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POSIBILE FRAUDE LA ALEGERILE PARLAMENTARE 
ŞI PREÎNTÂMPINAREA LOR

►Împărţirea unor materiale de propagandă  după  încheierea campaniei electorale 
sau existenţa unor afişe ale candidaţilor în zona secţiilor de votare.

Legea interzice existenţa afişelor sau materialelor electorale la mai puţin de 500 metri de secţiile de votare, în 
ziua votului.  De  asemenea,  este  interzisă  împărţirea  materialelor electorale  (cu însemne ale  partidelor sau 
candidaţilor) cu 24 ore înainte de începerea votului. Aceste fraude pot fi eliminate prin atenţie.

►Intrarea  în  cabinele  de vot  cu  aparate  de  fotografiat  sau  telefoane mobile  cu 
cameră pentru fotografierea votului.

O astfel de procedură se aplică de cei care vor să urmărească votul unor persoane cărora le-au promis bani sau 
alte foloase. Legea interzice accesul în cabinele de vot cu orice fel de aparatură de înregistrare sau captură de 
imagini  (telefoane  mobile  moderne,  camere  video,  camere  foto  digitale  etc.),  pentru  a  reduce  amploarea 
fenomenului  mitei  electorale.  Astfel  de  fraude  se  pot  elimina  prin  atenţie  atât  în  afara  secţie  de  votare 
(urmărirea unor situaţii suspecte de genul... mai multe persoane se întâlnesc, la ieşirea din secţia de votare, cu 
una care le monitorizează telefoanele etc.), dar şi în secţie (dacă în cabina de votare se produc flashuri / blitzuri 
de la aparate foto). Atenţie!!! Un aparat normal sau un telefon poate fotografia chiar şi în semiîntunericul din 
cabina de vot.

►Un membru al biroului electoral al secţiei de votare îi înmânează  unui alegător 
buletine de vot ce nu au aplicată ştampila de control.



În astfel de situaţii votul se anulează. Metoda se foloseşte dacă vin mai mulţi alegători despre care se ştie că 
sunt ai adversarului. Se recomandă o atenţie sporită la distribuirea buletinelor de vot de către preşedintele de 
secţie către membrii biroului. Ştampila de control este la preşedintele de secţie!!!

►Lipsa de control a buletinelor de vot
Cel mai mare risc provine din faptul că nu se poate controla cu exactitate numărul buletinelor, mai 
precis dacă au fost tipărite buletine de vot „clandestine” - neînregistrate. Buletinele pot fi produse la 
tipografii  „apropiate”  unor  contracandidati.  Buletinele  neînregistrate  favorizează  utilizarea  uneia 
dintre cele mai frecvente metode de fraudă - "suveica".

►Metoda de fraudare „Suveica”
Un "alegător" plătit de un partid politic intră în secţia de vot cu unul dintre buletinele "clandestine" 
deja  ştampilat,  ia  un  altul  gol  de  la  membrii  secţiei  de votare,  îl  introduce în  urnă  pe  cel  deja 
ştampilat şi iese din secţie cu buletinul gol, pe care i-l arată celui care l-a plătit ca dovadă că a votat 
"cum trebuie".  Buletinul gol va fi  mai departe utilizat  prin metoda "suveica". Acest tip de fraudă 
poate fi evitat prin atenţie sporită în jurul secţiilor de votare. Pot fi urmăriţi cei care ies din secţia 
de votare şi se deplasează spre un anumit loc (maşină, bar, locuinţă etc.)

► „Cămaşa albastră”
O „variaţie" a metodei "suveica" este "cămaşa albastră" - alegătorul plătit intră în cabină împreună 
cu un însoţitor anume - pe care îl solicită Biroului din secţia de votare, pretextând că nu poate vota 
singur. Treaba însoţitorului este să se asigure că în urnă ajunge buletinul care "trebuie". Această 
metodă  poate fi evitată  prin urmărirea celor care solicită  aceeaşi persoană  pentru a fi ajutată  să 
voteze.

►Urna mobilă utilizată în exces.
Este  recomandat  ca  această  procedură  de  vot  să  fie  permisă  doar  în  cazul  bolnavilor,  care  pot  prezenta 
documente medicale ce arată că starea de sănătate nu le permite să se deplaseze la secţia de votare.  Cu urna 
mobilă se poate controla greu daca ea e utilizată doar în situaţiile prevăzute de lege sau sunt colectate buletine 



de vot gata ştampilate. Legea menţionează că se poate deplasa urna mobilă numai la persoanele care au depus 
cereri şi care atestă imposibilitatea deplasării (certificat medical). Atenţie la cereri dacă au acelaşi scris sau 
dacă sunt prea multe cereri însoţite de certificate medicale emise de acelaşi medic. De remarcat câte cereri sunt 
la momentul plecării urnei mobile. Să nu fie mai multe buletine trimise şi nici mai multe care se întorc.

►Fraudarea prin aglomerarea secţiei de votare
Atenţie  la  modul  în  care  se  produce  accesul  alegătorilor  în  sala  de  votare.  Acest  lucru  se  face  în  serii 
corespunzătoare  numărului  de  cabine.  Aglomerarea  secţiei  favorizează  comiterea  unor  nereguli  şi/sau 
ilegalităţi. Acest tip de fraudă poate fi evitat prin solicitarea unuia dintre membrii secţiei de votare de a se 
respecta ordinea la intrarea în sală. Jandarmii care păzesc secţia de votare sunt obligaţi să nu permită accesul 
mai multor persoane decât numărul de cabine de vot.

►Ilegalităţi ale membrilor secţiilor de votare
Membrii biroului electoral al secţiei de votare pot înmâna unor alegatori – pe care îi cunosc ca fiind de partea 
unui anume candidat – mai multe buletine de vot decât au dreptul, pot înmâna buletine de vot ce nu au aplicată 
ştampila de control pe ele, pot vota pe mai multe buletine sau pot permite să  voteze unei persoane al cărei 
domiciliu nu este arondat secţiei de votare respective.

►Folosirea unor buletine înainte de deschiderea secţiei de votare
Cu o jumătate de oră înainte de începerea votării, se aruncă în urnă 50, 100 sau 200 de buletine de vot 
ştampilate „cum trebuie”. Tot timpul multiplu de 50. Apoi, pe parcursul zilei de vot, fraudatorii trebuie să 
semneze pe liste în locul oamenilor, la întâmplare, de 50, 100, respectiv 200 de ori. Dacă cineva observă că 
s-a semnat în locul său, se invocă o greşeală şi votantul va semna alături. Acest tip de fraudă se poate evita 
prin verifcarea,  dimineaţa,  alături  de preşedintele biroului electoral al secţiei  de votare,  dacă urnele 
sunt  goale.  Totodată,  trebuie  verifcate  de  către  reprezentanţii  din  secţie  a  listelor  electorale,  a 
buletinelor de vot  şi  a  ştampilelor.  De asemenea,  trebuie acordată  atenţie  procesului de închidere şi 
sigilare a urnei.



►Votarea „proporţională”

Dacă la sfârşitul zilei rămâne un număr mare de buletine nefolosite, reprezentanţii BESV pot cădea de acord 
să împartă reciproc o parte din ele şi să le introducă în urnă. De obicei funcţionează în secţiile mici, unde nu 
există observatori şi e greu de depistat. Această metodă de fraudare dezavantajează partidele mari pentru că 
exisă riscul intrării în Consiliul Local a unui partid care în mod normal nu ar fi avut voturile necesare pentru a 
trece pragul.

►Votarea prin reprezentant
Există  posibilitatea  „infiltrării”  (prezentarea  unor persoane  la  o  altă  secţie  de  vot  decât  cea  la  care  sunt 
arondaţi,  unde,  cu  complicitatea  reprezentatului  partidului,  ar  vota  în  numele  unui  alt  alegator).  Această 
metodă se poate evita prin urmărirea atentă a celor care se prezintă la vot şi prin verificarea actelor lor. Nu se 
poate vota cu buletinul unor prieteni / rude pentru aceştia.

► „Pierderea” buletinului de identitate
Chiar  daca timbrul  ce se lipeşte  pe spate este greu de dezlipit,  frauda se poate comite şi  dacă 
alegătorul declară pierdută cartea de identitate în ziua alegerilor, după ce a votat. În această situaţie, 
poliţia este obligată să-i elibereze o adeverinţă pe baza căreia poate vota din nou. Frauda se poate 
evita prin verificarea cu atenţie dacă o persoană care se prezintă la secţia de votare este bifată sau 
nu în listă.

►Schimbarea proceselor verbale după numărarea voturilor
Nu există obligativitatea emiterii de copii ale proceselor-verbale după terminarea procesului de vot. Acest lucru 
face imposibilă verificarea rezultatului votului de către partidele a căror reprezentanţi nu au însoţit sacii cu 
buletine şi  procesele verbale la Biroul Electoral Judeţean în seara votării. Frauda se poate elimina fie prin 
solicitarea unei copii  de pe procesul verbal fie prin solicitarea datelor înscrise în procesul verbal.  Apoi sunt 
rugaţi ceilalţi membri ai secţiei de votare să semneze pentru conformitate pe foaia pe care sunt notate datele.



►Înmânarea mai multor buletine de vot unui votant
Este  posibil  ca  unul  dintre  membrii  biroului  electoral  al  secţiei  de  votare să  dea  unui  alegător mai  multe 
buletine de vot decât trebuie şi decât are dreptul. Apoi, va tăia pe listă mai multe persoane ca şi cum s-ar fi 
prezentat la vot. Frauda poate fi evitată prin monitorizarea de către fiecare reprezentant al partidului în secţia 
de votare a celorlalţi reprezentanţi. 

►Promisiunea sau darea de bani sau bunuri
Legea interzice şi sancţionează cu închisoarea promisiunea sau darea de bani în scopul determinării votului 
alegătorilor. Frauda este destul de greu de dovedit dar este foarte probabilă. Banii sunt daţi de obicei după 
prezentarea dovezii din care să reiasă felul în care au votat persoanele. De obicei, banii sau cadourile sunt efectul 
metodelor „suveică”, „cămaşa albastră”, „fotografierea votului” etc.

►Purtarea semnelor electorale în secţie
Este interzisă purtarea, de către membrii BESV, pe durata votării, de materiale cu însemne electorale. Acest 
lucru poate intimida sau influenţa comportamentul electoral al persoanelor indecise care se prezintă la vot. În 
cazul în care există vreun reprezentant al partidelor ce poarta tricouri, şepci, insigne etc. în secţia de votare se 
va solicita să se schimbe. Solicitarea se va face inclusiv dacă poartă tricouri în culoarea partidului advers. În 
cazul în care solicitarea de a se schimba rămâne fără efect se va face contestaţie. Atenţie!!! Semn distinctiv al 
partidului este inclusiv culoarea. De aceea nu sunt 2 partide care să folosească aceeaşi culoare.

►Votează o persoană într-o secţie în care nu este arondată
Este interzis membrilor secţiei de votare să permită unei persoane să voteze într-o secţie anume, dacă nu are 
domiciliul arondat secţiei de votare respective, dar se află în localitatea respectivă. La „locale” se poate vota 
numai  în  secţia  în  care  este  arondată  persoana.  Frauda  poate  fi  evitată  prin  monitorizarea  cu  atenţie  a 
celorlalţi reprezentanţi ai partidelor în secţia de votare.



►Votează o persoană care a mai votat
Este interzis membrilor secţiei de votare să permită unei persoane să voteze dacă din actele sale de identitate 
reiese faptul că a mai votat (acolo sau în altă parte / are aplicată ştampila de control pe buletinul de identitate 
sau are aplicat timbrul autocolant cu menţiunea „votat” şi data scrutinului pe cartea de identitate). Frauda 
poate fi evitată prin monitorizarea cu atenţie a celorlalţi reprezentanţi ai partidelor în secţia de votare.

►Nu i se permite unei persoane să voteze
Interzicerea dreptului de a vota unei persoane este sancţionată de lege. Membrii secţiei de votare nu pot opri să 
voteze o persoană care face dovada faptului că domiciliul său este arondat secţiei de votare respective şi că nu a 
mai votat.

►Omiterea semnării în lista electorală
Alegătorul trebuie să semneze în lista electorală înainte de a vota. Apoi i se aplică ştampila de control a 
secţiei  pe buletinul de identitate şi  timbrul autocolant cu menţiunea „votat”  plus data scrutinului pe 
cartea de identitate.  Dacă aceste operaţiuni nu sunt făcute îi dă posibilitatea alegătorului în cauză să se 
prezinte  ulterior,  în aceeaşi  secţie,  pentru a mai vota  odată.  Frauda poate  f evitată  prin urmărirea 
modului în care se desfăşoară ceilalţi  membri ai secţiei de votare.

►Două persoane în cabină
Legea interzice ca doi sau mai mulţi alegători să intre în acelaşi timp în aceeaşi cabină de vot. Sunt permise 
anumite excepţii, de ex. în cazul în care o persoană nu vede sau declară  că nu ştie să citească. Frauda poate fi 
destul de uşor de pus în practică în special în cazul persoanelor care declară că nu ştiu să citească. Se poate 
evita prin sancţionarea / contestarea unui număr prea mare sau apreciat ca exagerat de oameni care solicită să 
intre împreună cu altcineva în cabina de vot.



►Folosirea buletinelor rămase după încheierea procesului electoral
După  încheierea  votării  este  obligatoriu  ca  buletinele  de  vot  neutilizate  să  fie  anulate  şi  ca  ştampilele  cu 
menţiunea „Votat” să fie sigilate şi depuse într-un loc vizibil. La ora închiderii votării, ştampilele cu „Votat” se 
pot sigila într-o hârtie sau pungă ce trebuie să rămână intactă pe parcursul numărării voturilor. De asemenea, 
este important de observat dacă se verifică integritatea sigiliilor urnei de vot.

►Fraude la numărarea voturilor
Atenţie  la comportamentul celor autorizaţi  să  verifce şi  să  numere voturile.  Un membru al biroului 
electoral al secţiei  de votare poate strecura buletine dintr-un teanc în altul (de  ex.  la PSD la PD-L sau 
PNL) sau aşează un buletin pe care a fost  exprimat un vot  valabil exprimat în teancul cu buletine de vot 
nule. Este bine, pentru evitarea acestei fraude, să se verifce prin sondaj buletinele de vot  numărate de 
reprezentanţii  contracandidaţilor sau a partidelor adverse, precum şi cele nule.

►Influenţarea opţiunii de vot
Este interzis  ca o persoană  să  influenţeze o alta în legătură  cu opţiunea de vot pe care urmează  să  şi-o 
exprime.  Frauda  de  acest  tip  este  foarte  uşor de  pus  în  practică  în  special  în  ziua  votului.  Este,  practic, 
continuarea campaniei electorale după  terminarea perioadei permise de lege (cu 24 ore înainte de începerea 
votului).
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