gender quotas, and measures 
taken by the political parties.

Encouraging women's participation 
in elections is one of the key elements of 
the 2014 Permanent Electoral Authority 
strategy on civic education and stimulation 
of the electoral process.

The Workshop organized by the 
Permanent Electoral Authority aimed to 
share experiences and good practices 
among international electoral experts, to 
develop, to design and to implement 
solutions and policies in order to promote 
women’s participation to political life, to 
strengthen relations between the EMBs 
participating in the event and also 
Romania’s position as Official
Development Assistance donor (ODA 
donor).

The Workshop gathered around 60 
participants from abroad and from 
Romania, representatives from Venice 
Commission, the Office for Democratic 
Institutions and Human Rights of the 
Organization for Security and Cooperation 
in Europe (OSCE/ODIHR), the 
Association of European Election Officials 
(ACEEEO), the United Nations 
Development Program (UNDP) and 
representatives of electoral management 
bodies from Europe and the Arab world. 
At the event participated also delegations 
from: Palestine, Egypt, Libya, Lebanon, 
Iraq, Mexico, Lithuania, Latvia, Georgia, 
Nepal, Republic of Moldova, Bosnia and 
Herzegovina, Russian Federation, Ukraine 
and United States of America. 

In the opening, Mrs. Ana Maria 
e Permanent 

Electoral Authority of Romania, welcomed 
the participants and emphasized the 
importance and the purpose of the event: 
„During its 10 years of activity, the 
Permanent Electoral Authority has always 
expressed its aim in supporting other 
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states’ efforts in organizing free and fair 
elections and to facilitate connections and 
common projects. We selected this topic of 
Women’s participation in elections
because we strongly believe that all 
individuals, men and women, have the 
right to equally take part in political life at 
all levels, as voters, candidates, election 
officials and civil society”.

In the Opening Session of the 
event, representatives of important 
institutions took the floor: Mr. Radu 
Podgorean, State Secretary on behalf of 
the Ministry of Foreign Affairs, Dr. María 
Marván Laborde, Electoral Councilor of 
the General Council of the Federal 
Electoral Institute of Mexico (IFE), Mr. 

behalf of the Office for Democratic 
Institution and Human Rights (ODIHR), 

Mr. Niall McCann, Lead Electoral Adviser 
from UNDP and Mrs. Anca Stoica, Project 
Manager ODA on behalf of the UNDP, 
Bratislava Regional Center. 

Mr. Radu Podgorean, State 
Secretary in the Ministry of Foreign 
Affairs stated that „the role of women in 
the modern society has changed 
significantly due to their continuous 

perseverance and struggle for decades in 
order to obtain voting rights and political 
rights”.

OSCE/ODHIR began to systematically 
observe women’s participation in elections 
since 2000. „OSCE/ODIHR has 
consistently mainstreamed gender issues in 
all of its election-related activities and 
projects, including observation missions. 
Our approach hinges on two objectives: 
first, to provide a gender-sensitive and 
professional working environment for our 
staff and second, to ensure that our 
reporting is gender-balanced”. 

Dr. María Marván Laborde 
presented the political rights of women of 
Mexico from the ethical beliefs which 
state that women and men are equally 
created and the political principles indicate 

that equality is a fundamental principle of 
democracy”, underlining that it is 
necessary to draw up policies that would 
provide the necessary conditions for a real 
change to the benefit of the disadvantaged 
ones.

In the Opening session Mr. Niall 
McCann noted the importance that UNDP 
gives to such an important international 
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topic. Also, Mr. Niall McCann introduced 
the topic of Working Group I, “Improving 
the political participation of women in 
post-conflict areas and in countries in 
transition”.

At the end of the opening session 

concluded, "I strongly believe that a 
democratic government should be truly 
representative and women should be 
considered equal partners in the 
development of democracy".

The Workshop continued on the 
two Working Groups, with the following 
discussion topics: “Improving the political 
participation of women in post-conflict 
areas and in countries in transition” and 

“Fight against discrimination - the way to 
follow”.

The first group debates were leaded 
by Mr. Niall McCann, Electoral Adviser at 
the New York Office of the United 
Nations Development Programme and by 
Mr. Cristian-Alexandru Leahu, Director of 
Legislation, Parliament liaison and 
election dispute resolution Department and 
they focused on theoretical approaches, 

interactive examples and best practices. 
The participants concluded that the costs 
of electoral participation of women are 
different than men's and political 
participation is a difficult task for women.
Another main idea was that quotas for 
gender representation in elected or 
appointed positions in the national 
government, local or within political 
parties must take into account the 
specificities of each country. The delegates 
noticed that electoral systems influence the 
women's political representation, women's 
representation must be a permanent topic 
on the agenda of political parties and 
legislative changes related to gender 
equality issue have implications also in 

electoral field; therefore this matter should 
be discussed with electoral management 
bodies. Political and electoral participation 
of women can be improved by reforming 
the law on financing political parties and 
electoral campaigns and women who 
became political leaders should make 
every effort to promote equitable 
representation and participation of both 
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genders were another two conclusions of 
the first group debate.  

Dr. María Marván Laborde, 
Electoral Councilor of the General Council 
of the Federal Electoral Institute of 
Mexico) and Mrs. Anca Stoica – Project 
Manager ODA, United Nations 
Development Programme, Bratislava 
Regional Center, leaded the debates of the 
second group where there were discussed 
issues related to poor representation of 
women in the political world and about the 
stimulation of their commitment towards 
the promotion of national and local 
policies that target disadvantaged groups.

The delegates concluded that 
equitable participation of women in 
politics and government is essential to 
building and sustaining democracy, 
knowing that over 50% of the world’s 
population is represented by women and 
women should be encouraged to 
participate actively in the activities of civil 
society or political environment, as they 
bring a new vision on how they are 
perceived socio-economic strategies, 
governance and conflict management. In 
the analysis of the situation in Romania, 
Mexico, Lithuania, Latvia and Ukraine, 
Russia and Nepal – looks like Mexico has 
set a good example to follow: quota law 
with at least 40% of each gender 
represented in parliament; 2% of total 
public funding: training, promotion and 
development of the political leadership of 
women. Another conclusion was that one 
of the key areas that affect the political 
participation of women is the law, 
particularly the election law, which should 
ensure equal conditions for both genders. 

The participants concluded that the aim of 
introducing gender quotas on election lists, 
as part of the legislative changes, is to 
ensure an equal start for men and women 
at the electoral race and in order to avoid a 
situation where women are usually placed 
at the very end of the list, the “zipper 
system”, mechanism used by political 
parties in countries such as Sweden, 
Germany or Slovenia can be applied 
successfully. The proportional system is 
most suitable to enable women’s inclusion 
in political life. They underlined that in 
order to support women’s participation in 
politics, parties should promote balanced 
participation of men and women in their 
managing bodies, should encourage 
women’s organizations, and should 
establish a sufficient fund for women 
candidates.

Seminar facilitators emphasized the 
practical learning method derived from 
previous cases studied by experts from the 
region and international experts. As 
methodology and work techniques were 
used individual presentations and 
interactive sessions on both working 
groups. 

In the final speech, the Permanent 
Electoral Authority's Vice-President, Mr. 

seminar has reached its objectives and that 
the Permanent Electoral Authority has 
expressed interest in providing further 
assistance for the promotion and 
encouragement of women in politics and 
in elections. Also, the Permanent Electoral 
Authority welcomes the initiatives of other 
countries and exchange of experience in 
the process of transition to democracy.  
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DEZVOLTAREA CULTURII 
PARTENERIATELOR 2012-2014

dezvoltarea managementului electoral

programe pentru dezvoltarea 
managementului electoral (CSPPDME) a 
fost creat cu scopul 

unei culturi a parteneriatului între 

ta 

electorale prin adecvarea la standardele 

responsabi

de valori europene.
În acest sens, în perioada 2012-

2014 au fost încheiate 6 parteneriate cu 

Acordul de parteneriat cu 
– –

noiembrie 2012;
Acordul de parteneriat cu 

Romanian Youth 
Movement for Democracy 
(RYMD) – februarie 2013;

Acordul de parteneriat cu 
Consiliul Tineretului din România 
(CTR) – iunie 2013;
Acordul de parteneriat cu 

- Civis – august 2013;
Acordul de parteneriat cu 

viitor”
– octombrie 2013.
Acordul de parteneriat cu 

România – ianuarie 2014

PARTENERIATE CU ALTE 

Acordul de parteneriat cu 

Interetnice – noiembrie 2013
Acordul de parteneriat cu 

al Parlamentului European în 
România – februarie 2014

PARTENERIATELE CU 

1. OBIECTIVE: 

îndeosebi printr-

procesul electoral, prin elaborarea de 
materiale, programe de infor
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electoral românesc. De asemenea, s-a

privind respectarea deontologiei electorale, 

Obiectivele specifice ale 
parteneriatelor încheiate au vizat 

implicarea în luarea deciziilor);

tinerilor români la diferitele tipuri de 
alegeri organizate în România, în calitate 

rent de 

t privind 

altor fonduri nerambursabile;

vederea îndeplinirii misiunii specifice, a 

le-

caracter programatic.

PROIECTE

pentru realizarea unui proiect privind 

electorale, Programul Fondul pentru 

privind propunerea de proiect „Politici 

incluzive”

selectate.  

În cadrul parteneriatului cu 

Democracy (RYMD) s-a discutat 

tinerilor în procesele democratice, cu 

acest sens, a

propuneri de proiecte. Proiectul 
a

unui partener str
„Io resto in Calabria” din Italia. Cea de-a
doua propunere de proiect, „Tineri 

în special participarea la procesele 

de a-

propuneri de proiecte nu au fost selectate.
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În cadrul parteneriatului dintre 

Consiliul Tineretului din România a fost 

- Tinerii 
”, în colaborare cu mai multe 

Proiectul a fost selectat la finele anului 

alegerile europarlamentare din 2014, 
printr-o mai 

complementar cu proiectul „League of 
Young Voters” coordonat de Forumul 
European al Tineretului. Acest proiect este 

evenimentul de lansare a Campaniei 

În cadrul parteneriatului cu 
-

cadrul 
acestuia, respectiv „Componenta 1 

Implicare”, subcomponenta 1.3 
„Încurajarea valorilor democratice”, 

proiect comune 
„
discriminare!”,

-Civis. 

cazul alegerilor europarlamentare din 
2014, realizarea unei campanii de 

i
-Civis a fost inclus 

-
contractare.

„Instrumente de vot alternativ-
vot anti-discriminatorii”, ea a fost 

subcomponenta 2.2 „Combaterea 

excluziunii”

Cererea 

îndeplinit criteriile de verificare a 

suficient de mare pentru a fi contractat.

eveniment public având ca subiect 

electorale. Astfel, s-
noiembrie 2013

– o necesitate a 
, care a avut loc la 

Institutul Bancar Român. În cadrul acestui 
eveniment s-
Proiectului de Cod Electoral elaborat de 

unificarea 

Permanente
-
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legisl
de a fi ales, prin organizarea de dezbateri 

democratice. 

PARTENERIATE CU ALTE 

1. OBIECTIVE: 

Acordul de parteneriat cu 

Acordul de parteneriat cu Departamentul 

Informare al Parlamentului European în 
România au ca obiective generale:

informarea, la nivel local, a 

participative prin intermediul diferitelor 
instrumente de comunicare (site-uri 
internet, mijloace de comunicare sociale, 

ocale, a unor materiale 

a dreptului de a fi ales.

PROIECTE
În cadrul parteneriatului cu 

de comun acord s-

materialului de prezentare a Acordului de 
Parteneriat î

europarlamentare, traducerea acestuia cu 

area materialelor pe 

organizarea unui eveniment de 
informare pentru alegerile 

realizar

Interetnice, a unui pachet de informare 

referitoare la procesul electoral pentru 

acestor materiale pe site-ul 

ale portalului www.roaep.ro.

-

electoral. În acest sens, s-a discutat 

pentru Re
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nor dezbateri 

participe 1-2 tineri care provin de la 

aplicarea chestionarului AEP cu 

tinerilor”, realizat în cadrul Centrului de 
Studii, Parte
Dezvoltarea Managementului Electoral din 

Interetnice.

realizarea unor parteneriate între 

Acordul de Parteneriat între Autoritatea 

rale Permanente prin 
stabilirea unui cadru de colaborare cu 
Institutul pentru Studierea Problemelor 

retnice 

domeniul electoral cu privire la 
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PERMANENTE LA CEA DE-A 4-A REUNIUNE 

MANAGEMENT ELECTORAL

Luiza NEDELCU, expert parlamentar

Bogdan , consultant parlamentar

participat în perioada 24-26 februarie 2014 
la cea de-a 4-
Organismelor de Management Electoral, 
care a avut loc la Tbilisi, Georgia.

(CEC 
Georgia)
Parlamentare (ICPS)

electorale”. Reuniunea a avut scopul de a 

domeniul electoral.
La reuniune au participat 

management electoral din Europa, Asia, 

–
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Europa (OSCE/ODIHR), Programul 

Europeni (ACEEEO).

–
Sa, domnul ambasador Philip Dimitrov, 

pentru Studii Parlamentare, domnul Matt 

Dr.

electoral din cadrul OSCE/ODIHR, Dr. 
Beata Martin-
Departamentului pentru studii 

cadrul Institutului Federal Electoral din 
Mexic (IFE) dl. Carlos Navarro Fierro.

-au expus 

cu ajutorul tehnologiilor moderne. În 

cu tema 
, un proiect de 

pentru Psiho

de vedere, între psihologia electoratului 

Uniunii Europe

în 
studiu. Înregistrarea acestui tip de date ar 

unui viitor proiect de cercetare realizat în 
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România.

cu titlul „Rolul monito

de doamna Dr. Beata Martin-
Rozumilowicz. În urma dezbaterii s-a

rândul electoratului. Aplicarea normelor de 

organismele de management electoral pot 
consolida încredere
integritatea proceselor elective. În acest 
sens, domnul Carlos Navarro Fierro a
prezentat un studiu de caz cu titlul 
„
alegerilor din Mexic” concentrat pe 

Ce

, atât prin comunicarea 

-o monitorizare 

i Electorale 

revistei „Expert Electoral”, subliniind 
unicitatea sa în peisajul media din 
România, prin crearea unui cadru de 
dezbatere pentru cele mai importante 

în domenii precum cel 

a

articole din 

mass-
e diplomatice 

ale României peste hotare. De asemenea, 
ii Electorale 

Permane

-
cadrul revistei.

În alocu iunea de final, doamna 

Electorale Centrale a Georgiei, a apreciat 

obiectivele stabilite prin tema de dezbatere 

65 | P a g i n a  



Expert Electoral nr. 1 / 2014

GRUPUL DE LUCRU PRIVIND ALEGERILE DIN 

consultant

În data de 13 martie 2014, la 
-

Grupului de lucru privind alegerile din 

-

structurii stabilite pentru acesta, Grupul de 
a a doi ani, cu 

Grupului de lucru.

Mandatul acordat Grupului 

intern
domeniu. Atingerea obiectivelor privind 

electorale, se poate realiza prin organizarea 
de întâlniri regionale sau globale, 

bune practici în domeniu. Un alt obiectiv 

publicarea unor studii asupra proceselor 
ive ale 

cadrului legislativ aplicat în diverse state.

În vederea îndeplinirii obiectivelor 

afacerilor ext

International IDEA, IFES etc. De 

-organizarea unui Dialog 
-

i

suspiciuni privind integritatea alegerilor.

Pe agenda întâlnirii de la Geneva 
au fost incluse dezbateri referitoare la 

anterior, fiind prezentate strategii pentru 
realizarea lor. International IDEA a adus la 

De asemenea, au fost luate în 

în data de 9 martie în El Salvador, poporul 
salvadorian fiind felicitat pentru modul 

-a exercitat dreptul de vot. 

-a conso
în mod progresiv angajamentul de a 
respecta valorile democratice în urma 
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cum ar fi drepturile omului, 

iei vom aborda subiecte legate de alegerile pentru 

pe harta familiilor politice europene. Autorii pot transmite propunerile de articole pentru 
Nr. 2 (6) /2014 al revistei Expert Electoral la adresa 
de mail: expert.electoral@roaep.ro,

cu

administrarea proceselor electorale.
fi solicitate de la doamna Delia Filip – Redactor 

-mail: delia.filip@roaep.ro.








