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Expert Forum este un think tank din Bucureşti înfiinţat de experţi cunoscuţi în politici publice şi 

reforma administraţiei. Domeniile pe care le acoperim includ: reforma administraţiei şi integritate; 

descentralizare şi finanţe publice; reforma justiţiei şi anticorupţie; politici sociale şi pensii; energie şi 

transporturi; sănătate; procese electorale şi cetăţenie activă. 

 

 

 

Fiecare Vot este o coaliție de monitorizare a proceselor electorale și a referendumurilor, compusă 

din grupul Geeks for Democracy și organizații civice precum Funky Citizens, Expert Forum, Centrul 

pentru Resurse Civice, Centras, Forum Apulum, Observatorul Electoral și alții. 

 

       

Misiunea organizatiei Code for Romania este sa formeze o comunitate de experti care sa rezolve 

provocari sociale prin utilizarea noilor tehnologii, permitand acestora sa deschida noi canale de 

implicare in sfera publica pentru cetateni. 

Multumim tuturor observatorilor, voluntarilor, donatorilor, partenerilor și jurnaliștilor 

care ne-au susținut în eforturile de observare a referendumului.  

 

 

 

 

Material realizat în cadrul proiectului Mobilizare civică pentru referendum corect, co-finanțat de 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a finanțatorului 
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CONTEXTUL GENERAL 

 

Referendumul constituțional a fost organizat pe 6-7 octombrie 2018, ca parte a unei 

proceduri pornite de Comitetul de Inițiativă Cetățenească susținut de Coaliția pentru 

Familie1. Scopul referendumului a fost modificarea articolului 48 din Constituție, prin 

înlocuirea sintagmei soți cu femeie și bărbat, astfel: 

Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți un bărbat și o femeie, pe 

egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația 

și instruirea copiilor. 

Referendumul s-a desfășurat într-un context conflictual, cu numeroase confruntări ale 

actorilor relevanți în spațiul public. O campanie neutră de informare a lipsit, alegătorii 

fiind expuși în mare parte la mesajele populiste ale partidelor politice, mesajelor 

instigatoare la ură sau care au deformat tema referendumului, derapaje în mass media 

și în social media, dar și o campanie puternică de boicot. 

Tema a fost abordată în multe alte țări europene, unde au avut loc referendumuri, 

rezultatele fiind diferite2. Spre exemplu, în Croația, 66% dintre participanți au votat DA. 

Referendumul din Slovacia, care a avut loc în 2015 nu a fost validat, întrucât nu s-a atins 

pragul de validare. În Slovenia, în același an, un referendum similar a fost respins prin vot 

popular.  

Conform art. 150 și 151 din Constituție revizuirea poate fi inițiată la propunerea a cel 

puțin 500.000 de cetățeni cu drept de vot, care provin din cel puțin jumătate din județele 

țării, iar în fiecare din aceste judeţe sau în municipiul Bucureşti trebuie să fie înregistrate 

cel puţin 20.000 de semnături. Detaliile procedurale se regăsesc în Legea 189/1999 

privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni3. 

După validarea semnăturilor, proiectul trebuie votat în Parlament; proiectul sau 

propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o 

majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere. În ultima 

duminică în intervalul de 30 de zile de la data aprobării se organizează referendumul, 

dacă nu depășește limitele revizurii constituționale.  

Proiectul a fost înregistrat la Senat în mai 20164, dar a fost votat în forma finală abia în 

septembrie 2018.  Prin decizia 580/2016, Curtea Constituțională a consființit că inițiativa 

                                                           
1 Lista membrilor poate fi consultată aici: http://coalitiapentrufamilie.ro/despre-proiectul-coalitia-pentru-familie/membri/  
2 https://republica.ro/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-referendumul-pentru-redefinirea-familiei-in-constitutie  
3 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20219  
4 https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L569&an_cls=2016  

http://coalitiapentrufamilie.ro/despre-proiectul-coalitia-pentru-familie/membri/
https://republica.ro/tot-ce-trebuie-sa-stii-despre-referendumul-pentru-redefinirea-familiei-in-constitutie
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20219
https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=L569&an_cls=2016
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respectă articolele 150 și 152 din Constituție5. Ulterior, în mai 2017, a fost aprobat de 

Camera Deputaților, iar în 11 septembrie 2018 de către Senat cu 107 voturi DA, 13 NU și 

7 abțineri.  

Pe 17 septembrie Curtea Constituțională a hotărât că proiectul nu depășește limitele 

revizuirii constituționale, iar pe 18 septembrie Guvernul a aprobat OUG 86/2018, prin 

care a anunțat organizarea referendumului.  

Legea 3/2000, art. 5 prevede două praguri pentru referendum:  

 (2) Referendumul este valabil dacă la acesta participă cel puțin 30% din numărul persoanelor înscrise în 

listele electorale permanente. 

 (3) Rezultatul referendumului este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din cei 

înscriși pe listele electorale permanente. 

 

Procentele de 30% și 25% se aplică, potrivit CCR la totalul de 18.279.0116. Cu alte cuvinte, 

pentru a fi valabil referendumul trebuie să participe 5.48 milioane de alegători, iar pentru 

a fi validat trebuie să exprime voturi valabile (care nu sunt nule) 4.56 milioane de 

alegători, fie cu opțiunea DA, fie NU. Câștigă partea care strânge mai mult de jumătate 

plus unu din voturile valide. 

Prezența la vot a fost scăzută, de doar 21.10%, astfel nu s-a atins pragul de 30%, prevăzut 

de lege, pentru validarea referendumului. Cauzele eșecului au fost puse în spațiul public 

pe seama mai multor factori, dintre care: asocierea referendumului cu imaginea 

președintelui PSD, Liviu Dragnea; reacția negativă la autoritate; lipsa de interes a 

primarilor pentru a mobiliza alegătorii; boicot; mobilizarea insuficientă a BOR pentru a 

asigura atingerea pragului7. 

SUSȚINĂTORII ÎN CAMPANIA PENTRU REFERENDUM 

 

Principalii susținători ai poziției DA au fost organizațiile membre ale Coaliției pentru 

Familie. Acestea au fost un actor activ în perioada campaniei pentru referendum, 

organizând și participând la dezbateri și promovând materiale de propagandă în spațiul 

public. De asemenea, un alt actor care a promovat aceeași poziție este Platforma 

Împreună8, o coaliție de organizații și persoane care promovează valori moral-

conservatoare. 

                                                           
5 http://www.cdep.ro/proiecte/2017/100/20/7/dec580CC.pdf  
6 https://ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PRES-335  
7 Vezi http://sociollogica.blogspot.com/2018/10/despre-referendum-in-15-puncte.html, https://www.edupedu.ro/analiza-

daniel-david-explica-esecul-referendumului-romanii-au-alergie-la-autoritate-religiozitatea-este-foarte-ridicata-dar-pe-un-

fond-superstitios/  
8 https://platforma-impreuna.ro/organizatii/  

http://www.cdep.ro/proiecte/2017/100/20/7/dec580CC.pdf
https://ccr.ro/noutati/COMUNICAT-DE-PRES-335
http://sociollogica.blogspot.com/2018/10/despre-referendum-in-15-puncte.html
https://www.edupedu.ro/analiza-daniel-david-explica-esecul-referendumului-romanii-au-alergie-la-autoritate-religiozitatea-este-foarte-ridicata-dar-pe-un-fond-superstitios/
https://www.edupedu.ro/analiza-daniel-david-explica-esecul-referendumului-romanii-au-alergie-la-autoritate-religiozitatea-este-foarte-ridicata-dar-pe-un-fond-superstitios/
https://www.edupedu.ro/analiza-daniel-david-explica-esecul-referendumului-romanii-au-alergie-la-autoritate-religiozitatea-este-foarte-ridicata-dar-pe-un-fond-superstitios/
https://platforma-impreuna.ro/organizatii/
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Biserica Română a susținut oficial poziția DA9 și a participat activ la mobilizarea 

alegătorilor prin ieșiri publice ale liderilor, precum și mobilizarea aparatului clerical 

pentru aducerea alegătorilor la vot.  

O parte dintre partidele politice - PSD, ALDE și PNL – au semnat protocoale de 

colaborare cu Coaliția pentru Familie, înaintea alegerilor parlamentare din 201610. De 

altfel, tema familiei tradiționale a fost utilizată de partidele politice recurent, inclusiv în 

campania electorală pentru alegerile parlamentare din 2016. 

Cu toate acestea, partidele politice parlamentare au luat poziții divergente pe parcurs. 

Deși Partidul Social Democrat a fost principalul susținător al acestui referendum, pe 

parcursul campaniei poziția acestuia s-a nuanțat. Astfel, premierul Viorica Dăncilă a 

declarat că PSD nu va fi parte în campania pentru referendum, ci  va organiza doar o 

campanie de informare. Partidul Național Liberal a exprimat o poziție clară pentru 

opțiunea DA, prin ieșirile publice ale mai multor lideri precum Ludovic Orban – 

președintele PNL -  sau Bolojan, primarul Municipiului Oradea.  

Uniunea Salvați România a votat împotriva proiectului de modificare a Constituției și s-a 

prezentat ca principalul partid care a exprimat o poziție de susținere pentru opțiunea 

NU.  

A existat și o campanie vizibilă de boicotare a referendumului, care a îndemnat cetățenii 

să nu participe la vot11. Dintre organizațiile care au susținut boicotarea referendumului 

se numără Mozaiq, Accept sau Declic12. 

CADRUL LEGISLATIV  

 

Actul normativ primar este Legea 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 

referendumului13. Legea a fost modificată semnificativ prin Ordonanța de Urgență 

86/201814. Prin intermediul ordonanței s-a reglementat faptul că Legea 3 se completează 

cu prevederile Legii 208/2015, cu excepția Sistemului informatic de monitorizare a 

prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV) și a centralizării electronice a 

rezultatelor votării. 

Expert Forum a publicat deja un raport referitor15 la carențele semnificative pe care le 

prezintă Legea 3/2000, care nu a fost actualizată semnificativ la nivel tehnic din anul 

promulgării. Astfel, din corpul legii lipsesc reglementări semnificative - inclusiv cele legate 

                                                           
9 http://basilica.ro/sa-spunem-da-familiei-binecuvantate-de-dumnezeu-apelul-adunarii-nationale-bisericesti-pentru-

participarea-la-referendum-in-6-7-octombrie-2018/  
10 https://b1.ro/stiri/politica/mihai-gheorghiu-coalitia-pentru-familie-protocoale-partide-oana-baluta-referendum-

profund-politic-242545.html  
11 https://www.mediafax.ro/politic/referendum-pentru-familie-iubirea-nu-se-voteaza-si-copiii-referendumului-cum-

incearca-sa-boicoteze-internauti-si-unele-organizatii-evenimentul-din-6-7-octombrie-17543504  
12 https://www.referendum2018.ro  
13 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21139  
14 http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2018/09/OUG-86-2018.pdf  
15 Policy brief no 66, Nu se poate face referendum în octombrie. Nici în noiembrie, https://expertforum.ro/legea-

referendumului-dezastru/  

http://basilica.ro/sa-spunem-da-familiei-binecuvantate-de-dumnezeu-apelul-adunarii-nationale-bisericesti-pentru-participarea-la-referendum-in-6-7-octombrie-2018/
http://basilica.ro/sa-spunem-da-familiei-binecuvantate-de-dumnezeu-apelul-adunarii-nationale-bisericesti-pentru-participarea-la-referendum-in-6-7-octombrie-2018/
https://b1.ro/stiri/politica/mihai-gheorghiu-coalitia-pentru-familie-protocoale-partide-oana-baluta-referendum-profund-politic-242545.html
https://b1.ro/stiri/politica/mihai-gheorghiu-coalitia-pentru-familie-protocoale-partide-oana-baluta-referendum-profund-politic-242545.html
https://www.mediafax.ro/politic/referendum-pentru-familie-iubirea-nu-se-voteaza-si-copiii-referendumului-cum-incearca-sa-boicoteze-internauti-si-unele-organizatii-evenimentul-din-6-7-octombrie-17543504
https://www.mediafax.ro/politic/referendum-pentru-familie-iubirea-nu-se-voteaza-si-copiii-referendumului-cum-incearca-sa-boicoteze-internauti-si-unele-organizatii-evenimentul-din-6-7-octombrie-17543504
https://www.referendum2018.ro/
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/21139
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2018/09/OUG-86-2018.pdf
https://expertforum.ro/legea-referendumului-dezastru/
https://expertforum.ro/legea-referendumului-dezastru/
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de utilizarea SIMPV și a Corpului Experților Electorali – și există prevederi neclare și 

învechite. 

Pe de altă parte, aceasta a fost modificată de mai multe ori la articole care țin mai degrabă 

de viziunea politică asupra organizării referendumului. Spre exemplu, articolul 5, care 

face referire la pragul de validare a referendumului a fost modificat prin Legea 341/2013, 

astfel încât cvorumul necesar pentru ca referendumul să fie valabil a scăzut de la 50%+1 

până la 30% din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente. De 

asemenea, a fost introdus un prag de validare care stabilește că „Rezultatul 

referendumului este validat dacă opțiunile valabil exprimate reprezintă cel puțin 25% din 

cei înscriși pe listele electorale permanente”. 

OUG 86 a introdus mai multe modificări semnificative, printre care o excepție de la 

articolul 6 (4), de-abia modificat prin Legea 159/2018, care prevede că referendumul se 

organizează într-o singură zi, care este duminica. Pentru acest referendum s-a stabilit că 

perioada de desfășurare este de două zile, între orele 7 și 21. 

Considerăm că organizarea referendumului în 2 zile nu a fost justificată și a fost o 

metodă prin care Guvernul a forțat asigurarea cvorumului necesar pentru validare.  

Tot prin OUG 86 (paragraf 18) s-a introdus o modificare care a generat dezbateri publice16, 

și anume formularea legată de punctul 2 din procesul verbal privind rezultatele 

referendumului. Astfel, conform noii formulări, numărul participanților la referendum 

poate fi mai mare sau egal cu numărul voturilor nule, numărul voturilor DA și numărul 

voturilor NU. O astfel de măsură poate fi justificată pentru a verifica cheia de control dacă 

un votant nu introduce buletinul în urnă. Cu toate acestea, având în vedere climatul în 

care s-a desfășurat acest referendum, considerăm că această modificare poate 

introduce îndoieli privind numărarea voturilor și legalitatea încheierii proceselor 

verbale.  

Un alt element care ridică probleme este modificarea articolului 431 (4), care se referă la 

fraudă.  

Biroul Electoral Central va transmite listele electorale permanente, respectiv listele electorale suplimentare 

utilizate în cadrul secțiilor de votare Autorității Electorale Permanente. La sesizarea persoanelor interesate, 

făcută în cel mult 15 zile de la data constatării valabilității referendumului național și însoțită de probele pe 

care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă verifică listele electorale permanente și listele 

electorale suplimentare utilizate în cadrul secțiilor de votare la care se referă sesizarea, în vederea 

descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de vot sau a votat de mai multe ori. În 

situația în care Autoritatea Electorală Permanentă va constata existența unor persoane care au votat fără a 

avea drept de vot sau și-au exercitat votul de mai multe ori, va sesiza organele de urmărire penală în vederea 

aplicării prevederilor art. 387 din Codul penal. 

 

 

                                                           
16 https://expertforum.ro/frauda-cu-acte-in-regula-la-referendum/  

https://expertforum.ro/frauda-cu-acte-in-regula-la-referendum/
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Până la această modificare, legea prevedea că:  

Biroul Electoral Central va înainta copiile listelor electorale permanente, respectiv tabelele electorale utilizate 

în cadrul secțiilor de votare Autorității Electorale Permanente, care le va verifica în vederea depistării 

eventualelor voturi multiple, în termen de 60 de zile de la data referendumului. 

Deși măsura verificării tuturor semnăturilor este una birocratică, învechită și implică resurse 

semnificative din partea AEP, ar fi generat un nivel mai înalt de încredere în procesul de 

organizare a referendumului, în condițiile date. 

Considerăm că formularea prezentă descurajează raportarea fraudei, având în vedere 

obligația de a aduce probe. Per ansamblu, întreaga logică de verificare manuală a 

listelor suplimentare este ineficintă, iar toate aceste eforturi ar putea fi soluționate 

prin introducerea SIMPV la referendum. 

 

DESFĂȘURAREA CAMPANIEI PENTRU REFERENDUM  

 

Campania pentru referendum a început pe 18 septembrie, odată cu publicarea OUG 

86/2018 și s-a încheiat pe data de 5 octombrie 2018. Legislația primară aferentă 

desfășurării campaniei a fost Legea 3/2000, care cuprinde doar articolul 30, cu prevederi 

foarte generale: 

(2) În campania pentru referendum partidele politice și cetățenii au dreptul să își exprime opiniile în mod 

liber și fără nici o discriminare, prin mitinguri, prin adunări publice și prin mijloace de informare în masă. 

(3) Mijloacele folosite în campania pentru referendum nu trebuie să contravină ordinii de drept. 

 

Legea 3 s-a completat cu prevederile art. 79 din Legea 208/2015, dar și cu reglementări 

din Legea 334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale 

(capitolele I-III, art 31). Aceste articole prevăd că se pot folosi doar afișe, cu dimensiuni 

clar stabilite17, care trebuie utilizate în spațiile puse la dispoziție de primari. Au fost 

semnalate încălcări semnificative ale acestor reglementări, având în vedere că în spațiul 

public au fost folosite numeroase bannere, precum și materiale care au reprodus 

drapelul României, fapt interzis prin art 79 (7) din Legea 208. 

Au fost identificate astfel de materiale în București și în mai multe județe din țară. În 

Sectorul 1 din București au fost raportate materiale de propagandă ce conțineau numele 

primarului Daniel Tudorache18. 

Comitetul de inițiativă a contestat aplicarea acestor articole pentru referendum, 

justificând că s-ar aplica numai alegerilor, în condițiile în care Biroul Electoral al 

                                                           
17 Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 350 mm 

cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură. – Art 79 (5)  
18 A se vedea mai multe sesizări pe această temă aici: https://votcorect.ro/sesizari/?categorie_sesizare=probleme-

campanie-electorala  

https://votcorect.ro/sesizari/?categorie_sesizare=probleme-campanie-electorala
https://votcorect.ro/sesizari/?categorie_sesizare=probleme-campanie-electorala
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Municipiului București a emis Hotărârea 3/28.09.201819 prin care a solicitat primăriilor 

înlăturarea acestor materiale. Biroul Electoral Central a publicat un răspuns în care 

reiterează faptul că aceste condiții se aplică și referendumului20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert Forum a înaintat mai multe sesizări scrise birourilor electorale județene și BEM, 

precum și primăriilor prin care a solicitat înlăturarea acestor materiale. În acest context 

                                                           
19 https://b.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/hotararea-nr-3-28.09.2018.pdf  
20 http://referendum2018.bec.ro/ordinea-de-zi-a-sedintelor-biroului-electoral-central/  

https://b.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/hotararea-nr-3-28.09.2018.pdf
http://referendum2018.bec.ro/ordinea-de-zi-a-sedintelor-biroului-electoral-central/
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și prin intermediul informațiilor primite de la cetățeni și observatori am observat faptul 

că au existat neclarități la nivel local cu privire la instituțiile responsabile care ar trebui să 

înlăture aceste materiale. Poliția și-a declinat competența în mai multe situații. La 

Corbeanca, un observator a solicitat mai multe zile la rând poliției să înlăture un banner, 

însă materialul nu a fost îndepărtat în timp util, deși aceștia s-au deplasat la fața locului. 

Legislația ar trebui să fie mai clară cu privire la responsabilitatea înlăturării 

materialelor ilegale de campanie.  

PSD a promovat două materiale video pentru susținerea opțiunii DA21, iar Papaya Studios 

a produs un clip intitulat Copiii referendumului22, ca material de susținere a boicotului. 

Activewatch a solicitat CNA un punct de vedere privind legalitatea celor două materiale. 

Conform organizației:  

Membrii Consiliului au vizionat, în ședința de marți, 2 octombrie, două spoturi: unul comandat de PSD cu 

mesajul “votați DA la referendum” și unul comandat de comunitatea Declic, care îndeamnă la boicotarea 

referendumului (produs de compania Papaya Advertising). Propunerea de retragere a spotului PSD nu a 

trecut la vot; ulterior, propunerea similară privind spotul Declic a fost retrasă fără a mai fi supusă votului. În 

concluzie, CNA, după ce a vizionat și evaluat cele două spoturi, nu a luat o decizie care să împiedice 

difuzarea acestora23.  

Considerăm că materialele elaborate de anumite entități – cu predilecție cele care 

au susținut opțiunea DA - au promovat mesaje instigatoare la ură, neconforme 

realității. Am remarcat un limbaj în general agresiv, care a inclus dezinformări și 

texte care nu explică de fapt subiectul referendumului. 

Pentru campania în mass media, a fost emisă Decizia 441/20.09.2018 a Consiliului 

Național Audiovizualului24, care a reglementat modul în care trebuie să se asigure 

echidistanța în cadrul emisiunilor informative și de dezbatere de la radio și televiziune, 

precum și regulile privind publicarea unor informații legate de sondaje de opinie sau vox 

pop.  

CNA a modificat articolul 8 prin Decizia nr. 454 din 02.10.2018 pentru modificarea Deciziei 

441 cu trei zile înainte de referendum, permițând astfel îndemnul de a participa sau nu 

la vot, de la încheierea campaniei pentru referendum şi până la ora închiderii urnelor. O 

astfel de modificare poate avea un impact semnificativ în condițiile în care participarea 

sau neparticiparea pot determina valabilitatea referendumului. Activewatch a criticat 

această acțiune a CNA25. Conform organizației: 

Această nefastă modificare a regulilor, decisă de o majoritate a membrilor CNA  (au fost doar trei voturi 

contra), a fost – conform declarațiilor mai multor membri ai CNA - consecința directă a intervenției unei 

delegații de reprezentanți ai unor biserici și ai unor instituții media – radiouri și televiziuni - aparținând 

                                                           
21 https://www.paginademedia.ro/2018/10/psd-plateste-difuzarea-unor-spoturi-spune-da-la-referendum  
22 https://www.facebook.com/PapayaAdvertising/videos/2448204978537803/  
23 https://activewatch.ro/ro/freeex/reactie-rapida/precizare-privind-legalitatea-spoturilor-de-campanie-pentru-

referendum  
24 http://www.cna.ro/IMG/pdf/Decizie_CNA_nr._441_din_20_septembrie_2018-referendum.pdf  
25 https://activewatch.ro/ro/freeex/reactie-rapida/consiliul-national-crestin-al-audiovizualului-manipuleaza-referendumul/  

https://www.paginademedia.ro/2018/10/psd-plateste-difuzarea-unor-spoturi-spune-da-la-referendum
https://www.facebook.com/PapayaAdvertising/videos/2448204978537803/
https://activewatch.ro/ro/freeex/reactie-rapida/precizare-privind-legalitatea-spoturilor-de-campanie-pentru-referendum
https://activewatch.ro/ro/freeex/reactie-rapida/precizare-privind-legalitatea-spoturilor-de-campanie-pentru-referendum
http://www.cna.ro/IMG/pdf/Decizie_CNA_nr._441_din_20_septembrie_2018-referendum.pdf
https://activewatch.ro/ro/freeex/reactie-rapida/consiliul-national-crestin-al-audiovizualului-manipuleaza-referendumul/
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cultelor, la nivelul conducerii Consiliului. Decizia este cu atât mai gravă cu cât Consiliul a încălcat un principiu 

pe care instituția, prin propriile reglementări, îl impune radiodifuzorilor: audiatur et altera pars. Practic au 

decis fără să-i consulte și să-i asculte pe reprezentanții celuilalt punct de vedere. 

CNA a aplicat o singură sancțiune (somaţie publică de intrare în legalitate)26 pentru 

abateri de la Legea audiovizualului în perioada campaniei pentru referendum și a ținut 2 

sedințe în care s-au discutat sesizări depuse cu mai multe luni înaintea începerii 

campaniei pentru referendum. Activewatch a sesizat încălcarea legislației în cadrul unei 

dezbateri la postul B1TV, pe motiv de lipsă de echidistanță27. 

Campania pentru referendum a fost marcată de două incidente în care considerăm că 

libertatea presei a fost îngrădită. Astfel, reporteri ai platformei Vice au fost scoși din sală 

cu forța în cadrul unei dezbateri organizate de Coaliția pentru Familie28. De asemenea, 

reportul Casa Jurnalistului Vlad Ursulean a fost scos din sală cu poliția de la o dezbatere 

CfP organizată într-un spațiu public, la Buzău29. 

Considerăm că astfel de comportamente reprezintă o agresiune la libertatea presei 

și împiedică exercitarea rolului mass media într-o societate democratică.  

Per ansamblu, considerăm că nu a existat niciun fel de campanie neutră și obiectivă 

organizată de Guvern, pentru a explica care este obiectivul referendumului și care sunt 

implicațiile modificării. MAE a publicat un ghid al alegătorului30; Autoritatea Electorală 

Permanentă a realizat afișe pe care le-a postat la intrările în secțiile de votare, însă credem 

că nu este o măsură suficientă și realizată în timp util. Astfel, singurele campanii de 

informare au fost realizate de susținători partizani ai unei anumite tabere. 

Considerăm că este necesară organizarea unei minime campanii de informare 

obiectivă și tehnică, organizată de Guvern pentru a explica detaliat care este 

obiectul referendumului și urmările acestuia.  

FINANȚAREA CAMPANIEI PENTRU REFERENDUM 

 

Partidelor politice care au participat la campania pentru referendum li s-au aplicat 

prevederile Legii 334/2006, capitolele I-III și art 31 (3) lit. g, privind limitele contribuțiilor 

destinate referendumului, adică echivalentul a 20.000 de salarii de bază minime brute pe 

țară – 38 de milioane de lei. 

Partidele politice trebuiau să deschidă un cont bancar până pe 24.09.2018, prin mandatar 

financiar; contribuțiile pentru campanie pot proveni numai din transferuri ale fondurilor 

                                                           
26 http://www.cna.ro/IMG/pdf/Dec459-Digi24-40alin5C.pdf  
27 https://www.facebook.com/notes/activewatch/jurnal-de-campanie-murdară-am-transmis-prima-sesizare-la-cna-din-

campania-pentru/2255992577763393/  
28 https://www.vice.com/ro/article/7xj4p4/conferinta-coalitiei-pentru-familie-in-care-au-dat-vice-ul-

afara?utm_source=vicefbrom  
29 https://www.facebook.com/casa.jurnalistului/videos/vb.153115591426445/1141624902652946/?type=2&theater  
30 http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2018/2018.09.27_ghid_informativ_referendum_2018_(3).pdf  

http://www.cna.ro/IMG/pdf/Dec459-Digi24-40alin5C.pdf
https://www.facebook.com/notes/activewatch/jurnal-de-campanie-murdară-am-transmis-prima-sesizare-la-cna-din-campania-pentru/2255992577763393/
https://www.facebook.com/notes/activewatch/jurnal-de-campanie-murdară-am-transmis-prima-sesizare-la-cna-din-campania-pentru/2255992577763393/
https://www.vice.com/ro/article/7xj4p4/conferinta-coalitiei-pentru-familie-in-care-au-dat-vice-ul-afara?utm_source=vicefbrom
https://www.vice.com/ro/article/7xj4p4/conferinta-coalitiei-pentru-familie-in-care-au-dat-vice-ul-afara?utm_source=vicefbrom
https://www.facebook.com/casa.jurnalistului/videos/vb.153115591426445/1141624902652946/?type=2&theater
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2018/2018.09.27_ghid_informativ_referendum_2018_(3).pdf
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provenite din afara campaniei pentru referendum, respectiv încasări efectuate de 

partidele politice până cel târziu în data de 17.09.2018. Contribuţiile pot fi folosite numai 

după data declarării la AEP. Cheltuielile trebuie declarate la AEP până cel târziu 

22.10.2018. 

Contribuţiile pentru campanie au putut avea numai următoarele destinații31:  

a) cheltuieli pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă la radio, televiziune şi în presa scrisă 

în cuantum de maximum 40% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campanie; 

b) cheltuieli pentru producţia şi difuzarea materialelor de propagandă online, în cuantum de maximum 30% 

din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campanie; 

c) cheltuieli pentru cercetări sociologice, în cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi 

efectuate în campanie; 

d) cheltuieli pentru afişe, în cuantum de maximum 20% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în 

campanie; 

e) cheltuieli pentru broşuri, pliante şi alte materiale de propagandă tipărite, în cuantum de maximum 50% 

din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campanie; 

f) cheltuieli pentru închirierea de spaţii şi echipamente şi cheltuieli de protocol destinate organizării de 

evenimente cu tematică politică, economică, culturală sau socială, pentru transport şi cazare, pentru 

asistenţă juridică şi alte tipuri de consultanţă, precum şi pentru plata serviciilor mandatarilor financiari, în 

cuantum de maximum 30% din totalul cheltuielilor care pot fi efectuate în campanie; 

g) cheltuieli pentru comisioane bancare  

 

Conform legii, partidele au putut folosi numai:  

a) afişe cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură; 

b) afişe prin care se convoacă o reuniune care vor avea 400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură şi vor fi 

amplasate în locurile speciale pentru afişaj; 

c) materiale de propagandă audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală; 

d) publicitate în presa scrisă; 

e) materiale de propagandă online; 

f) broşuri, pliante şi alte materiale tipărite din aceeaşi categorie  

 

Având în vedere faptul că cheltuielile partidelor nu se rambursează de la bugetul de stat, 

ca în cazul alegerilor, considerăm că a existat un interes scăzut al acestora de a produce 

materiale de propagandă. 

În cazul referendumului există și competitori care nu sunt partide politice și care nu sunt 

supuși aceleiași legislații privind regulile de finanțare. Aceștia au utilizat materiale care în 

mod normal nu ar fi  fost permise partidelor politice, neincluzând informații înspre despre 

entitatea care le-a produs, sursa fondurilor sau numărul de exemplare. Utilizarea acestor 

materiale fără a se supune controlului AEP poate genera abuzuri și poate conduce la 

eluarea prevederilor Legii 334/2006. 

Legislația ar trebui să acopere toți susținătorii campaniei pentru referendum, nu 

doar partidele politice. Autoritatea Electorală Permanentă ar trebui să aibă 

                                                           
31 Vezi instrucțiunile AEP privind finanțarea partidelor http://www.roaep.ro/finantare/wp-

content/uploads/2018/09/Instructiuni_referendum_rev.1.docx  

http://www.roaep.ro/finantare/wp-content/uploads/2018/09/Instructiuni_referendum_rev.1.docx
http://www.roaep.ro/finantare/wp-content/uploads/2018/09/Instructiuni_referendum_rev.1.docx
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atribuții în verificarea materialelor de propagandă produse și de alți actori care 

participă la promovarea unei poziții în campania pentru referendum.  

 

ADMINISTRAȚIA ELECTORALĂ  

 

Pentru referendum au fost înființate mai multe birouri electorale: Biroul Electoral Central, 

41 de birouri de circumscripție județeană, un Birou Electoral Municipal în București, 6 

oficii de sector și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate. 

Biroul Electoral Central a fost format din șapte judecători de la Înalte Curte de Casație și 

Justiție, delegați ai partidelor politice; AEP nu face parte din BEC la referendum. În 

procedura de nominalizare a membrilor partidelor a fost sesizat faptul că PSD a propus 

o persoană condamnată - Nicolae Vasilescu, fost deputat condamnat la doi ani de 

închisoare pentru trafic de influenţă. Acesta a fost înlocuit cu Alexandru Răzvan 

Pavelescu. De remarcat că acesta fusese condamnat de un complet condus de 

judecătorul Ionuț Matei, care făcea parte din BEC32. 

Acest fapt arată lipsa unor standarde de integritate în procesul de nominalizare a 

delegatului PSD, mai ales dacă avem în vedere impactul asupra credibilității 

deciziilor luate de BEC.  

În țară un fost înființate 18.662 secții de votare, iar în străinătate 378 de secții. Acestea au 

fost formate dintr-un președinte și până la șase delegați din partea partidelor 

parlamentare. Formațiunile reprezentate au fost PSD, PNL, ALDE, USR, UMDR ȘI PMP. 

Biroul Electoral Central a emis o interpretare a sintagmei delegați ai partidelor politice 

parlamentare și ai organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale cu grup 

parlamentar propriu în ambele camere ale Parlamentului  (art 26 (1) din Legea 3/2000) în 

sensul în care reglementarea se aplică doar organizațiilor minorităților, nu și celorlalte 

partide33. Astfel, PMP a putut trimite delegați în secțiile de votare, având în vedere că 

partidul are grup parlamentar într-o singură Cameră. 

 

Principala problemă legată de birourile electorale ale secțiilor de votare a fost retragerea 

unui număr semnificativ de președinți, cu un timp foarte scurt înaintea zilei de 6 

octombrie. Dintre județele unde au avut loc asemenea retrageri se numără Sibiu, Dolj sau 

Teleorman. La sectorul 3, pe 5 octombrie, în timpul procedurilor de recepționare a 

materialelor electorale a fost sesizată lipsa unui număr de 50 de președinți ai birourilor 

electorale.  

Considerăm că aceste deficiențe sunt grave, mai ales că la referendum nu există 

locțiitor, iar secțiile de votare nu pot fi deschise fără prezența președintelui 

                                                           
32 https://adevarul.ro/news/politica/reprezentantul-psd-bec-referendum-facut-puscarie-trafic-influenta-

1_5ba77086df52022f75bf07eb/index.html  
33 http://referendum2018.bec.ro/wp-content/uploads/2018/09/MX-M564N_20180923_142117.pdf  

https://adevarul.ro/news/politica/reprezentantul-psd-bec-referendum-facut-puscarie-trafic-influenta-1_5ba77086df52022f75bf07eb/index.html
https://adevarul.ro/news/politica/reprezentantul-psd-bec-referendum-facut-puscarie-trafic-influenta-1_5ba77086df52022f75bf07eb/index.html
http://referendum2018.bec.ro/wp-content/uploads/2018/09/MX-M564N_20180923_142117.pdf
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biroului electoral. Acest fapt poate determina împiedicarea dreptului de a vota 

pentru alegători.  

Acest fapt poate arăta lipsa de interes scăzută pentru participarea în administrația 

electorală la referendum sau posibile temeri pentru presiuni politice. 

Din informațiile primite de la președinți de birouri electorale, calitatea sesiunilor de 

informare a fost mai degrabă scăzută, fapt care s-a remarcat în ziua referendumului, când 

un număr semnificativ de președinți ai BESV cu care au interacționat observatorii 

FiecareVot nu cunoșteau procedurile pe care trebuiau să le aplice. De asemenea, din 

feedback-ul primit de la observatori, calitatea Ghidului președinților birourilor electorale 

poate fi îmbunătățită. 

REGISTRUL ELECTORAL ȘI LISTELE ELECTORALE 

 

La referendum s-au folosit liste electorale permanente, liste suplimentare și extrase 

pentru urna specială. Conform comunicatului emise de către Autoritatea Electorală 

Permamentă pe 2 octombrie, numărul de votanți înscriși în Registrul Electoral, inclusiv cei 

care vor fi împlinit 18 ani până la data de 7 octombrie 2018 a fost de:  

 18.279.534 de alegători au domiciliul sau reședința în țară 

 672.187 de cetățeni români au domiciliul sau reședința în străinătate, fiind 

posesori de pașaport CRDS.34. 

Alegătorii au putut vota la secțiile de votare unde au fost arondați conform Registrului 

Electoral, în funcție de domiciliu. Alegătorul care nu se afla în localitatea respectivă în 

zilele referendumului a putut vota la orice secție de votare, pe liste suplimentare. În 

străinătate, s-a votat exclusiv pe liste suplimentare.  

Conform statisticilor de la referendumul din 2012, dar și datelor de la alegerile 

prezidențiale din 2014, votul pe liste suplimentare prezintă anumite riscuri de vot 

multiplu, mai ales în condițiile în care nu a existat niciun sistem de verificare a alegătorilor. 

În urma verificărilor realizate de AEP după referendumul organizat în 2012, pentru 

demiterea președintelui Traian Băsescu, s-au înregistrat 118.881 de înregistrări afectate, 

care prezintau între una și 18 corespondențe între listele permanente și cele 

suplimentare. Chiar dacă la referendumul de față nu avem astfel de date și considerăm 

că aceste riscuri nu au fost la fel de ridicate, lipsa unor mecanisme clare de verificare 

scade încrederea în procesul electoral per ansamblu și generează discuții în spațiul 

public care au ca rezultat o și mai mare reticentă a publicului general în alegeri.  

 

 

                                                           
34 http://www.roaep.ro/prezentare/stire/numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-de-2-octombrie-

2018/  

http://www.roaep.ro/prezentare/stire/numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-de-2-octombrie-2018/
http://www.roaep.ro/prezentare/stire/numarul-total-de-alegatori-inscrisi-in-registrul-electoral-la-data-de-2-octombrie-2018/
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OBSERVAREA REFERENDUMULUI 

 

Observarea alegerilor s-a făcut de către organizații neguvernamentale, instituții mass 

media din țară și străinătate, precum și de către observatori internaționali. Acreditarea 

acestora s-a realizat conform articolului 89 din Legea 208/2015. 

Organizațiile negivernamentale au fost acreditate de către Autoritatea Electorală 

Permanentă, condiția fiind ca acestea să aibă o vechime mai mare de șase luni și să aibă 

ca obiectiv apărarea drepturilor omului. Observatorii delegați de aceste organizații nu 

pot fi membri de partid. AEP a acreditat un număr de 20 organizații neguvernamentale, 

137 instituții mass media și 47 de observatori internaționali. Pentru referendum nu au 

existat misiuni ale unor organizații internaționale precum OSCE/ODIHR. 

AEP a emis hotărârea 452/201835 pe data de 21 septembrie. Întrucât procedura implică 

emiterea unor ecusoane, care conțin semnătura olografă a reprezentantului legal al 

organizației, la nivel practic aceste entități au avut mai puțin de o săptămână și jumătate 

pentru a transmite materialele. Mai mult, având în vedere că observatorii acreditați și 

Fiecare Vot au fost supuși și unor verificări de către organizațiile care acreditează, 

pentru a ne asigura că aceștia nu promovează valori nedemocratice sau care instigă la 

ură sau discriminare, timpul practic a fost foarte scurt.  

Coaliția Fiecare Vot (www.fiecarevot.ro) e o inițiativă a grupului cetățenesc Geeks for 

Democracy în parteneriat cu Expert Forum, Funky Citizens, Forum Apulum, Centrul de 

Resurse Civice și cu sprijinul Code 4 Romania și Techsoup. Geeks For Democracy este un 

grup de acțiune civică cu membri care au specializări în zona de comunicare, digital, IT, 

analiză de date sau tehnologie. Componenta a devenit mai eterogenă, aderând 

persoane din zona academică, juridică și din zona organizațiilor non-profit. Geeks For 

Democracy a fost gândit ca un grup în care cei care doresc să colaboreze la proiecte 

civice să își promoveze ideile și să își creeze o echipă. De asemenea, este un mod de 

comunicare între ONG-uri și societatea civilă generică, prin care aceasta din urma poate 

participa în mod activ la acțiunile de interes. 

Campania FiecareVot a inclus ONGuri care au observat alegerile începând cu anul 2014 – 

Expert Forum, Funky Citizens și Centrul pentru Resurse Civice din Constanța, dar și 

organizații care s-au alăturat mai recent, cum ar fi Forum Apulum din Alba Iulia sau Civica 

din Iași. Coaliția a fost susținută de Centras (Fondul pentru Democrație, fundraising) și 

Techsoup (asistență tehnică).  

Organizațiile membre au acreditat un număr de 841 de observatori în țară și în străinătate 

– 75 de persoane, preponderent în secții de votare din Europa, dar și din Statele Unite ale 

Americii sau Arabia Saudită. Observatorii acreditați au participat la traininguri organizate 

                                                           
35 http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2018/09/Hot_AEP_452.pdf  

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2018/09/Hot_AEP_452.pdf
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în București (3, 4, 5 octombrie) sau online și au primite materiale necesare observării cum 

sunt Manualul Observatorului sau fișe pentru observare. 

Fiecare Vot a colaborat cu organizația Code4 Romania, care a furnizat aplicația pentru 

smartphone Monitorizare Vot. 
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Numeroși președinți ai secțiilor de votare au solicitat documente care nu sunt necesare, 

cum ar fi copii după actele de identitate, acreditatea transmisă de AEP către ONGuri etc. 

Am solicitat BEC emiterea unei circulare care să reitereze preveerile legale; BEC a emis 

Circulara BEC nr. 2421C/06/10/2018. 

Considerăm că reglementările privind acreditarea nu au fost cunoscute de către 

președinții birourilor electorale și au fost necesare numeroase intervenții la 

birourile electorale județene, AEP sau BEC pentru a permite observatorilor să intre 

în secții.  

Din sesizările primite de la observatorii Fiecare Vot am remarcat implicarea unor 

observatori în procesul electoral încălcând astfel reglementările în vigoare, conform 

cărora observatorul nu are dreptul de a interveni direct în niciuna din procedurile care se 

desfășoară în secțiile de votare și în jurul acestora.  

Spre exemplu, la secțiile 224-225 din Săcele, Brașov, observatorii acreditați de Asociația pentru Revigorarea 

Traditiei au dat indicații de orientare către o secție sau alta alegătorilor, interacționând cu ei – acest lucru s-a 

întîmplat în ambele zile ale referendumuli, fără ca președintele secției să le facă vreo observație. Obsrvatorii 

acreditați de FiecareVot au transmis sesizări către președinte în acest sens. 

Accesul observatorilor a fost limitat la cele două zile ale referendumului, conform art. 89 

și 90 din Legea 208/2015. În 2015, EFOR a solicitat Parlamentului, alături de mai multe 

organizații neguvernamentale și 13 observatori internaționali introducerea unor 

reglementări care ar fi avut rolul de a transparentiza procesul. Cele mai importante se 

referă la acces pe toată durata procesului electoral la activitatea birourilor electorale și 

ședințele acestora, precum și soluționarea și urmărirea, respectiv arhivarea tuturor 

sesizărilor venite din partea reprezentanților competitorilor electorali, observatorilor și 

alegătorilor, inclusiv prin introducerea unor registre electronice de reclamații36. 

Noile tehnologii de monitorizare și accesibilizare 

 

La referendumul constituțional din octombrie 2018 nu s-a utilizat SIMPV, un sistem 

electronic care a fost folosit prima data la alegerile locale și parlamentare din 2016 și care 

permite verificarea alegătorilor și prevenirea votului multiplu. Prin intermediul acestuia, 

ar trebui verificat fiecare alegător care se prezintă la vot, iar în situația în care sistemul 

transmite o alertă operatorului de tabletă, alegătorul este oprit de la vot, informat că 

urmează să comită o infracțiune dacă a mai votat și se sesizează organele de cercetare.  

EFOR și alte 14 organizații, precum și numeroși experți sau persoane publice au solicitat 

printr-o scrisoare deschisă premierului Viorica Dăncilă introducerea SIMPV prin 

ordonanță de urgență la referendum37. Guvernul, prin Secretariatul General a transmis 

tardiv un răspuns prin care a informat semnatarii că solicitarea a fost transmisă AEP spre 

                                                           
36 http://expertforum.ro/transparenta-alegerilor-nu-este-optionala/  
37 https://expertforum.ro/simpv-la-referendum/  

http://expertforum.ro/transparenta-alegerilor-nu-este-optionala/
https://expertforum.ro/simpv-la-referendum/


Raport de monitorizare | Referendum 2018 

 
 

17 

w
w

w
.e

x
p
e
rtfo

ru
m

.ro
  

analiză. Mai mult, din discuțiile cu părțile implicate am remarcat că discuțiile privind 

introducerea SIMPV la referendum s-au desfășurat de la începutul anului 2018, având în 

vedere că tema organizării consultării publice a apărut de mai multe luni. Acest traseu 

ne arată că guvernul nu a avut voința politică să include un sistem de prevenție a 

votului multiplu la acest referendum. 

Expert Forum a dezvoltat platforma www.votcorect.ro, un instrument care a permis 

oricărui cetățean să transmită sesizări referitoare la încălcarea legislației, întreăpri legate 

de procedurile de vot și a inclus o secțiune despre întrebări frecvente legate de acest 

referendum, respectiv reguli de vot, care a detaliat procedurile ce au fost utilizate în cele 

2 zile, precum și în Campania pentru referendum 

În cele 2 zile ale referendumului au fost transmise 113 sesizări și întrebări, la care am 

răspuns în cel mai scurt timp. Platforma a înregistrat un număr de 71,664 pageviews.  

 

 

 

 

http://www.votcorect.ro/
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Observatorii FiecareVot au utilizat aplicația de smartphone Monitorizare Vot, 

dezvoltată de Code4Romania, ca soluție alternativă la fișele tipărite. Acest instrument a 

ajutat la transmiterea în timp real a datelor către organizațiile care au acreditat și 

intervenția rapidă în cazurile unde aceasta a fost necesară. Observatorii care au folosit 

aplicația au acoperit peste 1600 de secții. 

Aplicația mobilă Monitorizare Vot reduce timpul necesar observatorilor să completeze 

formularele de observare, sa asocieze imagini și note acestor formulare, transmite 

informația instantaneu către ONG-urile care i-au delegat, automatizează cumularea, 

segmentarea și livrarea statisticilor cu privire la secțiile de votare observate și permite 

prezentarea rezultatelor într-o manieră simplă, cu o marjă de eroare infimă.   

ZILELE REFERENDUMULUI 

Asistență pentru observatori și alegători 

 

Expert Forum, în parteneriat cu Funky Citizens, alături de peste 20 de voluntari (juriști, 

activiști civici, sociologi, analiști de date etc) au organizat un call center pentru 

observatorii campaniei FiecareVot, precum și pentru cei interesați să afle informații 

despre procesul de votare sau să facă sesizări cu privire la procesul de votare. Call center-

ul a funcționat pe 6 și 7 octombrie între 6 și 22 și a înregistrat un număr de 620 de apeluri 

din țară și din străinătate. 

 

Principalele probleme sesizate  

 

Conform datelor obținute de la observatori, prin intermediul call center și prin 

platforma www.votcorect.ro, considerăm că cele mai importante probleme din zilele 

votului au fost:  

 Organizare deficitară, care s-a manifestat prin lipsa președinților de birouri 

electorale în mai multe secții de votare, fapt care a condus la perturbarea 

procesului de vot, întrucât acestea nu au fost deschise conform legii. De 

asemenea, pregătirea președinților BESV poate fi îmbunătățită și ridică semne de 

întrebare mai ales în cazul celor care au fost înlocuiți din scurt 

 Vot intens pe liste suplimentare, fără posibilitatea de a verifica votul multiplu. Au 

existat secții unde votul s-a manifestat preponderent pe liste suplimentare, cum 

ar fi cazul secției 30 din Iași. Deși în unele situații există justificări, fiind situate 

http://www.votcorect.ro/
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lângă spitale, penitenciare sau mănăstiri, în alte cazuri, aceste procente nu au 

explicații. Lipsa sistemului SIMPV a generat situații în care președinții birourilor 

electorale au avut indicii de vot multiplu si nu au putut verifica dacă sunt reale 

sau nu 

 Siguranța procedurilor de sigilare: în cele mai multe cazuri sigiliile sunt bucăți de 

hârtie peste care se aplică ștampila de control și semnătura. Observatorii ne-au 

semnalat multe situații în care hârtia fusese lipită cu scotch de ușă, putând fi 

foarte ușor desfăcută. Mai mult, în anumite secții procedurile de sigilare a 

materialelor în seara de 6 octombrie nu au fost respectate, fapt care poate ridica 

îngrijorări privind corectitudinea referendumului în acele secții 

 Continuarea masivă a campaniei electorale în zilele referendumului, prin afișaj, 

distribuirea de materiale de propagandă și prin îndemn la vot, prin indicarea 

unei opțiuni sau în secțiile de votare. Am sesizat numeroase cazuri birourilor 

electorale județene sau oficiilor de sector. În unele situații, materialele nu au fost 

înlăturate sau au fost date jos cu mare întârziere. Nu avem o evidență a 

sancțiunilor aplicate pentru încălcarea legii. De asemenea, am primit un număr 

important de sesizări potrivit cărora personalul clerical, dar și reprezentanți ai 

administrației locale s-au implicat activ în continuarea campaniei pentru 

referendum în cele 2 zile de vot, în special în a doua zi a referendumului 

 Au existat dificultăți legate de accesul observatorilor în secțiile de votare și au 

fost necesare numeroase sesizări pentru a permite accesul acestora. Biroul 

Electoral Central a emis o circulară prin care a solicitat președinților birourilor 

electorale să nu mai ceară documente care nu sunt necesare conform legii 

Deschiderea secției de votare 

 

Principala problemă raportată a fost cea legată de îngreunarea accesului observatorilor 

în secțiile de votare, datorită unor solicitări birocratice excesive.  

De asemenea, absența unor președinți ai secțiilor de votare a împiedicat deschiderea la 

timp a secțiilor de votare la ora 7. 

La nivel organizatoric, au fost primite sesizări legate de calitatea scăzută a materialelor 

folosite în secțiile de votare, cu predilecție urnele și sigiliile. Întrucât primarii sunt cei 

care asigură materialele, fără a exista un stardard obligatoriu de asigurare a calității 

acestora, există diferențe semnificative de fabricare. În unele secții au fost identificate 

urne din carton, prinse cu capse, care prezentau un risc ridicat pentru siguranța votului. 

În mai multe secții de votare din Teleorman și Ialomița, urnele staționare sunt 

confecționate din materiale transparente, care ar putea reprezenta un risc din punctul 

de vedere al secretului votului. 

Sigiliile sunt în general bucăți albe de hârtie, peste care se aplică ștampila de control și 

semnătura președintelui biroului electorale. Acestea pot fi ușor desfăcute (chiar și fără 

intenție), mai ales că în unele cazuri au fost lipite cu bandă transparentă.  
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Lipsa înțelegerii procedurilor de către președinții birourilor electorale a fost o altă 

problemă recurentă. Spre exemplu, la secțiile de votare nr. 1263 și 1264 din Sectorul 6 

și la secția nr. 815 din Sectorul 4, buletinele de vot au fost ștampilate necorespunzător, 

pe prima pagină, în loc de ultima pagină, fapt care ar fi atras nulitatea acestora. În urma 

sesizărilor în call center, buletinele au fost ștampilate și pe ultima pagină. 

Zilele votării 

Principalele nereguli au fost legate de: 

 neaplicarea în mod corect a reglementărilor care vizează locul de votare. Au 

existat situații în care președinții birourilor electorale au permis alegătorilor să 

voteze în alte secții din aceeași localitate, în loc să le indice acestora să se 

deplaseze la secțiile la care sunt arondați  

 prezența în secție a unor persoane neautorizate – membri ai partidelor politice 

sau reprezentanți ai adminstrației locale, reprezentanți ai Bisericii 

 persoane neautorizate care au însoțit urna mobilă (preoți); un astfel de caz a fost 

semnalat în comuna Radovanu (Călărași) 

 violarea secretului votului la utilizarea urnei mobile în arest sau în spitale. De 

exemplu, la Spitalul Militar din Focșani au votat 39 de oameni, din care circa 10 

nu au prezentat documentele de identitate. Oamenii aveau la ei pliante cu 

„votează da” și întrebau cu cine să voteze, iar membrii comisiei de votare le 

indicau unde să pună ștampila. 

 utilizarea necorespunzătoare a materialelor din secțiile de votare 

 identificarea unor secții care nu au acces pentru persoane cu dizabilități, fiind 

identificate cazuri unde secțiile de votare au fost organizate la etajele superioare 

ale clădirii. Astfel de exemple sunt secțiile 185-190, organizate la Facultatea de 

Construcții din București. Mai mult, au fost încălcate prevederile legale prin 

utilizarea urnei mobile și transportarea acesteia la parter pentru a permite 

alegătorilor să voteze 

 lipsa cunoașterii procedurilor de către președinții birourilor electorale 

 implicarea unor reprezentați ai organizațiilor neguvernamentale în procesul de 

votare, inclusiv prin tentativa de influențare alegătorilor  

Secția de votare nr. 208, în incinta Școlii Gimnaziale nr. 2 Stanca, Călărași: Am observat că reprezentantul 

Asociației pentru Revigorarea Tradiției (ART), aflat în afara secției de votare, dar în curtea școlii, avea un 

caiet în care nota periodic. Vorbea la telefon foarte mult. M-am sfatuit cu colegul meu de observare, care a 

atras atenția președintei secției de votare despre ce se întâmplă în afara secției. Ulterior, doamna 

președintă a transmis reprezentantului ART să nu mai noteze în caiet. Colegul meu i-a spus doamnei 

președintă că în cazul în care va mai nota în caiet vom face o sesizare.  

În timp ce discuta cu președinta și în fața membrilor biroului secției de votare, un votant a ieșit, a vorbit cu 

reprezentantul ART și a plecat. L-am auzit pe reprezentantul ART răspunzând la un apel telefonic cu “Da, 

domnule primar”.  

București, la secția 1047 din Sectorul 6: unul dintre observatorii acreditați de o altă asociație a fost observat 

stând în fața secțiilor de votare și încercând să influențeze votul celor care intră. 



Policy Brief nr. 68 
 

 

22 

w
w

w
.e

x
p
e
rtfo

ru
m

.ro
  

 comportament nepotrivit al membrilor birourilor electorale. Deși în cele mai 

multe secții de votare vizitate comportamentul membrilor birourilor electorale a 

fost unul decent și profesionist au existat președinți sau delegați care au fost 

agresiv verbal sau au exprimat poziții instigatoare la ură. Un astfel de exemplu 

este redat mai jos:  

 

Școala Gimnazială 142 (București), secția de votare 1201:  

O doamnă din comisia secției respectivă ridică tonul în secție și pe holuri vorbind la telefon cu așa-zisele 

“rude”: “Deci mai sunteți 20, da? Și bătrânul în scaunul cu rotile, haideți repede să votați că se închid urnele”. 

Câteva minute mai târziu pe același ton ascuțit: “mamă, ce nu suport lesbiencele astea [...] ar trebui avortați 

toți homosexualii ăștia, lesbiencele, necrofilii, zoofilii”. 

La recomandarea call-centerului FiecareVot am sesizat poliția care a intervenit, a deschis un dialog cu 

doamna respectivă și cu mine în poziția de observator și reclamant. Femeia a jignit voalat, a refuzat citirea 

legii conform căreia o autoritate electorală nu are voie să fie părtinitoare în niciun fel, pe motiv că “nu mă 

interesează, domnișoară”. 

La intervenția președintei comisiei și sub presiunea unei amenzi în urma unei sesizări scrise la poliție, și-a 

cerut scuze printre dinți. 

 

Secția 195 din Fântânele, Maramureș: observatorului i-au fost aduse injurii (acuzat ca reprezinta LGBT) de 

catre votanti si de catre membrii birourilor electorale ale sectiei de votare. 

 

Secțiunea următoare prezintă câteva dintre cele mai importante statistici legate 

de observarea celor două zile de vot. Numărul total de intrări pentru fiecare grafic 

poate fi diferit în funcție de opțiunile pe care le-au bifat observatorii și se 

raportează la o medie de 1510 secții per grafic. Varianta nu știu înseamnă că 

observatorul respectiv nu a putut verifica informația sau nu poate confirma 

incidentul. 

Datele sunt centralizate cu aplicația Monitorizare Vot, dezvoltată de 

Code4Romania și sunt introduce de către observatorii acreditați de Expert Forum, 

Funky Citizens și Centrul pentru Resurse Civice. Datele nu reflectă numărul total 

de secții observate, ci doar cele unde s-a monitorizat cu ajutorul aplicației și se 

referă la ambele zile ale votului, procedurile cuprinse între orele 7 și 21.  
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Alegătorilor prezenți în localitatea de domiciliu li s-a 

permis să voteze în altă secție
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Toţi observatorii prezenţi au putut urmări procedura de 
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Închiderea secției de votare – 6 octombrie 
 

Întrucât referendumul a avut loc pe o perioadă de 2 zile, OUG 86/2018 a introdus o 

procedură de sigilare a materialelor electorale și a secției de votare după ora 21, pe 6 

octombrie. Astfel, după închiderea secției, fanta urnei trebuia sigilată; ulterior se sigilau 

ștampilele cu mențiunea VOTAT într-un plic. Nu există prevederi clare privind restul de 

materiale, astfel că e posibil ca fiecare dintre președinții birourilor electorale să fi utilizat 
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procedura după propria interpretare. În cea mai mare parte din secțiile observate, 

materialele au fost lăsate pe mese.  

Conform datelor obținute de la observatori, în unele cazuri, sălile unde se află 

materialele nu au fost sigilate corespunzător.  

Secţiile 170, 171 şi 172, București sunt organizate în sala de sport a aceleiaşi şcoli. La Secția 170, la 

închidere, ştampilele nu au fost sigilate într-un plic, ci într-un sac alb de plastic, lipit cu scotch (se pare că şi 

ştampilele au fost lipite cu scotch), iar sacul este neştampilat, pe motiv că şi ştampila de control a fost lipită 

în sac. Li s-a spus că nu au primit plicuri pentru a sigila ştampilele sau buletinele, aşa că au folosit saci de 

plastic. Apoi, uşa sălii de sport a fost sigilată cu o bandă de hârtie preştampilată de toate cele trei secţii şi 

lipită pe uşă cu scotch. Sala de sport a fost încuiată cu o cheie care a fost apoi luată de Preşedintele S171 

(nu ştim dacă a predat-o poliţistului). Tot la S170, au lăsat listele cu alegători pe mese, nu în sac sigilat. 

Preşedinta de secţie a părut OK, singura care fusese la training şi cea pe care o consultau ceilalţi doi 

preşedinţi.  

La secția 72 din Bacău, la deschiderea sectiei, nu s-au respectat procedurile de sigilare din seara de 6 

octombrie: urnele nu erau sigilate pe fante. Aflând că seara sigilarea s-a făcut pe răspunderea 

președintelui, care a decis să sigileze doar ușa de intrare în secție, observatorul a sunat la 112, iar poliția s-a 

deplasat la fața locului. 

La secția 88 din Bacău, urnele de votare nu erau sigilate. Pentru ambele situații, am făcut sesizări și către 

Biroul Electoral Județean. 

 

Recomandăm introducerea unor urne de vot translucide, cu 

format standard și a unor sigilii cu sistem de autostrângere și 

serii unice. 

 

 

 

Închiderea secției de votare și numărarea voturilor – 7 octombrie 

 

Principalele nereguli identificate după închiderea urnelor: 

 Nerespectarea prevederilor privind accesul la procesul verbal pentru persoanele 

delegate; deși legea prevede că observatorii pot primi o copie a procesului 

verbal, în anumite cazuri, președinții birourilor electorale au refuzat. De 

asemenea, hotărârea 5 a BESVs nu a prevăzut faptul că observatorii pot primi 

copii după procesele verbale - ci doar membrii birourilor electorale - deși Legea 

208/2015 specifică faptul că aceștia pot solicita copii. 

 Nerespectarea prevederilor privind însoțirea materialelor către BEJ de către 

observatori  

 Nerespectarea ordinii procedurilor. Conform datelor obținute de la observatori, 

nu s-a respectat ordinea procedurilor de după închiderea urnelor, respectiv 

privind numărarea voturilor. Cele mai problematice aspecte sunt legate de: urne 
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nesigilitate; voturi care sunt numărate de mai multe persoane în paralel și nu 

doar de președintele birouului electoral, după cum prevede legislația 

 Întrucât în unele secții de votare buletinele de vot au venit sigilate în loturi de 

câte 800, unii președinți de birouri electorale le-au ștampilat pe toate cu ștampila 

secției de control, pe ultima pagină, în loc să le ștampileze gradual. Acest fapt a 

condus, în lipsa unei prezențe ridicate la vot, la prelungirea procedurilor de 

anulare a acestora.  

 

Comunicarea în ziua alegerilor 
 

Comunicatele de presă din ziua alegerilor au fost postate pe pagina 

https://votcorect.ro/comunicate-referendum/  

 

 

 

 

FRAUDA ȘI PROCEDURILE DE CONTESTARE 

 

Expert Forum a solicitat BEC să clarifice care este procedura de sesizare a unei fraude și 

de anulare a referendumului într-o secție, având în vedere că se aplică și prevederile 

art. 12 din Legea 208/2015, care fac referire la competitorii electorali care au participat 

la alegeri în circumscripția electorală respectivă. Răspunsul BEC, datat 3 octombrie, 

relevă faptul că BEC consideră frauda doar o ipoteză, iar o procedura clară va fi emisă 

doar când se va identifica astfel de situație (pct 1). Considerăm că procedura de anulare 

trebuie să fie foarte clară de la început, pentru a conferi tuturor participanților la proces 

posibilitatea să conteste validitatea rezulatelor, fără a fi puși în situația de a aștepta 

clarificări legale când nu mai este timp. 

De asemenea, alegătorii nu au putut verifica dacă o altă persoană a semnat în locul lor. 

Prin utilizarea SIMPV, cel mai probabil astfel de mecanism nici nu ar fi  fost necesar. 

Singurul instrument aflat la îndemâna alegătorilor este cel prevăzut în art. 431 (4): 

La sesizarea persoanelor interesate, făcută în cel mult 15 zile de la data constatării valabilității 

referendumului național și însoțită de probele pe care se întemeiază, Autoritatea Electorală Permanentă 

verifică listele electorale permanente și listele electorale suplimentare utilizate în cadrul secțiilor de votare 

la care se referă sesizarea, în vederea descoperirii cazurilor în care o persoană a votat fără a avea drept de 

vot sau a votat de mai multe ori.  

https://votcorect.ro/comunicate-referendum/
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PREZENTA ȘI REZULTATELE 
 

Conform datelor finale confirmate de CCR, prezența a fost de 21.10%, adică 3.857.308 

de persoane, din care un număr de 3.531.732 persoane (91.56%) au răspuns DA, un 

număr de 249.412 persoane (8.44%) au răspuns NU, iar un număr de 76.111 (1,97%) au 

fost voturi nule. 

Deși în anumite secții de votare s-a votat semnificativ pe listele suplimentare (11% la 

nivel național), nu avem indicii care să arate că au fost probleme grave extinse la nivel 

național, care ar putea afecta semnificativ corectitudinea rezultatelor.  

Comparativ, situația votului pe liste suplimentare este următoarea: 

Prezidentiale 2014 – 2 nov  11.58 % 

Prezidentiale 2014 – 16 nov 13.39 % 

Europarlamentare 2014 11.7 % 

Referendum 2009  7.9% 

  

Având în vedere că circumscripția în cazul referendumului este unică, procentul de 

votanți pe liste suplimentare este mai mare decât în alte cazuri, cum ar fi la parlamentare 

sau la locale. Deși am primit sesizări privind transportarea organizată a alegătorilor la 

urne, nu avem indicii potrivit cărora ar exista fraude de natură să denatureze semnificativ 

rezultatele votării.  

Observatorii acreditați au identificat un posibil caz de vot multiplu, în județul Giurgiu, în 

localitățile Stoenești și Petru Rareș. Există suspiciuni rezonabile cum că un membru al 

biroului electoral al secției de votare transportă alegători la votare în Stoenești. Iar pe 
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listele suplimentare votează persoane, în ambele localități, care provin, de fapt, din 

același cartier bucureștean. În acest sens, am sesizat instituțiile abilitate. 

Puteți găsi statistici relevant pe platforma interactivă www.votcorect.ro/prezenta-la-vot 

creată de Expert Forum.  

JUDET38 NR 

SECTII 

VOTANTI 

LISTA 

LP LS UM TOTAL PREZENTA % lista 

supl. / 

total 

% UM / 

total 

AB 439 313041 62802 7384 803 70989 22,67 % 10.40% 1.13% 

AG 520 532336 87106 12114 670 99890 21,33 % 12.13% 0.67% 

AR 437 389810 74227 8058 886 83171 18,76 % 9.69% 1.07% 

B 1264 1790383 255951 23566 2460 281977 
21,34 % 8.36% 0.87% 

BC 635 605043 115666 11490 1960 129116 28,92 % 8.90% 1.52% 

BH 650 503139 125838 17039 2666 145543 26,95 % 11.71% 1.83% 

BN 313 262378 63965 5521 1244 70730 26,82 % 7.81% 1.76% 

BR 280 292072 54258 3741 629 58628 17,58 % 6.38% 1.07% 

BT 425 364439 87294 8695 1786 97775 20,07 % 8.89% 1.83% 

BV 449 518080 80817 9817 456 91090 23,08 % 10.78% 0.50% 

BZ 426 387329 78925 9330 1150 89405 24,15 % 10.44% 1.29% 

CJ 656 608115 94406 17387 1397 113190 18,61 % 15.36% 1.23% 

CL 235 251920 47016 7491 846 55353 14,47 % 13.53% 1.53% 

CS 365 268443 57309 7157 372 64838 8,50 % 11.04% 0.57% 

CT 556 626928 81457 8385 905 90747 21,97 % 9.24% 1.00% 

CV 214 182718 12862 2676 7 15545 24,77 % 17.21% 0.05% 

DB 432 428940 109069 13650 1630 124349 28,98 % 10.98% 1.31% 

DJ 530 573933 121189 17839 3167 142195 17,58 % 12.55% 2.23% 

GJ 332 300549 51379 7795 668 59842 25,43 % 13.03% 1.12% 

GL 436 522583 83509 7537 864 91910 19,91 % 8.20% 0.94% 

GR 245 224656 47106 9165 872 57143 11,12 % 16.04% 1.53% 

HD 524 388361 76908 8090 1212 86210 22,19 % 9.38% 1.41% 

HR 290 268947 27141 2602 171 29914 19,34 % 8.70% 0.57% 

IF 251 349115 51976 12917 1228 66121 20,85 % 19.54% 1.86% 

IL 220 232211 38769 5258 903 44930 18,93 % 11.70% 2.01% 

IS 736 767385 138878 19034 2131 160043 17,78 % 11.89% 1.33% 

MH 287 233809 50948 9293 1205 61446 26,28 % 15.12% 1.96% 

MM 435 427083 68971 6348 619 75938 15,74 % 8.36% 0.82% 

MS 568 479930 66809 7888 694 75391 15,70 % 10.46% 0.92% 

NT 486 468420 111286 12224 1238 124748 26,63 % 9.80% 0.99% 

OT 379 369349 85822 12907 1708 100437 27,19 % 12.85% 1.70% 

PH 623 662026 107534 12938 1398 121870 18,40 % 10.62% 1.15% 

SB 373 379726 50178 6286 344 56808 14,89 % 11.07% 0.61% 

SJ 312 197808 38103 5406 174 43683 14,96 % 12.38% 0.40% 

SM 334 315195 42358 4031 553 46942 30,67 % 8.59% 1.18% 

SV 558 601417 168350 14820 1289 184459 22,08 % 8.03% 0.70% 

TL 204 196531 23990 3363 353 27706 22,63 % 12.14% 1.27% 

TM 597 624243 97690 15506 1446 114642 18,36 % 13.53% 1.26% 

TR 334 315321 60625 8822 1915 71362 14,09 % 12.36% 2.68% 

VL 428 331174 48713 9519 80 58312 18,89 % 16.32% 0.14% 

VN 358 314223 61403 7381 1182 69966 22,26 % 10.55% 1.69% 

VS 526 409387 68151 8167 1032 77350 17,60 % 10.56% 1.33%           

 

                                                           
38 http://prezenta.bec.ro/  

http://www.votcorect.ro/prezenta-la-vot
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://prezenta.bec.ro/
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Recomandări 

 

 

 

Total voturi exprimate – 6 oct (stanga) vs 7 oct (dreapta), ora 21 
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Votul pe liste permanente, sus – 6 oct, ora 21 / jos 7 oct, ora 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votul pe liste suplimentare, stânga – 6 oct, ora 21 / dreapta- 7 oct, ora 21 
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Secții unde nu au fost înregistrate voturi – 6 octombrie, orele 10, 13, 16, 21 

(de sus stânga în jos dreapta) 
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Secții unde au fost înregistrate mai puțin de 5 voturi – 6 octombrie, ora 21 (sus)  

și 7 oct, orele 13 și 21 (jos) 

 

 

 

 

RECOMANDĂRI 

 

Cadrul legislativ 

Modificarea în Parlament a Legii 3/2000, astfel încât să nu mai existe carențe legislative 

semnificative. Recomandăm că legea să nu mai fie modificată prin OUG cu o perioadă 

foarte scurtă înaintea zilei referendumului, cu privire la aspecte esențiale cum ar fi votul 

în 2 zile. 

Considerăm că elaborarea unui Cod Electoral unitar ar soluționa o mare parte din 

problemele legate de organizarea referendumului și proceselor electoral în general.  

Securitatea votului 

Recomandăm introducerea SIMPV în legea pentru organizarea referendumului, pentru 

a evita orice vulnerabilități legate de votul multiplu și pentru centralizarea în timp real a 

votanților. 

Administrația electorală  

Consolidarea Corpului Experților Electorali trebuie să continue, având în vedere că 2019 

și 2020 sunt ani electorali. Trebuie eliminate reglementările contradictorii, care prevăd că 

pentru referendum se aplică procedura de numire de către președintele tribunalului; 

acest tip de selecție și alocare a președinților birourilor electorale trebuie eliminat 



Policy Brief nr. 68 
 

 

36 

w
w

w
.e

x
p
e
rtfo

ru
m

.ro
  

întrucât poate facilita prezența unor reprezentanți ai administrației electorale, care nu 

respectă criteriile de echidistanță.  

Manualul destinat președinților birourilor electorale ar trebui să fie consolidat și să 

asigure informații suficiente și să explice cât mai clar procedurile care trebuie respectate.  

Transparența administrației electorale și observarea referendumului  

Considerăm că perioada a observare a procesului de organizare a referendumului 

trebuie extinsă și ca acreditarea să permită și accesul la ședințele birourilor electorale, 

care trebuie să fie publice. 

Logistică  

Administrația electorală ar trebui să aibă la dispoziție materiale care să nu compromită 

securitatea votului. Urnele de vot nu ar trebui să fie transparente total sau produse din 

materiale care pot permite foarte ușor desfacerea acestora. De asemenea, ar trebui 

introduse sigilii care să consolideze siguranța votului și să se evite aplicarea unor benzi 

din hârtie lipite cu scotch, care se pot dezlipi foarte ușor. Recomandările AEP cu privire 

la logistica electorală trebuie să aibă statut de reglementare și să fie prevăzute cu 

sancțiuni. 

Campania pentru referendum 

Hotărârile emise de BEJuri în acest sens trebuie puse în practică prompt.  

În acest moment, nu există prevederi clare referitoare la campania prin internet. Având 

în vedere că aceasta este reglementată în Legea 334/2006, considerăm că ar trebui 

introduse mecanisme minimale și realiste de control și sancționare pentru abateri.  

Regulile de desfășurare a campaniei nu ar trebui modificate cu puțin timp înainte de 

ziua referendumului. Consiliul Național Audiovizualului a amendat decizia 441/2018, 

fapt care a permis continuare campaniei de îndemn la referendum după data de 5 

octombrie, fapt care compromite consistența regulilor și poate conduce la abuzuri. De 

asemenea, CNA ar trebui să prioritizeze sesizările privind referendumul și să le discute 

în ședințe organizate de urgență.  

Considerăm că este necesară organizarea unei minime campanii de informare obiectivă 

și tehnică, de către Guvern pentru a explica detaliat care este obiectul referendumului și 

urmările acestuia. 

Finanțarea campaniei pentru referendum 

Controlul asupra campaniei pentru referendum a fost relativ redus, iar legislația a fost 

încălcată frecvente. Părțile care participă la campanie trebuie definite clar (mai ales cele 

care nu sunt partide politice), iar regulile care li se aplică acestora trebuie detaliat. AEP 

trebuie să aibă atribuții referitoare la verificarea unui număr extins de entități implicate 

în campania pentru referendum, care pot face reclamă mascată.  
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Publicarea datelor referitoare la finanțarea partidelor politice în format deschis.  

Frauda și procedurile de contestare 

Clarificarea procedurilor de sesizare a fraudei și existența unor pași concreți pentru 

situații apărute la referendum.  

Detalierea informațiilor privind întâmpinările și contestațiile din procesele verbale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 
 

FiecareVot Coalition has observed the constitutional referendum organized on the 6th 

and 7th of October with 841 independent observers, both in the country and abroad, 

mostly in polling stations in Europe. During the 2 days of voting, hundreds of 

irregularities have been identified through call center 0800 080 200, Code4Romania’s 

Monitorizare Vot smartphone application and www.votcorect.ro web platform. We 

covered almost 1800 polling stations.  

Most of the irregularities were settled at the level of the polling stations (BESV) or with 

the support of the county electoral bureaus (BEJ), the Central Electoral Bureau (BEC) or 

the Permanent Electoral Authority (AEP). Several criminal complaints were filed over 

suspicions of multiple voting (Giurgiu County), suspicions related to broken seals 

(several counties), but also related to an incident that took place in Săbiesti, Dâmboviţa, 

where all four of the car tires of an accredited journalist have been slashed. 

We have no solid clues to show that serious systemic issues that could seriously 

affect the results have produced. In the next period, we will analyse all 

notifications of observers and voters and we will look at how they will be settled 

by the competent institutions. 
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Still, EFOR has shown39 before the referendum that there are serious problems with the 

legislation, as it was not clear enough in relation to many procedures and it did not 

allow the use of SIMPV, the electronic system for the verification of voters and 

prevention of multiple voting. Moreover, we have asked the prime minister to introduce 

SIMPV through emergency ordinance, but the system was not included, a fact that 

shows a lack of political will for the correctness of the referendum. 

The main findings of the monitoring mission are: 

Legislation 

• Unclear, old and lacunary legislation, with potential to favour one side of the 

referendum 

• Last minute arbitrary changes (OUG 86/2018) introducing two days of voting as 

exception 

 

Campaign 

• Lack of real control on propaganda offline and online 

• National Council for Audiovisual had a low involvement and published an 

arbitrary decision through which allowed the continuation of the go-to-vote 

campaing during the referendum days; the decision was changed with very few 

days before the voting started 

• Very low involvement of political parties; high involvement of third parties such 

as NGOs or other supporters 

• Recurrent hate speech and fake news 

• Supression of media freedom of expression, as journalists have been eliminated 

from 2 events organized by CfP 

• No real, neutral voter education campaign  

 

Financing 

• Unsufficient regulations on monitoring of financing for third parties; the law 

covered just the political parties, which opens the opportunity for abuse during 

the future electoral processes and referenda 

Security 

  Massive vote on supplementary lists without the possibility to check the multiple 

voting. We have identified a high number polling stations where the vote was 

expressed predominantly on supplementary lists – see the interactive map of the 

votes here www.votcorect.ro/prezenta-la-vot/ .  Although in some situations 

there are justifications, as they are close to hospitals, prisons or monasteries, in 

other cases these percentages have no explanation.  

 The lack of the SIMPV (electronic verification and prevention system) determined 

a low trust in the process and generated situations where the presidents of the 

                                                           
39 https://expertforum.ro/en/disaster-referendum-law/  

http://www.votcorect.ro/prezenta-la-vot/
https://expertforum.ro/en/disaster-referendum-law/


Raport de monitorizare | Referendum 2018 

 
 

39 

w
w

w
.e

x
p
e
rtfo

ru
m

.ro
  

electoral bureaus had suspicions of multiple voting and could not verify whether 

they were real or not 

 Security of sealing procedures: In most cases seals are strips of paper over which 

the control stamp and the signature of the president are applied. Observers 

have reported many situations where the paper had been glued with duct tape, 

and could have easily been removed very easily.  

 Moreover, in some polling stations, the sealing of materials on the evening of 

October 6th did not follow the legal steps, which may raise concerns about the 

fairness of the referendum in those stations. The rules were not explicit enough 

and some presidents of the polling stations did not apply them accordingly, 

which means that it opens the potential for fraud 

Voting days 

 Poor organization – the absence of presidents of electoral bureaus in several 

polling stations, which led to the disruption of the voting process as they were 

not opened in time, according to the law. Also, the training sessions for the 

presidents of the polling station electoral bureaus can be improved; we consider 

that the training of the presidents replaced on the short notice is deficitary 

 The massive continuation of the electoral campaign on the days of the 

referendum, through the display, distribution of propaganda materials and the 

call to vote, with the indication of the specific option. We have reported 

numerous cases to the county electoral bureaus or district offices. In some 

situations, the materials have not been removed or have been taken down with 

great delay. We do not have a record of the sanctions applied for violation of the 

law. We also received a large number of complaints stating that the clerical 

personnel and local government officials (mayors, vicemayors, councilors etc) 

have been actively involved in continuing the referendum campaign during the 

two-day voting, especially on the second day of the referendum 

Results 

 Paragraph 18 of GEO 86/2018 establishes throughout annexes no. 2-6 that the 

phrase "The number of participants must be equal to the amount resulting from 

the addition of the figures in points 5, 6 and 7 " shall be replaced „Pct. 2 >/= Pct. 5 

+ pct. 6 + pct. 7.” In other words, the number of participants must be greater 

than or equal to the sum of the valid votes expressed as YES or NO, as well as 

the null votes. While it is possible that the regulation also covers cases where a 

voter leaves with the ballot paper from the station, we believe that the 

formulation may generate confusing and risky situations. In the context of the 

low quorum for the referendum, we consider that this expression can facilitate 

its achievement in unfair and arbitrary terms. 

Fraud and appeals 
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 Unclear mechanisms for complaints regarding fraud. Law 3/2000 establishes in 

art. 25 (3) If BEC identifies an electoral fraud in a polling station or in an electoral 

district, it shall order the annulment of the results of the referendum within that 

polling station or, as the case may be, within the respective constituency. Article 

12 of Law 208/2015 regulates the application procedure for the annulment of the 

results, but it is not clear who may be the actors who can ask for it, in the 

election being the electoral competitors who participated in the elections in the 

respective constituency. EFOR asked BEC to clarify the cancellation procedure, 

but the Bureau replied that it is a hypothetical situation and will take a decisions 

when there will be a concrete situation. Moreover, an answer to this question 

would amount to a pre-posting from the BEC and is not appropriate. 

Transparency and observation 

 The access of the observers has been difficult in some polling stations due to 

bureaucratic barriers that are not specified in the legislation and abusive 

behaviour. The Central Electoral Bureau issued an order requesting the 

presidents of the electoral bureaus not to demand any documents that are not 

required by law. Moreover, we have observed that representatives of several 

NGOs supporting the YES side have been involved in influencing the voters and 

did not act in a neutral manner, as the legislation requires 

 

The press releases issued during the two days of the referendum can be found 

at www.votcorect.ro/comunicate-referendum 
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Semilunei 7, ap. 1 

București 

www.expertforum.ro 

 

 

 

 

www.fiecarevot.ro  

 

FiecareVot este o inițiativă a Geeks for 

Democracy în parteneriat cu Expert Forum, 

Funky Citizens, Forum Apulum, Centrul 

pentru Resurse Civice, Code 4 Romania și 

Techsoup. 
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