
 

 

Poziţie ANOSR cu privire la modificările Legii Electorale 

 

Context: 

Datorită reglementărilor actualei legislaţii electorale, prevăzute în Legea Electorale Nr. 

35/2008, studenţii care studiază într-o localitate diferită de localitatea de domiciliu nu şi-

au putut exercita dreptul la vot în localitatea de reşedinţă, nici în cadrul alegerilor 

parlamentare din anul 2008, nici în cadrul celor din 2012. Costurile necesare întoarcerii în 

localitatea de domiciliu reprezintă un efort financiar suplimentar pe care majoritatea studenţilor 

nu şi l-au putut permite, astfel majoritatea dintre aceştia nu şi-au putut vota reprezentanţii în 

Parlamentul României.  

Conform prevederilor Legii Electorale Nr. 35/2008, începând cu anul 2013 vor intra în 

vigoare articolele care fac referire la Registrul Electoral. Astfel, studenții vor putea să facă o 

cerere către Autoritatea Electorală Permanentă pentru a fi înregistrați cu adresa de reședință. 

Procedura exactă nu este foarte clară, însă poate constitui în continuare o barieră în calea 

exercitării dreptului de vot iar neimplementarea Registrului Electoral în pofida existenței 

prevederilor legale necesare încă din 2008 ridică semne serioase de întrebare cu privire la 

șansele studenților de a vota fără eforturi deosebite la următoarele alegeri parlamentare. 

Nu în ultimul rând, conform rezultatelor Barometrului Tinerilor, comandat de Autoritatea 

Națională pentru Sport și Tineret și realizat de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie 

(IRES) în 2012, „tinerii acordă cele mai mari procente de neîncredere Guvernului României, 

partidelor politice, Parlamentului României și Președinției. În jur de 40% din tinerii din 

România se arată complet dezinteresați de viața politică la nivel național și european. 

În același timp, forțele politice care constituie majoritatea parlamentară și-au exprimat intenția 

de a modifica legea electorală din România. 

Efecte asupra studenților: 

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), în calitate de 

reprezentant al studenţilor din România şi membru în Organizaţia Europeană a Studenţilor 

(ESU), consideră că participarea tinerilor la vot este o condiţie esenţială în vederea 

consolidării democraţiei și a dezvoltării cetăţeniei active. Totodată, participarea la vot 

determină în mod direct gradul în care clasa politică va răspunde și nevoilor tinerilor și 

implicit ale dezvoltării pe termen lung a României.  

Participarea studenților la procesul electoral este descurajată în mod sever de dificultățile 

practice în exercitarea dreptului la vot și de calitatea scăzută a clasei politice din punctul de 

vedere al acestora. Participarea scăzută a studenților la procesele electorale va îndepărta și 



 

 

mai mult viitoarea elită a societății de viața politică și riscă să conducă la o degradare severă a 

democrației în România pe termen mediu și lung. 

Propuneri pentru respectarea și încurajarea exercitării dreptului de vot de către studenți: 

ANOSR consideră că fiecărui student, indiferent de localitatea în care îşi desfăşoară studiile ar 

trebui să i se acorde şansa exercitării dreptului la vot, fără impunerea unor proceduri 

suplimentare, precum şi fără impunerea obligativităţii de a se întoarce în localitatea de 

domiciliu pentru a-şi vota aleşii. Fiecare student ar trebui să poată vota fie în localitatea de 

domiciliu, fie în cea care studiază, în baza vizei de flotant, iar procedurile necesare pentru 

exercitarea dreptului de vot de către cei aflați la studii în altă localitate ar trebui să fie cât 

se poate de simple. Studenții trebuie să poată alege, în momentul în care depun cererea 

pentru viza de flotant și în cadrul respectivei cereri, dacă doresc să voteze în localitatea de 

domiciliu sau în cea de reședință. Deşi votul reprezintă un drept cu caracter universal, în 

contextul actual acesta a fost transformat, pentru sute de mii de studenți români, într-un lux 

dependent de eforturi financiare considerabile.  

Pentru creșterea încrederii și participării studenților și a tinerilor la viața politică, ANOSR 

consideră că trebuie luate de urgență măsuri pentru aplicarea prevederilor Cartei Albe a Bunei 

Guvernări, lansată de Alianța pentru o Românie Curată și semnată de ANOSR, în special 

pentru simplificarea condiţiilor, în prezent restrictive, de constituire a unui partid politic şi 

eliminarea condiţiilor discriminatorii şi favorizante pentru unii actori participanţi la alegeri, scopul 

fiind acela al stimulării competiţiei şi a reducerii pericolului oligopolizării sistemului de partide. 

Concluzii: 

Încrederea extrem de scăzută a studenților și a tinerilor în reprezentanții clasei politice și 

limitarea posibilității tuturor studenților de a-și exercita dreptul de vot fără eforturi financiare 

considerabile au ca efect direct degradarea participării acestora la viața democratică, paralel cu 

o scădere continuă a încrederii față de reprezentanții clasei politice și o creștere continuă a 

frustrărilor față de aceștia. Împreună, aceste efecte pot avea consecințe extrem de nocive 

asupra capacității proceselor democratice de a își realiza scopul și implicit asupra stabilității 

acestora. Sperăm ca actualii reprezentanți ai clasei politice să corecteze neajunsurile actualului 

sistem electoral și să faciliteze o revenire la normal și implicit o creștere a asumării proceselor 

electorale și de către studenții români. 


