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Excelenţele Voastre, 

La  7  iunie  2009 s-au  desfăşurat  în  România  alegerile  pentru  Parlamentul 
European.  Conform legislaţiei  interne,  organizarea  şi  gestionarea  procesului 
electoral cad în sarcina Guvernului României. 

În  ciuda  importanţei  deosebite  a  acestor  alegeri,  primele  în  care  România 
trimite  în  Parlamentul  European reprezentanţi  cu mandat  complet,  procesul 
electoral  a  fost  grav  viciat  de  fraude  şi  neregularităţi,  semnalate  atît  de 
organizaţiile civice care au furnizat observatori interni, cît şi de partidele aflate 
în competiţie şi de mass media din întreaga ţară. La Biroul Electoral Central şi 
la  Birourile  Electorale  Judeţene  au  fost  depuse  un  număr  foarte  mare  de 
sesizări de fraudă şi neregularităţi.  Însuşi ministrul de interne a admis într-o 
intervenţie  publică  faptul  că  „au  existat  încercări  de  fraudare  a  alegerilor 
europarlamentare şi că s-au dat bani şi alimente pentru alegători”.

De altfel, un sondaj de opinie din 5 iunie 2009 dat publicităţii de Asociaţia Pro 
Democraţia,  organizaţia  românească  cu  cea  mai  mare  experienţă  şi 
credibilitate în observarea alegerilor, menţiona că 57% din românii care nu se 
prezintă de regulă la vot sînt convinşi că alegerile sînt fraudate.

Cea  mai  gravă  suspiciune  este  legată de  votul  dublu  şi  multiplu  pe  liste 
suplimentare. Aceste liste cuprind persoane care votează în altă localitate decît 
cea de domiciliu. În România, numărul acestor persoane este în mod tradiţional 
deosebit de mare, iar cu prilejul alegerilor europarlamentare din 7 iunie 2009, 
din numărul total de cca 4.600.000 al persoanelor care au votat (27,21% din 
totalul votanţilor înregistraţi pe listele electorale), peste 660.000 de persoane 
(14,  34%)  au  votat  pe  liste  suplimentare,  în  alte  localităţi  decît  cea  de 
domiciliu. Au fost semnalate localităţi rurale în care numărul votanţilor veniţi 
din afara localităţii excede numărul total al locuitorilor comunei respective.

In plus, organizaţiile civice, presa şi partidele politice au semnalat practicarea 
pe  scară  largă  a  turismului  electoral  şi  a  mitei  electorale  constînd  în 
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cumpărarea voturilor prin cadouri în bani, alimente şi obiecte de uz personal 
distribuite în chiar ziua alegerilor.

Un  alt  fenomen  îngrijorător  a  fost  posibilitatea  prelungirii  pe  loc,  în  ziua 
alegerilor,  a  documentelor  de  identitate  expirate,  în  ciuda  existenţei  unor 
reglementări  precise  privind  eliberarea  acestora.  Peste  8000  de  cărţi  de 
identitate au fost eliberate pe loc celor care au dorit să voteze. S-au semnalat 
şi  cazuri  în  care  primăriile  au  acordat  ajutorul  social  în  ziua  alegerilor,  în 
preajma incintelor secţiilor de votare. Utilizarea microbuzelor şi autoturismelor 
instituţiilor de stat pentru transportul votanţilor a fost de asemenea practicată 
la scară largă.

În unele secţii de votare s-a înregistrat un număr mai mare de buletine de vot 
decît necesarul întocmit conform listelor electorale. Unii preşedinţi ai secţiilor 
de votare au păstrat ştampila de vot la domiciliul personal. În România existînd 
posibilitatea utilizării  urnelor mobile în cazul persoanelor nedeplasabile, s-au 
semnalat  sute de certificate  medicale eliberate de acelaşi  medic  de familie 
pentru justificarea deplasării urnelor mobile la domiciliul votanţilor.

Personalităţi  politice  de  prim  rang  au  adoptat  atitudini  care  contravin  legii 
electorale, în tentativa de a influenţa opţiunile de vot ale alegătorilor în chiar 
ziua alegerilor. 
Preşedintele României,Traian Băsescu, şi-a exercitat dreptul de vot la ora 9,00 
a.m.,  însoţind  un  candidat  independent  pentru  Parlamentul  European,  în 
persoana fiicei sale, Elena Băsescu. Preşedintele PSD şi al Senatului României, 
Mircea  Geoană,  a  utilizat  ziua  alegerilor  pentru  a  face  declaraţii  politice 
referitoare  la  prezenţa  militarilor  români  în  Irak,  scontînd  pe  atragerea  de 
voturi pentru partidul său. Numeroşi primari şi politicieni locali au profitat de 
funcţiile lor publice pentru a face campanie electorală şi în ziua alegerilor.

Disfuncţiile  procesului  electoral  din  România  sînt  endemice  şi  au  fost 
semnalate în repetate rînduri în ultimele două decenii de societatea civilă şi de 
mass  media  românească  şi  internaţională.  Pomenile  electorale,  fraudele  şi 
faptele penale, ca şi inexistenţa unui sistem transparent şi fiabil de înregistrare 
a alegătorilor,  de tipărire şi  păstrare a buletinelor  de vot şi  de procesare a 
datelor au subminat constant legitimitatea democratică a alegerilor şi au indus 
în  majoritatea  cetăţenilor  români  un  puternic  sentiment  de  îndoială  privind 
corectitudinea alegerilor.  Deşi  de-a lungul  anilor  s-au desfăşurat  numeroase 
anchete  penale  împotriva  unor  persoane  care  au  fraudat  alegerile,  aceste 
anchete nu s-au finalizat.

Este  cu  atît  mai  grav  faptul  că nici  după  aderarea  României  la  Uniunea 
Europeană la 1 ianuarie 2007 această situaţie nu s-a modificat semnificativ. 
Societatea  civilă  din  România  a  solicitat  în  repetate  rînduri  adoptarea  unui 
sistem şi a unor proceduri electorale clare şi transparente care să garanteze 
corectitudinea  alegerilor.  Din  păcate,  Guvernul  României  nu  a  acordat 
importanţa cuvenită acestor solicitări, iar rezultatul este că şi asupra alegerilor 
pentru  Parlamentul  European din  7  iunie  2009 planează  aceeaşi  suspiciune 
justificată de fraudă.

Considerăm  că este  de  datoria  Comisiei  Europene  să  ceară  Guvernului 
României un raport detaliat privind modul cum s-au desfăşurat alegerile pentru 
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Parlamentul European din 7 iunie 2009 şi să solicite adoptarea de urgenţă a 
acelor  măsuri  care  să  garanteze  eliminarea fraudei  electorale.  În  orice  stat 
democratic, o atît de mare abatere de la corectitudinea alegerilor ar trebui să 
conducă la anularea lor. 

Credem că  nu  este  nici  în  interesul  României,  nici  al  Uniunii  Europene,  ca 
parlamentarii  europeni  proveniţi  din  România  să-şi  exercite  mandatul  sub 
suspiciunea  lipsei  legitimităţii  democratice  şi  a  fraudării  alegerilor  pentru 
Parlamentul European.

Cu respect, 

Smaranda Enache
Co-Preşedinta Ligii Pro Europa
Ambasador  al  României  în  Finlanda  şi 
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