
Transcrierea declaraţiei susţinută de Primul-ministru Călin Popescu-Tăriceanu, 
pe tema prezenţei la vot

“Bună seara tuturor românilor. 
Vreau să mă adresez cu tot respectul cuvenit în această zi importantă, în această  

zi crucială pentru viitorul României şi al tuturor cetăţenilor ei.
Doresc să vă informez că până în momentul de faţă, pe baza cifrelor oficiale pe  

care le avem, prezenţa la vot, la ora 14.00, s-a ridicat la un procent de 19,84% din  
numărul  total  al  alegătorilor,  bazat  pe  o  prezenţă  de  18,02% în  mediul  urban  şi  
22,34% în mediul rural. Un nivel foarte, foarte coborât. Pentru comparaţie, în anul  
2004, la ora 14.00, votaseră 27,18% din numărul total al alegătorilor, adică cu peste 7 
procente în plus. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în anul 2000.

Ca atare, fac un apel către toţi cetăţenii să înţeleagă că în acest moment în care  
pentru  România  a  intervenit  o  schimbare  importantă  în  ceea  ce  priveşte  sistemul  
electoral,  trecând  de  la  de  votul  pe  listă  la  votul  uninominal,  Parlamentul  capătă  
statutul de instituţie cu cea mai largă reprezentativitate pentru toţi românii. 

În Parlamentul României se vor regăsi opţiunile tuturor românilor. Dar, evident 
că  se  vor  regăsi  doar  opţiunile  celor  care  au  votat.  Absenteismul,  care  pare  să 
caracterizeze până în acest moment această zi de vot, îi va face pe foarte mulţi români,  
probabil, în perioada următoare să fie foarte nemulţumiţi de rezultatele votului, pentru 
că în această zi nu au decis să îşi exercite acest drept fundamental pe care Constituţia 
îl dă. Aş spune că pe lângă faptul că este un drept fundamental, este şi o obligaţie  
civică importantă. Pentru fiecare român care doreşte să-şi desemneze viitorul conform 
propriilor aspiraţii astăzi este foarte important şi decisiv să meargă la vot. 

Ca atare, fac un apel extrem de  călduros şi respectuos către toţi românii să  
înţeleagă că pentru viitorul lor este absolut necesar să-şi exercite dreptul de vot, să  
voteze candidaţii, respectiv partidele, care exprimă cel mai bine opţiunile lor politice.

 Vreau pentru România, pentru cetăţenii ei, pentru generaţiile care urmează, un 
viitor cât mai bun şi de aceea, rog încă o dată pe români, cu tot respectul, să înţeleagă  
că este capital să facă acest gest: să meargă la vot. Mai sunt din acest moment trei ore  
până la  închiderea  urnelor  de  vot  şi  cred  că  ar  fi  extrem de  benefic,  în  favoarea  
României şi a cetăţenilor ei, ca în această seară, cât mai mulţi români să meargă până  
la închiderea urnelor, la vot ”.
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