
 

Ausschuss für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union 
Der Vorsitzende 

Stimate Domnule Președinte, 
 
Încă din 16 octombrie 2014 m-am adresat predecesorului Dvs. în 
funcția de Președinte al Comisiei Europene, Domnului José Ma-
nuel Barroso, exprimându-mi îngrijorarea cu privire la posibila 
apariție a unor nereguli severe în desfășurarea alegerilor prezi-
dențiale din România. 
 
Din păcate, modul de desfășurare a alegerilor în misiunile 
României din străinătate unde au fost organizate secții de votare 
confirmă cele mai mari temeri ale mele. În comparație cu ulti-
mele alegeri prezidențiale din 2009, numărul secțiilor de votare 
în care românii stabiliți în străinătate își pot exprima votul a fost 
redus drastic. În același timp, capacitățile disponibile în secțiile 
de votare rămase nu au fost adaptate situației existente. Astfel, au 
lipsit cabine de vot, urne si ştampile. În consecință, mii de 
români cu drept de vot au fost nevoiți să aștepte ore întregi în 
fața secțiilor de vot, dintre care mulți nici măcar nu au reușit să 
voteze înainte de închiderea urnelor la ora 21, ora locală. În fața 
unui timp de așteptare atât de îndelungat, dintre cei veniți mulți 
au renunțat să mai stea la coadă pentru a-și exprima votul. De 
aceste condiții am putut să mă conving chiar personal la secția 
de vot din Stuttgart. 
 
Pentru orice observator al situației politice din România este evi-
dent faptul că în acest caz nu este vorba doar de dificultăți alea-
torii în organizarea alegerilor, ci de o împiedicare voită a ex-
primării votului. În alegerile anterioare s-a confirmat faptul că 
românii ce locuiesc în străinătate au tendința de a vota majoritar 
cu partidele și candidații cu o orientare de centru-dreapta.  
Astfel, Băsescu nu ar fi reușit să câștige din nou alegerile din 
2009 fără a avea de partea sa voturile românilor din străinătate. 
Secțiile de vot aflate în subordinea Guvernului social-democrat 
din România au primit indicații clare de la București în sensul 
împiedicării voturilor exprimate masiv în favoarea candidaților 
de centru-dreapta. Acest lucru este absolut inacceptabil pentru 
un stat membru al Uniunii Europene și trebuie criticat de către 
Comisie. 
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Autoritățile din România trebuie să ia toate măsurile necesare 
pentru a se asigura că turul doi al alegerilor din 16 noiembrie 
2014 va decurge în mod regulamentar și în secțiile de vot din 
străinătate. Dacă incidentele de ieri s-ar repeta, acest lucru ar 
constitui o încălcare flagrantă a valorilor fundamentale ale Uniu-
nii Europene, iar câștigătorul unor asemenea alegeri nu ar benefi-
cia de legitimare democratică. De aceea, doresc să vă rog în mod 
insistent să interveniți în zilele ce urmează pe lângă Guvernul 
României, astfel încât toți cetățenii stabiliți în străinătate să își 
poată exercita dreptul de vot prevăzut de lege. 
 
Cu stimă, 
 

 
Gunther Krichbaum 


