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� Legea fundamentală de la 1866

menţine divizarea electoratului în direcţi şi
indirecţi, modificând însă mecanismul
electoral, împărţind corpul electoral în patru
colegii pentru alegerea deputaţilor şi două
colegii pentru senat.

1. O PERSPECTIVĂ ISTORICĂ ŞI CONSTITUŢIONALĂ 
ASUPRA DREPTULUI  DE VOT



Censul de avere rămâne cu excepţia celor care exercitau profesiuni libere, ofiţerii în 
retragere, profesorii şi pensionarii statului, în cazul camerei inferioare, pentru senat.

Articolul 75 elimină obligaţia dovedirii censului în cazul generalilor, coloneilor cu o 
vechime de trei ani, celor care vor fi ocupat în timp de un an funcţiunile de prezident 
de curte, de procuror, de consilier la Curtea de Casaţiune, celor cu diplomă de doctor 
sau de licenţă în orice specialitate care în timp de 6 ani vor fi exercitat profesiune lor.

Legiuitorul oferă o poziţie privilegiată corpului profesoral al celor două universităţi 
care aveau dreptul de a-şi alege reprezentanţii în senat, din conţinutul Constituţiei de 
la 1866 se degajă un element important şi anume respectul faţă de mediul academic 
ţării.



CATEGORII DE PERSOANE CĂRORA  LE ERA INTERZIS DREPTUL LA VOT

Erau lipsiţi de drept de vot:
�servitorii
� cerşetorii
� cei puşi sub interdicţie
� faliţii nereabilitaţi
� cei condamnaţi pentru
crime şi alte delicte anume
prevăzute.



OPINII ÎN FAVOAREA EXERCITĂRII DREPTULUI DE VOT FEMEILOR
• O preocupare constantă atât a legiuitorului de la 1866 cât şi în

cadrul dezbaterilor privind revizuirile constituţionale, şi ulterior,

în constituţia de la 1923, a fost dreptul de vot recunoscut

femeilor. Sunt remarcabile intervenţiile în acest sens în cadrul

Institutului Social Român, „Ce fel de vot universal, ce fel de

democraţie poate fi aceea, în care femeile jumătate din forţele

de producere ale naţiunii nu sunt socotite? Excluderea femeii

de la vot, însemnează o suma de indivizi cărora legile li se

impun fără a fi întrebaţi, însemnează că dreptul de vot rămâne

tot un privilegiu al câtorva, privilegiu de sex, care ca orice

privilegiu nu are ce căuta decât în societăţile despotice. Astfel,

ceea ce trăim noi sub denumirea de democraţie, de solidaritate

socială, este o falsificare a adevăratei democraţii, a adevăratei

solidarităţi- 129.PAG.79



• „N-am chemat femeia română la

vot, deşi pe rostul său de

întemeiere spirituală a Poporului

voi rezema organizarea de

mâine, fiindcă nu am voit s-o

târăsc într-o răspundere grea

care trebuie să apese numai pe

voinţa bărbătească” [224, p.197].



OPINII CONTRA DREPTULUI DE VOT ACORDAT FEMEILOR

A acorda drept de vot femeilor reprezintă o exagerare 

primejdioasă deoarece femeia trebuie, înainte de toate, să se 

îngrijească de copii, pe care să îi facă buni cetăţeni.

De ce vot direct?

•Argumentul în favoarea votului direct era că doar cei ce 

dispuneau de avere puteau dobândi instrucţia ca să le permită 

să îşi înţeleagă datoria

Care era vârsta legală pentru exercitarea dreptului de vot?

•Faţă de 1864 este modificată vârsta care dădea dreptul 

exercitării votului de la 23 la 21 de ani.



Înscrierea în constituţie a votului universal în constituţie deşi admis încă din

revizuirea de la 1917, a reprezentat un pas important în evoluţia dreptului de vot,

deşi acest lucru nu a fost realizat.

“Ca urmare a introducerii votului universal, cadrul de desfăşurate a vieţii politice s-

a extins considerabil, iar ţărănimea a devenit principala masă electorală. Numărul

alegătorilor a crescut, de la 101.339, în 1912 , la 4.649.163 (între timp, în 1918, se

realizase Unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu România).”

Prerogativa dreptului la vot aparţine potrivit dispoziţiilor legale, cetăţenilor

români de sex masculin, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de vârstă şi a deţinerii

drepturilor civile şi politice, votul, astfel recunoscut, era: universal, egal, direct,

obligator şi secret, pe baza reprezentării proporţionale.

VOTUL UNIVERSAL- CARACTERISTICĂ A DEMOCRAŢIEI ÎN CONSTITUŢIA DIN 
1923



OBLIGATIVITATEA VOTULUI – EXIGENŢĂ A 
DEMOCRATŢIEI 

Introducerea obligativităţii votului era justificată, la

fel ca şi în Belgia, de dorinţa de a diminua absenteismul.

�Legea fundamentală din 1938

Practica constituţională în privinţa universalităţii

votului, recunoscut încă din 1917, a fost înlocuită prin

decret-lege ce reglementa regimul electoral, cu o altă

restrângere a votului, calitatea de ştiutor de carte,

corespondent al votului capacitar



Legea electorală nr. 560/1946

A menţinut unele prevederi din perioada interbelică. 

A menţinut principiul universalităţii votului l-a extins în privinţa 

femeilor, militarilor şi corpului judecătoresc dar l-a restrâns în 

privinţa categoriei nedemnilor. 

Care categorii de cetăţeni făceau parte din categoria 
nedemnilor?

Erau consideraţi nedemni, potrivit art.7, persoanele condamnate 

ca fiind vinovate pentru dezastrul ţării, precum şi persoanele care 

deţinuse în perioada 1940-1944 funcţii de demnitate publică.



Art. 18. - Toti cetatenii, fara deosebire de sex,
nationalitate, rasa, religie, grad de cultura,
profesiune, inclusiv militarii, magistratii si
functionarii publici, au dreptul sa aleaga si sa fie
alesi in toate organele Statului.

Dreptul de a alege il au toti cetatenii care au
implinit varsta de 18 ani, iar dreptul de a fi alesi,
cei care au implinit varsta de 23 ani.

Nu se bucura de dreptul de vot persoanele
interzise, lipsite de drepturi civile si politice si
nedemne, declarate ca atare de organele in drept,
conform legii.

REGLEMENTAREA DREPTULUI DE VOT ÎN 

CONSTITUIA DE LA 1948



CONSTITUŢIA DIN 1952

Esenţa Constituţiei” – spunea Lenin – constă
în aceea că legile fundamentale ale statului, în
general, şi dreptul de a alege deputaţi în
instituţiile reprezentative şi componenţa lor,
exprimă raportul real de forţe în lupta de clasă
[183, p.356].



Poate fi ales deputat al Marii Adunari 
Nationale si al Sfaturilor Populare oricare om 
al muncii, cetatean al Republicii Populare 
Romane cu drept de vot, care a implinit varsta 
de 23 de ani.

• Sistemul electoral

Art. 94. - Alegerile de deputati se fac prin vot universal. Toti oamenii muncii, cetateni
ai Republicii Populare Romane, care au implinit varsta de 18 ani, fara deosebire de rasa
sau nationalitate, sex, religie, grad de cultura, profesiune sau durata domicilierii, au
dreptul de a lua parte la alegerea deputatilor, cu exceptia alienatilor, a persoanelor
condamnate prin hotarire judecatoreasca la pierderea dreptului electoral si a celor
declarati nedemni prin lege.

REGLEMENTAREA DREPTULUI DE VOT ÎN  LEGEA FUNDAMENTALĂ DIN 1952



• Art. 95. - Alegerile de deputati se fac prin vot egal. 
Toti oamenii muncii, cetateni ai Republicii Populare 
Romane, iau parte la alegeri in conditii egale si 
fiecare are dreptul la un singur vot.

• Art. 96. - Femeile au dreptul de a alege si de a fi 
alese in Marea Adunare Nationala si in Sfaturile 
Populare la fel cu barbatii.

• Art. 97. - Cetatenii aflati în randurile Fortelor Armate 
ale Republicii Populare Romane au dreptul de a 
alege si a fi alesi, la fel ca toti oamenii muncii, 
cetateni ai Republicii Populare Romane.

• Art. 99. - Alegerile de deputati se fac prin vot secret.



DREPTUL DE VOT ÎN ARHITECTURA LEGII FUNDAMENTALE 
DIN 1965

Art. 25.

� Cetatenii Republicii Socialiste Romania au dreptul de a
alege si de a fi alesi in Marea Adunare Nationala si in
consiliile populare

� Votul este universal, egal, direct si secret. Au drept de vot
toti cetatenii care au implinit virsta de 18 ani.

� Cetatenii cu drept de vot care au implinit virsta de 23 de
ani pot fi alesi deputati in Marea Adunare Nationala si in
consiliile populare.



� Dreptul de a depune candidaturi apartine Frontului
Democratiei si Unitatii Socialiste, cel mai larg organism
politic permanent, revolutionar, democratic, cu caracter
reprezentativ, care constituie cadrul organizatoric de
unire, sub conducerea Partidului Comunist Roman, a
fortelor politice si sociale ale natiunii noastre socialiste,
a tuturor organizatiilor de masa si obstesti, pentru
participarea intregului popor la infaptuirea politicii
interne si externe a partidului si statului, la conducerea
tuturor domeniilor de activitate.

�Alegatorii au dreptul de a revoca oricind pe deputat
potrivit procedurii prevazute de lege.

�Nu au dreptul de a alege si de a fi alesi alienatii si debilii mintali, precum si persoanele lipsite de aceste

drepturi pe durata stabilita prin hotarire judecatoreasca de condamnare



Dreptul de vot (dreptul de a alege)

•În sistemul nostru constituţional cetăţenii au drept de vot de la

vârsta de 18 ani împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv.

•Conform art 36 din Constituţie, nu beneficiază de acest drept

“debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele

condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la

pierderea drepturilor electorale”.

Legea Fundamentală din 1991 şi reglementarea dreptului de vot



Legislaţia relevantă în domeniu
Prevederile constituţionale referitoare la

dreptul de vot şi-au găsit dezvoltarea şi
concretizarea în Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului și a Camerei Deputaților,
precum și pentru organizarea și funcționarea
Autorității Electorale Permanente, de Legea nr.
370/2004 pentru alegerea Președintelui României,
precum şi de Legea nr. 115/2015 - alegerea
autoritatilor administratiei publice locale, pentru
modificarea Legii administratiei publice locale nr.
215/2001, precum si pentru modificarea si
completarea Legii nr. 393/2004 - Statutul alesilor
locali.



ROLUL DREPTULUI  LA VOT

Prin intermediul acestui drept cetăţenii
participă, în primul rând, la formarea
Parlamentului şi la alegerea Preşedintelui,
precum şi la alegerea primarilor şi membrilor
consiliilor locale şi judeţene. Întrucât
Parlamentul şi Preşedintele României au
rolul de a conlucra la desemnarea
Guvernului şi la formarea altor autorităţi
publice, se poate spune că votând, cetăţenii
participă indirect la procesul de conducere
socială.



Importanţa dreptul de vot 

“Dreptul de vot este dreptul recunoscut, în condiţiile legii, cetăţenilor unui 
stat de a-şi exprima în mod liber, direct sau indirect, opţiunea elec¬torală 
pentru un anumit partid politic, pentru  un candidat propus de o grupare 

politică sau pentru un candidat independent.”

Trăsăturile dreptului de vot şi garanţiile acestuia



Caracteristicile dreptului de vot 

Universalitatea votului

Votul universal este un adevărat drept natural pe 
care statul este dator să-l garanteze fiecărui 
cetăţean. Sufragiul universal este cea mai mare forţă 
politică a timpurilor moderne.

Caracterul universal al votului reprezintă 
caracteristica votului potrivit căreia toţi cetăţenii 
români au dreptul de a vota, cu condiţia îndeplinirii 
vârstei minime şi a aptitudinilor intelectuale şi morale 
necesare.



In doctrină, caracterul universal al votului a fost definit şi în alte

modalităţi:

�Pierre Pactet arată că votul universal este cel ce aparţine tuturor

cetăţenilor dacă sunt îndeplinitei condiţiile minimale, care ţin de vârstă,

cetăţenie şi de exerciţiul drepturilor civile şi cetăţeneşti.

�Marcel Prelot arată că, pentru a fi democratic, un regim politic trebuie

să asigure cantitativ şi calitativ participarea la treburile politice al unui

număr mare de cetăţeni.

�Maurice Duverger consideră votul universal ca fiind baza ce

legitimează puterea.



Egalitatea votului
Egalitatea votului este o concretizare a principiului

constituţional al egalităţii cetăţenilor fără deosebire de rasă,
de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de
sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de
origine socială (art. 4 din Constituţia României).

Egalitatea votului presupune că fiecare cetăţean are
dreptul la un singur vot pentru alegerea aceluiaşi organ de
stat şi că circumscripţiile electorale trebuie să fie egale ca
număr de locuitori.

Singularitatea votului presupune egalitatea de valoare a
fiecărui vot şi este asigurată de legea electorală prin faptul
că fiecare alegător are drep¬tul la un singur vot şi poate fi
înscris doar pe o singură listă electorală.



Egalitatea votului presupune şi înlăturarea unor tehnici şi procedee

electorale care alterează egalitatea votului. Aceste tehnici şi procedee sunt:

• geografia electorală,

•colegiile electorale,

•votul plural,

•votul multiplu,

• prima electorală.



Caracterul direct al votului 

Această trăsătură constituţională a votului presupune ca alegătorul să-şi

exprime opţiunea sa personal şi nu prin intermediari sau reprezentanţi.

În unele sisteme constituţionale este admis şi votul indirect, Votul indirect

a fost folosit şi în ţara noastră sub imperiul Constituţiei din 1866 şi al celei din

1923, pentru unii senatori.

Votul indirect nu trebuie confundat cu votul prin corespondenţă, care

este diferit de votul direct doar prin aceea că opţiunea personală se

transmite în scris şi nu se exprimă personal. Votul prin corespondenţă

permite alegătorului să adreseze buletinul său, biroului de votare, fără să se

prezinte



Caracterul secret al votului 

Secretul votului este reglementat

constituţional şi oferă posibilitatea

alegătorului de a-şi manifesta sau nu, în mod

liber, opţiunea sa cu privire la candidaţii

propuşi pe liste, fără ca această opţiune să fie

cunoscută de alţii sau supusă vreunei

presiuni.

REŢINEŢI:

Votul secret constituie un aspect

fundamental al alegerilor democratice.



În România, legea prevede o serie de garanţii care asigură secretul votului, şi anume:

�uniformitatea buletinelor de vot,

�lipsa semnelor distinctive, pe buletine fiind imprimate numai menţiunile strict necesare conform modelului legal

aprobat,

�lipsa oricărei menţiuni pe ultima pagină a buletinului, care este rezervată aplicării ştampilei de control,

�predarea buletinelor de vot doar cu două zile înainte de data alegerilor,

�dotarea secţiilor de votare cu cabine unde alegătorul intră singur şi

votează potrivit convingerii sale intime,

� introducerea buletinului de vot în urnă, personal, de către alegător etc.



Pentru realizarea votului secret, a fost

necesară:

�instaurarea buletinelor de vot scrise)

pentru a înlocui declaraţia orală;

�utilizarea cabinelor de vot (prima

utilizarea a avut loc în Australia în

1856).



DESPRE VOTUL PUBLIC

Votul este public dacă scrutinul se
realizează la vedere. Votul public a fost folosit
în Anglia până în 1872, în Prusia până în 1920
şi în Ungaria până m 1928.

În România, votul public a fost folosit la
plebiscitul pentru votarea Constituţiei din
1938.



• AVANTAJELE VOTULUI SECRET

- apărarea alegătorului împotriva oricăror

represiuni cu privire la opţiunea sa

electorală, fiind o garanţie a libertăţii.

- o măsură rezonabilă, instituită de

societate aşa cum este ea, cu toate

inegalităţile sale, şi nu de o societate ideală

în care fiecare şi-ar putea afişa opiniile în

toată libertatea şi în totală independenţă.



Votul liber exprimat

•Votul este liber exprimat atunci când există posibilitatea cetăţeanului de a

participa sau nu la alegeri, iar în cazul participării de a-şi manifesta liber

opţiunea pentru un partid sau pentru un anumit candidat.

•În toate democraţiile, votul este considerat ca o datorie civică, dar foarte puţine

sancţionează nerespectarea acestei datorii.



• În perioada interbelică, cunoscuţii jurişti români Paul

Negulescu şi George Alexianu remarcau că „problema

obligativităţii votului este privită după concepţia pe care

ne-o facem despre vot. Dacă socotim că exerciţiul votului

constituie pentru titularul său un drept, atunci acesta este

liber să-şi exercite sau nu dreptul care-i aparţine (...) dar,

când acest drept constituie în acelaşi timp şi o obligaţie

pentru titular, când el părăseşte forma dreptului

individual pentru a o îmbrăca pe aceea a dreptului social,

devenind o adevărată funcţie socială, obligativitatea

votului se impune de la sine”.



Instituţii şi autorităţi electorale

Autoritatea Electorală Permanentă 

•Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă autonomă care are drept scop asigurarea aplicării unitare

a legilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, dar ale cărei atribuţii trebuie exercitate exclusiv în perioada dintre

două consultări cu caracter naţional sau local.

•Atribuţiile stabilite de lege în sarcina Autorităţii Electorale Permanente sunt numeroase şi vizează, în principal, pregătirea

logistică a alegerilor, deşi, în unele situaţii, se pot observa şi suprapuneri cu atribuţiile specifice Biroului Electoral Central.

Libertatea votului în contextul operaţiunilor şi tehnicilor electorale



Biroul electoral central

•Biroul Electoral Central se constituie la nivel naţional şi este format 7 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente şi 11 reprezentanţi ai partidelor politice,
alianţelor politice, alianţelor electorale, ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale şi un
reprezentant al grupului parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor.

•Persoanele care sunt desemnate să facă parte din Biroul Electoral Central nu trebuie să fie din rândul
candidaţilor.



Cele mai importante atribuţii ale Biroului Electoral Central sunt:

�supraveghează actualizarea listelor electorale aducerea acestora la

cunoştinţa cetăţenilor;

�verifică depunerea legalitatea candidaturilor depuse;

�asigură interpretarea uniformă a dispoziţiilor electorale;

�verifică şi înregistrează rezultatul alegerilor;

�îndeplineşte celelalte atribuţii ce-i revin conform legii.

Biroul electoral de circumscripţie

•Biroul electoral de circumscripţie conduce operaţiunile de alegere a

candidaţilor dintr-o circumscripţie electorală (judeţ).



• Atribuţiile Biroului electoral sunt următoarele:

� urmăreşte aplicarea dispoziţiilor legale cu privire la alegeri, 

� supravegherea organizării secţiilor de votare;

� înregistrează candidaturile depuse şi constată care sunt 

candidaturile rămase definitive;

� Realizează publicaţiile şi afişările necesare;

� rezolvă întâmpinările cu privire la propria activitate şi contestaţiile

operaţiunilor  birourilor electorale ale secţiilor de votare;

� distribuie buletinele de vot, ştampilele cu menţiunea „Votat” şi 

ştampilele de control la birourilor electorale ale secţiilor de 

votare;

� totalizează  rezultatelealegerilor de la secţiile de votare 

� comunică către Biroul Electoral Central a procesului-verbal;

� constată rezultatul alegerilor pentru circumscripţia electorală; 

� eliberează candidaţilor certificatul doveditor al alegerii;

� înaintează Biroului Electoral Central procesele-verbale 

cuprinzând rezultatul alegerilor, precum şi a întâmpinările, 

contestaţiile şi procesele-verbale primite de la birourile electorale 

ale secţiilor de votare.



Biroul electoral al secţiei de votare

Biroul electoral al secţiei de votare conduce operaţiunile de alegere ce se desfăşoară în cadrul secţiilor de votare

Atribuţiile birourilor electorale ale secţiilor de votare, conform legii sunt următoarele:

�primesc copia listelor electorale;

�iau măsuri de ordine interioară în secţia de votare şi în jurul acesteia

�conduc operaţiunile de votare;

�fac numărătoarea voturilor şi consemnează rezultatul votului;

�rezolvă întâmpinările referitoare la propria lor activitate;

�înaintează birourilor electorale de circumscripţie procesele-verbale cuprinzând rezultatul votării, împreună cu
contestaţiile depuse şi materialele la care acestea se referă;

�predau, cu proces-verbal, judecătoriei din raza lor teritorială, buletinele de vot întrebuinţate şi necontestate,
precum şi cele anulate, ştampilate şi celelalte materiale necesare votării.



Secţiile de votare 

Secţiile de votare sunt delimitări teritoriale alcătuite astfel încât toţi alegătorii să poată vota într-o singură zi şi
sunt organizate în comune, oraşe şi municipii în vederea exercitării dreptului de vot.

Conform legii, se organizează secţii de votare pentru minim 1.000 şi maxim 2.000 locuitori. În comune se
formează secţii de votare la 500-2000 de locuitori. Sunt prevăzute însă şi alte reguli privind organizarea secţiilor de
votare. Astfel, se mai formează secţii de votare în sau pe lângă:
�unităţi militare, spitale, maternităţi, sanatorii, case de invalizi şi cămine de bătrâni (pentru cel puţin 25 de alegători);
�misiuni diplomatice şi oficii consulare ale României. Aici votează alegătorii membri ai acestor reprezentanţe, ai
familiilor lor, precum şi cetăţenii români aflaţi în ţările respective
�staţii de cale ferată, autogări, porturi şi aeroporturi pentru alegătorii aflaţi în călătorie în ziua alegerilor.
�nave sub pavilion românesc, aflate în navigaţie în ziua alegerilor.
�cămine studenţeşti sau de elevi, pentru 250-1000 alegători, pentru studenţii de la cursurile de zi şi pentru elevii cu
drept de vot care nu-şi au domiciliul în localitatea în care urmează studiile.

Primarii şi prefecţii au datoria de a efectua operaţiunile de delimitare, numerotare şi stabilire a sediilor secţiilor
de votare, precum şi de a le aduce la cunoştinţa cetăţenilor, în 5 zile de la stabilirea datei alegerilor.



Stabilirea datei alegerilor

Stabilirea datei alegerilor este operaţiunea cu care debutează organizarea şi

desfăşurarea alegerilor Data alegerilor este adusă la cunoştinţa opiniei publice cu cel

puţin 90 de zile înainte de ziua votării prin publicarea în Monitorul Oficial al României,

Partea I, a Hotărârii Guvernului privind data alegerilor. Această dată este stabilită

într-o zi de duminică.



Listele electorale

•Listele electorale sunt permanente, suplimentare şi complementare şi cuprind cetăţenii cu drept
de vot înscrişi în Registrul electoral.

Listele electorale permanente

•Listele electorale permanente ce cuprind cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în
străinătate se întocmesc de către Autoritatea Electorală Permanentă şi vor sta la baza delimitării
secţiilor de votare ce vor fi organizate în străinătate.

•Listele electorale permanente se întocmesc pe localităţi şi cuprind pe toţi cetăţenii cu drept de
vot care domiciliază în localitatea pentru care ele au fost întocmite.

Listele electorale suplimentare

•Listele electorale suplimentare cuprind persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că
domiciliază pe raza secţiei de votare respective, însă au fost omise din listă. Persoanele
respective pot vota numai în baza actului de identitate.



Listele electorale complementare

•Cetățenii UE cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în România se află în evidențele Inspectoratului

General pentru Imigrări și vor fi înscriși în listele electorale complementare, care au caracter permanent.

•Listele electorale complementare cuprind în mod obligatoriu următoarele date: numele şi prenumele

alegătorului, data şi locul naşterii, statul membru de origine, adresa la care locuieşte în România, numărul

circumscripţiei electorale.



Câteva precizări cu privire la votul electronic- Recomandarea CM/Rec(2017)5 a Comitetului Miniștrilor
către statele membre privind standardele pentru votul electronic

•(Adoptată de Comitetul Miniștrilor la 14 iunie 2017, la cea de-a 1289-a reuniune a reprezentanților miniștrilor)

•“Având în vedere faptul că dreptul de vot se află la temelia democrației și că, în consecință, toate metodele de
vot, inclusiv votul electronic, trebuie să respecte principiile alegerilor democratice și ale referendumurilor;”
Recomandarea stabileşte cadrul general precum şi standardele cu privire la votul electronic.



• DE CE VOT ELECTRONIC?

� Recomandarea stabileşte următoarele scopuri:
� crearea posibilității, pentru alegători, de a vota dintr-un alt loc decât la secția de votare 
din circumscripția electorală de care aparțin; 
� facilitarea exercitării votului de către alegători; 
� facilitarea participării la alegeri și la referendumuri a cetățenilor cu drept de vot și/sau de ședere în străinătate; 
� sporirea accesului la procesul de votare pentru alegătorii cu dizabilități sau cei care întâmpină alte dificultăți 

de a se prezenta la o secție de votare și de a utiliza dispozitivele disponibile acolo; 
� creșterea numărului de participanți la vot prin furnizarea de metode de vot suplimentare; 
� alinierea procesului de votare la recentele evoluții ale societății și utilizarea tot mai mare a noilor tehnologii ca 

mijloc de comunicare și de implicare civică în urmărirea democrației; 
� reducerea, în timp, a costului total al organizării alegerilor sau referendumurilor de către autoritățile 

electorale; 
� furnizarea rezultatelor votului în mod fiabil și rapid; 
� furnizarea unor servicii mai performante alegătorilor, punându-le la dispoziție o varietate de metode de 

exprimare a votului; 



STANDARDELE VOTULUI ELECTRONIC 

I. Sufragiul universal

•Interfața electorală a unui sistem de vot electronic trebuie să fie ușor de înțeles și de folosit de
către toți alegătorii.

•Sistemul de vot electronic trebuie conceput, în măsura în care este posibil, astfel încât să permită
persoanelor cu handicap și nevoi speciale să voteze independent.

•Cu excepția cazului în care metodele de vot electronic de la distanță sunt universal accesibile,
acestea ar trebui să constituie doar o modalitate suplimentară și opțională de exercitare a dreptului
de vot.

•Înainte de a opta pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul unui sistem electronic de

votare la distanță, alegătorii trebuie să conștientizeze faptul că alegerile la care își exercită dreptul

de vot prin mijloace electronice sunt alegeri sau referendumuri reale.



II. Sufragiul egal

•Toate informațiile oficiale privind votarea trebuie prezentate în mod egal, în cadrul și prin toate canalele de
vot.

•În cazul în care se utilizează atât metode de vot electronice, cât și neelectronice în cadrul aceluiași scrutin,
trebuie să existe o metodă sigură și fiabilă de a agrega toate voturile și de a calcula rezultatul.

•Trebuie să se asigure o identificare unică a alegătorilor, într-un mod care să permită distincția clară și sigură a
persoanei.

•Sistemul de vot electronic trebuie să acorde accesul unui utilizator doar după autentificarea acestuia ca
persoană cu drept de vot.

•Sistemul de vot electronic va permite exercitarea, stocarea în urna electronică și includerea în rezultatul final

al alegerilor doar a numărului corespunzător de voturi la care are dreptul un alegător.



III. Sufragiul liber 

•Intenția de vot a alegătorului nu va fi afectată de sistemul de votare sau de orice altă influență nejustificată.
•Sistemul de vot electronic va prezenta alegătorului un buletin autentic și informații autentice.
•Modul în care alegătorii sunt ghidați prin procesul de votare electronică nu trebuie să-i determine să voteze pripit sau
fără confirmare.
•Sistemul de vot electronic trebuie să-i ofere alegătorului posibilitatea de a participa la alegeri sau la referendum, fără ca
acesta să-și exprime preferința pentru una dintre opțiuni.
•Sistemul de vot electronic va acorda asistență alegătorului dacă el sau ea transmite un vot electronic nevalabil.
•Alegătorul trebuie să poată verifica dacă intenția sa este reprezentată cu precizie, iar votul sigilat a intrat în urna
electronică fără a fi modificat. Orice influență nejustificată care a modificat votul trebuie să fie detectabilă.
•Alegătorul primește confirmarea din partea sistemului că votul a fost exprimat cu succes și că întreaga procedură de vot a
fost încheiată.
•Sistemul de vot electronic oferă dovezi solide că fiecare vot autentic este inclus în mod corect în rezultatele alegerilor
respective. Dovezile trebuie să poată fi verificate prin mijloace independente de sistemul de vot electronic.
•Sistemul trebuie să furnizeze dovezi solide că numai voturile alegătorilor eligibili au fost incluse în rezultatul final.
Dovezile trebuie să poată fi verificate prin mijloace independente de sistemul de vot electronic.



IV. Sufragiul secret

• Votarea electronică este organizată astfel încât secretul votului să fie respectat în toate etapele procedurii de votare.
•Sistemul de vot electronic elaborează și stochează, cât timp este necesar, numai datele cu caracter personal necesare
desfășurării alegerilor electronice.
•Sistemul de vot electronic și orice actor autorizat trebuie să protejeze datele de autentificare, astfel încât părțile
neautorizate să nu poată utiliza, intercepta, modifica sau obține cunoștințe despre aceste date.
•Registrele alegătorilor stocate sau comunicate de sistemul de vot electronic sunt accesibile numai părților autorizate.
•Un sistem de vot electronic nu oferă alegătorului dovezi privind conținutul votului exprimat, pentru a fi utilizat de către
terți.
•Sistemul de vot electronic nu permite divulgarea numărului de voturi exprimate decât după închiderea urnei electronice
de vot. Aceste informații nu vor fi divulgate publicului decât după încheierea perioadei de votare.
•Votarea electronică asigură respectarea secretului alegerilor anterioare înregistrate și șterse de către alegător, înainte de
a-și exprima votul final.
•Procesul de votare electronică, în special etapa de numărare, trebuie să fie organizat astfel încât să nu fie posibilă
reconstituirea unei legături între votul deschis și alegător. Voturile sunt și rămân anonime



INFRACŢIUNI  ELECTORALE

Împiedicarea exercitării drepturilor electorale (art. 385 Cod penal)

(1)Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a
alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Variantă agravată:

(1)Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secţiei de votare se
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor
drepturi

Aspecte procesuale:

• Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. Urmărirea penală nu se
efectuează în mod obligatoriu de către procuror, acesta având doar
obligaţia de a conduce şi controla nemijlocit activitatea de urmărire penală
a poliţiei judiciare. Competenţa de judecată în primă instanţă aparţine
judecătoriei [potrivit art. 35 alin. 1 lit. a) C. pr. pen.].



Coruperea alegătorilor (art. 386 Cod penal)
•(1)Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul 
determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă 
de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de 
la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

•(2) Nu intră în categoria bunurilor prevăzute în alin. (1) bunurile cu 
valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni 
politice.

Aspecte procesuale

• Acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. Urmărirea penală nu 
se efectuează în mod obligatoriu de către procuror, acesta având doar 
obligaţia de a conduce şi controla nemijlocit activitatea de urmărire 
penală a poliţiei judiciare. Competenţa de judecată în primă instanţă 
aparţine judecătoriei [potrivit art. 35 alin. 1 lit. a) C. pr. pen.].



Frauda la vot (Art. 387 C. pen.)

•(1) Fapta persoanei care votează:

• a) fără a avea acest drept;

• b) de două sau mai multe ori;

• c) prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât 
are dreptul un alegător se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni 
la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.



Frauda la votul electronic (Art. 388 C. pen.)

�Tipărirea şi utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasă a
sistemului de vot electronic sau falsificarea prin orice mijloace a
buletinelor de vot în format electronic se pedepsesc cu închisoarea de
la unu la 5 ani.

Violarea confidenţialităţii votului (Art. 389 C. pen.)

�(1) Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu 
amendă. Variantă agravată: 

�(2) Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al 
secţiei de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau 
amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi



Nerespectarea regimului urnei de vot (Art. 390 C. pen.) 

•(1) Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu închisoare de la 
unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

•(2) Încredinţarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare ori 
transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiţii decât cele prevăzute de lege se pedepseşte cu 
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi.



Falsificarea documentelor şi evidenţelor electorale (Art. 391 C. pen.)

•(1) Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi. 

•(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală 
complementară a unor persoane care nu figurează în această listă. 

•(3) Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care alterează înregistrarea ori însumarea rezultatelor
obţinute în secţiile de votare sau determină repartizarea mandatelor în afara prevederilor legii se pedepseşte cu închisoarea
de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.: (4) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează introducerea de date, 
informaţii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informaţional naţional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor
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