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INTRODUCERE 
 

O mare parte a literaturii de specialitate arată faptul că media ratei participării electorale la 

nivel global, incluzând democraţiile cu vot obligatoriu, este de aproximativ 64% (International 

Institute for Democracy and Electoral Assistance). Astfel, se poate menţiona faptul că, cu toate 

că se bazează pe valori legate de participare, democraţiile prezintă riscul de a se confrunta cu un 

nivel redus de reprezentare.  

Cercetarea de faţă porneşte de la o dezbatere delimitată de două seturi de literatură care, 

la un anumit nivel, se află în contradicţie. Pe de o parte, literatura de specialitate susţine faptul că, 

cu toate că doar într-un procent relativ mic, votul electronic produce creşterea nivelului de 

participare electorală (Berinsky et al. 2001, 194). Pe de alta parte, scepticii susţin că internetul în 

general poate crea inegalităţi între cei care ştiu şi îşi permit să utilizeze tehnologia şi cei care nu 

au cunoştinţele şi resursele necesare pentru a-şi procura această tehnologie (DiMaggio et al. 

2001).  În aceste context apare conceptul de diviziune digitală (digital divide), concept care va fi pe 

larg discutat şi utilizat în cadrul cercetării. Astfel că, în timp ce votul pe internet poate creşte rata 

participării electorale în ceea ce priveşte anumite grupuri sociale (spre exemplu, indivizii tineri, 

indivizii cu nivel financiar sau educaţional ridicat), el ar putea fi un factor explicativ al nivelului 

de absenteism în rândul altor grupuri (spre exemplu, indivizii în vârstă, care nu ştiu să utilizeze 

tehnologia, indivizii mai puţin privilegiaţi din punct de vedere financiar). Astfel, este de aşteptat 

ca tehnologizarea mecanismului de vot să crească numărul tinerilor la urne şi astfel să schimbe 

reprezentativitatea clasei politice.  

Votul electronic (e-voting) se referă la utilizarea de instrumente electronice în vederea 

exercitării actului de a vota. Mai explicit, votul electronic poate însemna atât utilizarea de maşini 

de vot neconectate la internet şi care sunt plasate în cadrul secţiilor de vot, cât şi utilizarea 

internetului ca mecanism de transmitere a votului. În primul dintre cazuri, maşinile electronice 

pot fi atât sub formă de „touch screen”, adică maşini la care prin atingerea ecranului este selectată 

preferinţa alegătorului, cât şi sub formă de dispozitive care doar scanează buletinul de vot 

înregistrând astfel votul. În cele mai multe dintre cazuri însă, votul electronic este perceput ca 

fiind acelaşi lucru cu votul utilizând internetul (Administration and Cost of Elections). 

Votul pe internet este definit de literatura de specialitate ca un sistem electronic care se 

bazează pe transmiterea online a buletinului de vot (Oostveen şi Besselaar 2004, 2). Acest lucru 

implică faptul că buletinul de vot este reprezentat în format electronic, iar mediul de comunicare 
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este internetul (Rolf Oppliger et al. 2008, 223). Conform experienţelor bazate pe utilizarea 

votului pe internet, există trei opţiuni de vot care implică internetul, din punctul de vedere al 

locaţiei din care se votează: opţiunea utilizării intrenetului în cadrul secţiilor de vot (poll site 

Internet), astfel electoratul putând vota pe internet de la orice secţie de vot; opţiunea aşa 

numitelor chioşcuri (kiosk voting) plasate în zone foarte accesibile (spre exemplu librării, magazine 

alimentare, gări); şi opţiunea votului de la orice calculator conectat la internet (remote Internet 

voting), opţiune care nu constrânge alegătorul din punct de vedere geografic (Oostveen şi 

Besselaar 2004, 3).  

Cercetarea de faţă tratează în mod exclusiv votul pe internet, mai specific, votul pe 

internet la distanţă (remote Internet voting). Important de precizat este faptul că întreaga analiză este 

construită având în vedere faptul că, în perspectiva introducerii votului pe internet, acesta va fi 

utilizat, cel puţin pe termen mediu, în paralel cu votul clasic pe hârtie. În acest context, această 

lucrare de cercetare are ca punct de plecare două întrebări de cercetare generale: În ce măsură 

introducerea votului pe internet, în paralel cu votul clasic pe hârtie, este o măsură fezabilă în 

contextul României în general şi în contextul municipiului Cluj-Napoca în particular? şi În ce 

măsură votul pe internet poate duce la o creştere a ratei participării electorale? 

Pe de o parte, fiind un mecanism nou de vot, votul pe internet prezintă riscul apariţiei 

reticenţei, în special în rândul grupurilor sociale pentru care tehnologia reprezintă o dimensiune 

intangibilă şi incomprehensivă a vieţii. Pe de altă parte, votul pe internet poate constitui atât un 

element de atracţie şi curiozitate, cât şi un element de facilitare a actului de vot în sine.  

Mai mult decât atât, rata participării electorale în România, aşa cum poate fi observat în 

tabelul de mai jos, se află într-o descreştere continuă atât în cazul alegerilor prezidenţiale, cât şi a 

celor parlamentare. Important de precizat în acest context este faptul că, până în 2008, alegerile 

Parlamentare şi cele Prezidenţiale se desfăşurau concomitent, ceea ce nu constituie o garanţie a 

faptului că cetăţenii şi-au exprimat opţiunea de vot atât pentru Parlament cât şi pentru 

Preşedinte. 
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Tabelul nr. 1 – Rata participării la vot în alegerile prezidenţiale şi parlamentare în 
România 

Anul alegerilor Alegeri Prezidenţiale (%) Alegeri Parlamentare (%) 
1990 86 86 
1992 76,3 76,3 
1996 75,9 76,0 
2000 56,6 65,3 
2004 54,8 58,5 
2008 - 39,3 
2009 53,52 - 

Sursă: International Institute for Democracy and Electoral Assistance şi Election Results Archive 

 

Pe baza întrebărilor generale menţionate mai sus, lucrarea face apel la trei seturi de 

întrebări de cercetare mai specifice. Cele trei seturi de întrebări fac referire la modul în care votul 

electronic este transpus în mass-media, la opinia specialiştilor în ceea ce priveşte votul pe internet 

şi la modul în care cetăţenii municipiului Cluj-Napoca percept votul pe internet. 

1. În ce măsură este prezent subiectul votului pe internet în presa scrisă din 

România? 

a. Care sunt contextele în care se aduce în discuţie subiectul votului pe 

internet? 

b. În ce măsură o posibilă introducere a votului pe internet este legată în 

special de nevoile diasporei? 

2. Care este părerea specialiştilor IT şi a reprezentanţilor administraţiei publice 

locale în ceea ce priveşte fezabililitatea introducerii votului pe internet în municipiul Cluj-

Napoca? 

a. Există diferenţe între opiniile acestor două grupuri în raport cu 

fezabilitatea utilizării votului pe internet? 

b. Care sunt principalele motive pentru care specialiştii consideră că votul pe 

internet este o soluţie viabilă pentru îmbunătăţirea actului electoral? 

c. În ce mod diferă opinia unui specialist practician observator de alegeri de 

opinia specialiştilor IT şi de cea a reprezentanţilor Administraţiei Publice 

locale? 

3. Care este profilul potenţial al alegătorului care preferă votul pe internet? 

a. În ce măsură cetăţenii oraşului Cluj-Napoca percep introducerea votului 

pe internet ca o oportunitate fezabilă şi eficientă? 
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b. În ce măsură introducerea votului pe internet poate să crească rata 

participării electorale la nivel local? 

c. Care sunt principalele motive pentru care indivizii ar utiliza un astfel de 

sistem de vot? 

Lucrarea se focalizează ca studiu de caz pe municipiul Cluj-Napoca. Motivele principale 

pentru selectarea acestui caz sunt multiple. În primul rând, Clujul înregistrează o evoluţie 

permanentă în ceea ce priveşte piaţa economică, evoluţie tradusă în special prin încetăţenirea sau 

obişnuirea indivizilor cu un grad ridicat de dezvoltare regională. În acest sens, Cluj-Napoca poate 

constitui, spre deosebire de alte municipii, un spaţiu în care nevoia de dezvoltare devine o 

valoare a majorităţii cetăţenilor. În al doilea rând, fiind un centru universitar, cu un număr mare 

de studenţi, oraşul Cluj-Napoca are o populaţie mai puţin îmbătrânită decât alte oraşe din ţară, 

creându-se astfel un echilibru sau o medie de vârstă favorabilă dezvoltării tehnologice a vieţii 

cotidiene. Nu în ultimul rând, selectarea acestui oraş constituie un efect al interesului personal 

pentru acest caz.      

Din punct de vedere al metodelor de culegere a datelor utilizate, se va încerca o 

combinare a metodelor calitative cu cele cantitative. În mod specific, designul de cercetare 

cuprinde o analiză de conţinut, un set de interviuri semi-structurate şi un sondaj de opinie. 

Motivul principal al acestei combinaţii de metode este acela de a surprinde atât validitatea şi 

generalitatea cercetării cât şi autenticitatea şi credibilitatea ei. În timp ce rolul anchetei este acela 

de a oferi nişte explicaţii la nivelul mentalului colectiv cu scopul de a înţelege de ce unii subiecţi 

preferă votul prin internet iar alţii nu, analiza de conţinut şi interviul semi-structurat ridică atât 

problema existenţei dezbaterii pe tema votului electronic cât şi problema fezabilităţii introducerii 

votului prin internet.     

Utilizând atât o analiză de conţinut pe presa scrisă la nivel naţional, un set de interviuri 

semi-structurate cu specialiştii, cât şi un sondaj de opinie la nivelul municipiului Cluj-Napoca, se 

încearcă crearea unei imagini complexe asupra contextului de introducere a votului pe internet. 

Astfel, în primul rând rând, se încearcă evidenţierea unei game variate de opinii care poate ajuta 

la analiza fezabilităţii introducerii votului pe internet. În al doilea rând, analiza încearcă să explice 

o anumită opţiune în ceea ce priveşte mecanismul de vot şi efectele acestei opţiuni asupra 

rezultatului votului – din punct de vedere al modificării electoratului şi creşterii numărului de 

votanţi.  
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Lucrarea de faţă este structurată pe două mari părţi. Prima parte reprezintă o incursiune 

în literatura de specialitate, principalele teme dezbătute fiind votul în general, cu factorii care 

influenţează participarea electorală şi cu tipologia alegătorului, internetul cu beneficiile şi 

provocările aferente şi, nu în ultimul rând, internetul ca instrument politic şi electoral. Cea de a doua 

parte a lucrării reprezintă cadrul metodologic, cadrul în care se va încerca, în mod empiric, 

trasarea unor concluzii în ceea ce priveşte posibilitatea introducerii votului pe internet în Cluj-

Napoca şi efectele acesteia atât pe baza opiniei specialiştilor cât şi pe baza opiniei cetăţenilor. 

 

PARTEA I – CADRUL TEORETIC 
 

Această parte a lucrării îşi propune să realizeze un cadru teoretic menit să introducă în 

discuţie principalele concepte ale cercetării: participarea electorală şi internetul ca instrument 

politic. De asemenea, prin prisma evidenţierii cercetărilor în domeniu deja realizate, studiul de 

faţă îşi propune conectarea conceptelor mai sus menţionate şi introducerea lor în sintagma 

„votul pe internet”. Scopul acestei ilustrări teoretice este atât acela de familiarizare cu limbajul 

utilizat cât şi de conştientizare a nivelului la care a ajuns cercetarea, la nivel internaţional, în ceea 

ce priveşte utilizarea internetului ca instrument politic. 

 

CAPITOLUL I – Votul şi participarea electorală 

 

Primul capitol face o scurtă incursiune în ceea ce înseamnă votul şi participarea 

electorală. Mai exact, plecând de la definirea conceptului de participare politică, accentul este pus 

pe factorii care influenţează participarea la vot. Astfel, literatura clasifică factorii care pot 

influenţa rata participării electorale în general, pe două niveluri: nivelul macro şi nivelul micro.  

Nivelul macro se referă la acei factori care ţin de modul în care sistemul este creat, 

organizat şi modelat. Dalton oferă un set de factori externi care pot favoriza creşterea sau 

descreşterea ratei participării electorale, aceştia fiind sistemul electoral, sistemul de partide şi 

sistemul politic general (Dalton 1996). Astfel, în timp ce ultimele două categorii se referă la 

intensitatea clivajelor, intensitatea competiţiei dintre partide, stimulentele structurale de a 

influenţa tendinţa indivizilor de a participa la viaţa electorală (Dalton 1996), prima categorie de 

factori, regulile electorale, poate determina un individ să voteze. În ceea ce priveşte modul de 
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organizare a alegerilor, acesta este perceput de către Rallings, Thrasher şi Borisyuk ca o posibilă 

soluţie pentru absenteismul politic. Din punctul lor de vedere, inclusiv factorii sezonieri pot 

constitui un motiv suficient pentru ca cineva să nu se prezinte la vot. În diferite perioade ale 

anului, costul votului este perceput în mod diferit (Rallings, Thrasher şi Borisyuk 2003, 67). În 

aceeşi ordine de idei, trebuie ţinut cont şi de oboseala survenită în urma repetatelor scrutinuri, în 

special în cazul Statelor Unite, dar nu numai. Cu cât timpul scurs între două alegeri este mai 

mare, cu atât este mai mare rata participării la vot (Rallings, Thrasher şi Borisyuk 2003, 77). De 

asemenea, dacă ziua alegerilor este programată la sfârşitul săptămânii, când indivizii au mai mult 

timp liber, sau dacă distribuţia indivizilor pentru secţiile de votare se bazează pe distanţa minimă 

pe care aceştia trebuie să o parcurgă pentru a vota, este mai probabil ca mai mulţi indivizi să 

considere actul votului mai puţin costisitor. De altfel, literatura de specialitate atestă faptul că 

proporţia celor care ar absenta de la vot ar fi mai mică dacă cetăţenii nu ar fi constrânşi să 

parcurgă anumite distanţe până la secţia de vot într-o zi anume (Alvarez şi Nagler 2001, 1126).  

Nivelul micro conţine acei factori care caracterizează un individ şi care îl determină pe 

acesta să realizează o anumită acţiune. La acest nivel, pot fi luate în considerare caracteristicile 

personale ale indivizilor din perspectiva socio-demografică şi economică, a efectelor de grup, a 

aspectelor politice şi a celor tehnice. Din perspectiva socio-demografică, Teixeira consideră că 

participarea la vot poate fi influenţată de următorii factori: factori socio-economici (educaţie, 

ocupaţie, venit), caracteristici demografice (vârstă, statut marital, mobilitate rezidenţială, rasă, 

regiune, gen) şi elemente sociopolitice (partizanat, interes pentru politică, eficacitate politică) 

(Bădescu 2001, 258). În ceea ce priveşte perspectiva efectelor de grup, într-o lucrare comună, 

Brady, Verba şi Schlozman consideră că, pe lângă resursele de timp, bani şi calităţi civice, ar 

trebui pus accentul pe activităţile din trecut şi pe potenţialul participativ, pe probabilitatea de a 

răspunde pozitiv solicitării de participare venite din partea altcuiva. Ei consideră că există o 

relaţie de paralelism între procesul prin care cineva este chemat la vot şi cel prin care individul 

participă din proprie iniţiativă. Concluzia lor este că procesul de recrutare a posibililor votanţi 

tinde să crească stratificarea participării (Brady, Verba şi Schlozman 1999, 153-168). De 

asemenea, aspectele politice sunt extrem de importante în discuţia despre influenţarea participării 

electorale. Astfel, literatura ia în considerare factorii atitudinali, precum afiliaţia politică, 

eficacitatea politică şi interesul pentru politică (Tolbert, McNeal 2003, 175). În aceeaşi ordine de 

idei, Campbell pune accentul pe sentimentul de datorie civică, identificare şi implicare partinică, 

factori care sunt legaţi de modul în care rata participării electorale fluctuează (Cassel şi Hill 1981, 
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182). O ultimă categorie de variabile care poate fi controlată în ceea ce priveşte relaţia votului pe 

internet cu rata participării electorale se referă la componenta tehnologică a cercetării. Reforma 

electorală este văzută ca o potenţială formă de creştere a ratei participării electorale şi de 

eliminare a diferenţelor socio-economice din punct de vedere al votului (Berinsky 2005, 473). Cu 

toate acestea, o parte a literaturii susţine faptul că dacă tehnologia în general, şi votul pe internet 

în particular, au capacitatea de a creşte rata participării electorale în rândul anumitor grupuri 

sociale, acest lucru nu înseamnă că va creşte participarea electorală în ansamblul său (Kenski 

2005, 296). În aceeaşi ordine de idei, se poate afirma faptul că există cel puţin două grupuri de 

indivizi care vor fi lăsaţi deoparte în procesul de utilizare a votului pe internet. Este vorba despre 

comunităţile care nu au acces la tehnologie şi indivizii care nu au acces la internet (Dictson şi Ray 

2000, 14). 

În concluzie, fie ca este vorba despre factori care ţin strict de sistemul politic, fie că este 

vorba despre factori care sunt proprii indivizilor luaţi separaţi, decizia de participare la vot este o 

decizie complexă. Mai mult decât atât, această decizie pare să depindă în mod excepţional de 

modul în care individul percepe mediul în care trăieşte şi de nivelul de resurse şi cunoştinţe de 

care dispune. 

 

CAPITOLUL II – Internetul. Beneficii şi provocări 

 

Cel de al doilea capitol se axează pe noţiunea de internet şi pe beneficiile şi provocările 

specifice acestei tehnologii. Astfel, acest capitol îşi propune să realizeze o incursiune în 

principalele caracteristici ale internetului. Născut ca un instrument de comunicare ştiinţifică între 

universităţi, internetul, cu toate funcţiile sale devine o resursa imensă de informaţie. Mai mult 

decât atât, mediul online oferă posibilitatea infinită a comunicării atât orizontale, între indivizi cu 

acelaşi statut, cât şi verticală, între indivizi caracterizaţi de ierarhii diferite. Considerând că 

cercetările referitoare la internet pun accentul pe cel puţin cinci direcţii de analiză (inegalitate – 

digital divide, comunitate şi capital social, participare politică, organizaţii şi instituţii economice şi 

participare şi diversitate culturală), acest nou tip de media vine mai degrabă să completeze 

mijloacele tradiţionale de comunicare decât să le înlocuiască (DiMaggio, Hargittai, Neuman şi 

Robinson 2001).  

Literatura de specialitate a grupat beneficiile internetului în trei categorii: politice, 

economice şi sociale. În ceea ce priveşte perspectiva politică, plecând de la realitatea că rata 
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participări la vot cât şi nivelul de implicare civică a cetăţenilor se află în regres, internetul deţine 

mecanisme puţin costisitoare prin care poate facilita contactul atât între indivizi, cât şi contactul 

între indivizi şi organismele guvernamentale, crescând astfel rata implicării civice (Litan 2001). În 

contextul unor democraţii în care interesul pentru politică scade şi în care costul votului este 

considerat mult prea mare, internetul vine să ajusteze această problemă propunând o 

eficientizare a acestui act. Astfel, poate unul dintre cele mai importante beneficii ale internetului, 

din perspectiva politică, este posibilitatea de exprimare a votului online (Litan 2001). Beneficiile 

economice ale internetului vin să le completeze pe cele politice. Specialiştii consideră că 

dezvoltarea tehnologică determină creşterea rapidă a productivităţii (Litan 2001). Mai mult decât 

atât, internetul facilitează modul în care tranzacţiile au loc, acestea putând fi astfel realizate 

online, costul în sine al tranzacţiei fiind mult redus. Beneficiile economice ale internetului nu ţin 

însă doar de aspectele financiare, ci şi de cele temporale sau ecologice. Astfel, o tranzacţie online, 

fie că este vorba de un schimb de informaţii sau despre un schimb de bani sau produse, se poate 

realiza în timp real. De asemenea, din punct de vedere ecologic, se elimină necesitatea utilizării 

documentelor în format clasic (spre exemplu, hârtia). Ultimul set de beneficii ale internetului 

sunt beneficiile sociale. Astfel, internetul poate fi privit ca o formă nouă de socializare, de creare 

de comunităţi. Întâlnirile, în special între prieteni dar nu numai, nu mai au loc doar fizic, ci şi 

virtual prin intermediul forumurilor, reţelelor sociale etc. Aşa numitele „întâlniri ale oraşului 

electronic” pot inspira mai departe modul în care alegerile electorale au loc, în special prin 

facilitarea intrării cetăţeanului în sfera publică (Litan 2001).    

Plecând de la perspectiva în care internetul este privit ca un bun absolut firesc şi 

indispensabil, este necesară, în acelaşi timp, evidenţierea provocărilor la care este supusă 

societatea în acest context. Gradul în care o comunitate adoptă ceva inovativ depinde, în primul 

rând, de nivelul de compatibilitate (valorile existente, experienţele trecute, nevoile existente ale 

candidaţilor în special legate de adoptarea noilor forme de mediatizare – talk show-uri – prin 

intermediul cărora gradul de control al mesajelor creşte) şi de avantajele relative pe care 

tehnologia le aduce (Rogers (1995) în D’Alessio 2000). Este de la sine înţeles faptul că, aşa cum 

orice nouă tehnologie presupune noi provocări, şi internetul aduce cu sine preocupări sau ridică 

o sumă de probleme care necesită a fi soluţionate. Una dintre cele mai accentuate probleme cu 

care se confruntă utilizatorii de internet este intimitatea sau, mai degrabă, lipsa ei (Litan 2001). Pe 

lângă problema intimităţii, inegalitatea este o altă problemă pe care dezvoltarea tehnologică o 

aruncă în dezbatere. Inegalitatea, în accepţiunea digitală, poartă numele de diviziune digitală 
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(digital divide). Prin acest concept se înţelege accesul inegal la internet, inegalitatea din punct de 

vedere al cunoştinţelor în domeniu, al calităţii conexiunii sau al abilităţii de a evalua calitatea 

informaţiei (DiMaggio, Hargittai, Neuman şi Robinson 2001). Pe lângă îngrijorările legate de 

faptul că internetul, ca sursă infinită de informaţie şi de distribuţie a acesteia, poate duce la 

diminuarea atenţiei în ceea ce priveşte un anumit subiect, preocupările în domeniu mai sunt 

legate şi de faptul că internetul poate eroda capitalul social prin oferirea posibilităţii 

consumatorului de a se retrage într-o lume artificială şi de a atenua relaţiile interumane 

(DiMaggio, Hargittai, Neuman şi Robinson 2001). 

Concluzionând, se poate afirma faptul că internetul, la fel ca în cazul oricărei evoluţii 

tehnologice, poate fi perceput cu scepticism. Astfel, acest mediu online devine un mediu ostil 

deoarece accentuează inegalităţile dintre cei care ştiu şi au şi cei care nu ştiu şi nu au cunoştinţele 

şi resursele necesare. De asemenea, internetul creează lumi virtuale care obligă individul să se 

sustragă vieţii cotidiene şi să aibă tot mai puţin contact cu ea. Cu toate acestea, modul în care 

internetul este utilizat depinde de modul în care indivizii înţeleg acest mediu şi de necesităţile pe 

care acesta le poate satisface. 

 

CAPITOLUL III – Internetul ca instrument politic 

 

Cel de al treilea capitol se focalizează pe subiectul internetului ca instrument politic. 

Tratarea internetului ca un instrument politic poate fi privită din cel puţin două puncte de 

vedere. În primul rând, internetul poate reprezenta un instrument al oamenilor politici, un 

instrument atât de campanie cât şi de post-campanie. În al doilea rând, internetul poate 

reprezenta un instrument de vot, deci un instrument al alegătorilor. În încercarea de a evidenţia 

importanţa dezvoltării tehnologice şi a utilizării acesteia, această parte a lucrării tratează internetul 

din ambele puncte de vedere enunţate mai sus.  

Democraţia presupune un dublu proces de comunicare: atât dinspre guvernanţi spre 

cetăţeni cât şi dinspre cetăţeni spre guvenanţi. Astfel, în condiţiile dezvoltării comunicării online, 

apare conceptul de e-guvernământ, sau „e-government”. Acest concept este un concept umbrela care 

presupune utilizarea tuturor aplicaţiilor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, sau, aşa cum 

este definit de către Naţiunile Unite, presupune „utilizarea internetului pentru transmiterea de 

informaţii şi servicii către cetăţeni” (Torres, Pina şi Acerete 2006, 277). Un alt termen înglobat 

comunicării cu mijloace moderne este e-democraţia sau democraţia digitalizată. Dacă atunci când 
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se vorbeşte de e-guvernare se accentuează ideea că informaţiile şi serviciile dinspre cei care 

guvernează sunt transmise online, în contextul e-democraţiei se face referire la procesul invers, 

prin care cetăţeanul poate să răspundă informaţiilor oferite folosind internetul. Astfel, se poate 

spune faptul că e-democraţia se referă la un un set de activităţi care cresc gradul de implicare a 

cetăţenilor în procesul democratic de guvernare (Torres, Pina şi Acerete 2006, 287). 

Privind internetul ca un instrument de vot, lucrarea evidenţiază cele mai relevante 

exemple de state care au utilizat, utilizează sau experimentează votul pe internet. Plecând de la 

această incursiune, accentul este pus pe principalele argumente şi contraargumente ale acestui 

mecanism de vot. Având în centrul atenţiei exemplul Estoniei, prima ţara în care votul pe 

internet a fost utilizat la nivel naţional pentru alegerile parlamentare, se poate spune că, chiar 

dacă votul pe internet nu este deocamdată o opţiune în sistemul electoral românesc, Autoritatea 

Electorală Permanentă a luat în considerare, în activitatea sa, acest aspect, iniţiind în 2005 un 

proiect de cercetare menit să analizeze introducerea votului pe internet în România  (Autoritatea 

Electorală Permanentă, 1-2). Astfel, există cel puţin două aspecte care merită a fi subliniate. În 

primul rând, votul pe internet a intrat pe agenda politică, administrativă şi electorală a multor 

state, unele dintre ele efectuând deja teste pilot sau chiar utilizând acest tip de vot la scară largă. 

În al doilea rând, chiar dacă România nu are ca preocupare principală introducerea votului pe 

internet în viitorul apropiat, există preocupări pertinente în acest sens. De asemenea, utilizarea 

votului online este o certitudine. Fiecare ţară a dezvoltat propriul sistem de vot pe internet, fie 

inventând mecanisme noi, fie inspirându-se din practica altor state. Ambele situaţii au dovedit 

faptul că acest tip de vot, în măsura în care îndeplineşte cerinţele de securitate şi intimitate, poate 

fi perfecţionat în special în contextul în care internetul devine un exponent al vieţii cotidiene.   

Plecând de la beneficiile şi provocările internetului în general, această parte a lucrării se 

mai ocupă şi de analiza avantajelor şi dejavantajelor votului pe internet. Ca orice sistem de vot 

care poate avea consecinţe semnificative în termeni de participare la vot şi reprezentativitate, 

votul pe internet îşi are atât susţinătorii cât şi criticii săi. Dacă pe de o parte, votul pe internet, 

datorită avantajelor sale în ceea ce priveşte costurile votului reprezintă o pledoarie în favoarea 

utilizării acestui nou mecanism de vot, pe de altă parte, având în vedere baza sa tehnică, votul pe 

internet declanşează scepticismul specialiştilor în tehnologie în ceea ce priveşte capacitatea 

mediului online de a mobiliza electorat suplimentar. Dintre cele mai importante aspecte pozitive 

cu care este asociat votul pe internet în cadrul literaturii de specialitate se remarcă următoarele: 

scade costul non-material al votului pentru anumite persoane (persoane cu dizabilităţi, indivizii 
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aflaţi în afara graniţelor ţării etc.) în sensul în care nu mai este nevoie de deplasarea până la secţia 

de vot; se poate vota din orice locaţie în care există conexiune la internet, durata desfăşurării 

alegerilor este mai mare şi se elimină dependenţa de o anumită secţie de vot; pe termen lung, 

scade costul financiar al organizării alegerilor; poate creşte rata participării electorale; oferă 

posibilitatea unei mai bune informări asupra candidaţilor tocmai utilizând mediul online; este o 

evoluţie firească a tehnologiei; voturile se transmit în timp real şi rezultatele alegerilor se 

comunică imediat după inchiderea urnelor electronice.  

Ca şi aspecte negative cu care poate fi asociat votul pe internet, cele mai importante pe 

care literatura pune accentul sunt următoarele: implică costuri financiare ridicate, în special pe 

termen scurt şi mediu (achiziţionarea tehnologiei necesare, crearea soft-urilor specifice, realizarea 

de materiale promoţionale şi informative etc.); poate degenera şi mai mult nivelul de încredere 

politică în cazul unui eşec; creşte rata participării electorale doar parţial şi mobilizează mai 

degrabă indivizii care oricum votează; produce inegalităţi atât din punct de vedere al accesului 

(doar o parte dintre alegători au acces la internet şi ştiu să îl utilizeze), cât şi din punct de vedere 

al nivelului de informare şi de înţelegere (doar o parte dintre alegători vor înţelege instrucţiunile 

specifice votului online); implică un grad foarte mare de noutate în special pentru cei care nu au 

cunoştinţe şi acces la tehnologie; se dereglează procesul ordonat al alegerilor şi se diminuează 

sentimentul de tradiţie a actului electoral; implică probleme legate de siguranţa şi securitatea 

votului, de secretul, anonimatul şi intimitatea acestuia, de certitudinea că votul a fost trimis şi 

numărat, de posibile fraude sau viruşi intraţi în sistem; implică o dependenţă permanentă de 

specialişti şi nu poate fi supravegheat în aceeaşi măsură ca votul clasic pe hârtie. 

În acest context, există un număr mare de cercetări care se ocupă de analiza impactului 

pe care votul pe internet îl are. Pe baza unor cercetări desfăşurate în Statele Unite, în statele 

Michigan şi Arizona, se ajunge la concluzia că introducerea metodelor de vot alternativ (votul 

prin corespondenţă, votul mai devreme etc.) în general şi a votului pe internet în special 

încurajează votul celor care oricum sunt probabili să voteze doar că nu le este la îndemână să se 

deplaseze până la secţia de vot (Prevost 2008, 63-64). Dintre variabilele de control utilizate (gen, 

vârstă, educaţie, venit, identificare partinică, ideologie, acces la internet), educaţia, accesul la 

internet şi venitul sunt variabile puternic şi pozitiv asociate cu evaluarea votului pe internet 

(Kenski 2005, 294). În timp ce cele mai importante argumente date de către susţinători în 

vederea utilizării votului pe internet sunt faptul că acesta este convenabil şi că are capacitatea de 

a creşte rata participării, cele mai frecvente contraargumente sunt lipsa securităţii şi posibilitatea 
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de fraudă. Astfel, principala preocupare a alegătorilor s-a dovedit a fi securitatea sistemului şi 

posibilitatea de fraudă (Kenski 2005, 294). De asemenea, alegerile din anul 2000 au confirmat 

faptul că posibilitatea de a vota şi pe internet, a contribuit la creşterea participării politice, iar 

speculaţia este că rata participării ar fi fost şi mai mare dacă problemele tehnice erau rezolvate 

(Solop 2001, 292). 

O cercetare recentă este realizată în Estonia, cu ocazia alegerilor parlamentare din 2007, 

primul scrutin la care posibilitatea votului prin internet a fost la nivel naţional, 5,4% dintre 

votanţi exercitând-o (Trechsel 2007, 3). Majoritatea celor care au ales să voteze pe internet au 

votat din propriile reşedinţe sau de la locul de muncă, puţini fiind cei care au votat pe internet 

din alte locuri, cum ar fi internet cafe-urile. Mai mult decât atât, aşa cum era de aşteptat, votanţii 

tineri şi, în general, bărbaţii au fost cei care au utilizat internetul ca instrument de vot, în cea mai 

mare măsură (Trechsel 2007, 4). Una dintre cele mai interesante concluzii ale cercetării din 

Estonia este aceea că unu din zece respondenţi, chiar dacă nu reprezintă un rezultat semnificativ 

(rata participării în lipsa posibilităţii votului pe internet fiind cu doar 0.5% mai mică), au afirmat 

faptul că ar fi fost foarte probabil să nu voteze dacă nu exista votul pe internet (Trechsel 2007, 4-

5). 

Un alt studiu similar, care investighează opinia utilzatorilor (riscurile şi oportunităţile) 

despre votul pe internet, este realizată în mai multe state: Finlanda, Franţa, Italia şi Marea 

Britanie (Oostveen şi Van der Besselaar 2004, 2). Participanţii la interviul de grup au fost de 

părere că votul pe internet are capacitatea de a creşte participarea electorală doar temporar, până 

în momentul dispariţiei curiozităţii, chiar şi în cazul tinerilor, care sunt mult mai probabili să 

utilizeze internetul. Mai mult decât atât, votul pe internet este văzut ca un instrument de 

îmbunătăţire a democraţiei locale, dar doar în condiţiile în care acesta este relaţionat cu o cultură 

politică participativă, cu un nivel de informare ridicat şi cu un proces deliberativ continuu 

(Oostveen şi Van der Besselaar 2004, 6-13). 

Plecând de la această incursiune empirică în cercetările deja realizate în domeniul votului 

pe internet, se poate concluziona faptul că, deşi, în ansamblu, rezultatele cercetărilor sunt 

similare, ele diferă în anumite aspecte în funcţie de caracteristicile contextului analizat şi de 

metodele utilizate. 
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PARTEA a II-a – VOTUL PE INTERNET.  

O INCURSIUNE EMPIRICĂ  
 

Această parte a lucrării tratează, din punct de vedere empiric, fezabilitatea introducerii 

votului pe internet în România, pe baza studiului de caz realizat în Cluj-Napoca. Incursiunea 

metodologică începe printr-o analiză de conţinut pentru evidenţierea măsurii în care subiectul 

votului pe internet este vizibil în presa scrisă din România şi a modului în care această temă este 

prezentată opiniei publice. Cercetarea este particularizată mai apoi la cazul municipiului Cluj-

Napoca. Interviul semi-structurat este utilizat în vederea obţinerii opiniilor şi recomandărilor atât 

a unor specialişti din domeniul IT cât şi a unor reprezentanţi vizaţi ai autorităţii locale şi a unui 

specialist practician. De asemenea, opinia cetăţenilor cu privire la utilizarea în perspectivă a 

votului pe internet este conturată utilizând sondajul de opinie.  

Analiza de conţinut are ca scop evidenţierea gradului de vizibilitate, respectiv de cunoaştere 

a problematicii introducerii votului prin internet in România. De asemenea, este importantă 

reliefarea măsurii în care această problemă este dezbătută la nivelul opiniei publice. Obiectul 

acestei analize îl constituie o parte din presa scrisă naţională, şi anume ziarele cu cel mai mare 

tiraj, conform Biroului  Român de Audit al Tirajelor (BRAT): Cotidianul, Adevărul, Jurnalul 

Naţional şi Evenimentul Zilei. De asemenea, datorită faptului că analiza presei se focalizează pe 

formatul online al ziarelor, lucrarea îşi propune să observe şi să analizeze modul în care cetăţenii 

se relaţionează şi raspund la articolele din presă prin comentarii. Astfel, sunt analizate inclusiv 

comentariile cititorilor aferente fiecărui articol în parte. Importanţa acestei analize provine din 

nevoia de conştientizare a măsurii în care indivizii citesc articole pe tema votului electronic şi se 

arată interesaţi, într-un mod sau altul, de acest subiect. 

Pentru a avea o perspectivă specializată asupra unei potenţiale introduceri a votului pe 

internet, vor fi realizate interviuri semi-structurate cu specialişti din domeniul comunicaţiilor şi IT şi 

cu reprezentanţi ai Administraţiei Publice locale, care pot fi implicaţi în procesul de modificare a 

sistemului de vot. De asemenea, se va aplica un interviu unui specialist practician, importanţa 

acestui interviu fiind dată de faptul că acesta a avut oportunitatea de a observa şi coordona 

alegeri în mai multe state din Europa, America sau Asia. Scopul acestor interviuri este acela de a 

completa informaţiie deţinute până în prezent despre votul pe internet cu un set de informaţii 
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specializate ale celor care sunt în măsură să ofere argumente pentru sau împotriva introducerii 

sistemului online de vot. Principalul aspect care va fi discutat în cadrul acestor interviuri este 

fezabilitatea tehnică a posibilei utilizări a votului pe internet. Mai mult decât atât, se va încerca 

evidenţierea aspectelor pozitive şi a celor negative în ceea ce priveşte capacitatea de gestionare a 

unui nou sistem de vot. 

Sondajul de opinie va fi realizat la nivelul întregului municipiu Cluj-Napoca. Subiecţii vor fi 

aleşi pe baza eşantionării pe cote. Motivul alegeri acestui tip de eşantionare nealeator este tocmai 

acela de a găsi explicaţiile din spatele opţiunii sau preferinţei pentru un anumit tip de vot, fie el 

pe internet sau pe hârtie şi pentru un anumit tip de alegător. Pentru definirea cotelor, vor fi 

utilizate următoarele variabile de control cu categoriile aferente: genul, vârsta şi nivelul de 

educaţie. Cele mai importante probleme care vor fi abordate în cadrul anchetei sunt: percepţia 

importanţei actului de a vota, comportamentul de vot, utilizarea calculatorului şi a internetului, 

constientizarea existenţei votului prin internet, percepţia asupra eficienţei utilizării votului prin 

internet. Motivul pentru care vor fi accentuate aceste aspecte se bazează pe cel puţin două 

argumente. În primul rând, aceste teme pot indica maniera în care indivizii percep importanţa 

votului în general. În al doilea rând, acestea ilustrează şi evaluează fezabilitatea introducerii 

votului prin internet.  

Combinarea metodelor calitative cu cele cantitative este oportună în vederea realizării 

unei cercetări descriptiv-exploratorii. Mai mult decât atât, este important de subliniat aspectul de 

complementaritate a metodelor selectate. Dincolo de nevoia de generalizare a datelor, cercetarea 

îşi propune să surprindă elemente care ţin de profunzimea percepţiilor.  

 

CAPITOLUL IV – Votul pe internet în presa scrisă din România 

 

Presa scrisă din România a început în ultimii ani să abordeze din ce în ce mai pregnant 

ipoteza introducerii votului pe internet. Acest lucru se datorează în special cetăţenilor plecaţi la 

muncă în străinătate şi care nu au posibilitatea de a ajunge în marile oraşe ale statelor respective 

pentru a-şi putea exprima dreptul la vot. Cu toate că, de cele mai multe ori, subiectul votului pe 

internet apare în contextul votului diasporei, capitolul de faţă îţi propune să analizeze cele mai 

importante ziare din România pentru a evidenţia elementele generale ale acestui subiect care pot 

fi preluate şi transpuse în contextul utilizării votului online inclusiv la nivel naţional şi local. Mai 



 19 

mult decât atât, este important de subliniat măsura în care votul electronic este menţionat în 

presa scrisă şi care sunt elementele adiacente pe care se pune accent. 

Conform Biroului Român de Audit al Tirajelor (BRAT), ziarele cu cel mai mare tiraj 

sunt: Cotidianul, Adevărul, Jurnalul Naţional şi Evenimentul Zilei. Aceste ziare sunt analizate în 

formatul online, toate articolele care conţin referire la votul electronic fiind luate în considerare, 

indiferent de anul apariţiei. Important de precizat este faptul că analiza articolelor este realizată în 

perioada iunie-iulie 2009, articolele analizate fiind toate cele disponibile online până în acel 

moment. Articolele sunt prezentate într-o formă succintă în cadrul fiecărui subcapitol, iar ele 

sunt analizate într-o ordine cronologică. Pentru fiecare dintre articolele analizate sunt luate în 

considerare şi acele comentarii ale cititorilor care au legătură directă cu subiectul discutat. Aceste 

comentarii pot fi utile în a sublinia modul în care problema complexă a utilizării votului 

electronic este percepută la nivelul simţului comun. 

Chiar dacă în literatura de specialitate se distinge foarte clar specificul votului pe internet, 

în limbajul comun şi în cel jurnalistic se utilizează cu precădere conceptul de „vot electronic”. 

Acest concept poate face referire atât la votul prin internet cât şi la votul în secţiile de vot cu 

ajutorul maşinilor de vot. Cu toate acestea, este de la sine înţeles faptul că, în contextul autohton, 

votul electronic se referă în mod exclusiv la votul pe internet, fie ca vot în cadrul secţiilor de 

votare, fie ca vot de la calculatorul personal al alegătorului. 

Întrebarea principală de cercetare este în ce măsură este prezent subiectul votului pe 

internet în presa scrisă din România? Cele două întrebări secundare ale acestei părţi sunt 

următoarele: Care sunt contextele în care se aduce în discuţie subiectul votului pe internet? şi În 

ce măsură o posibilă introducere a votului pe internet este legată în special de nevoile diasporei? 

Astfel, analiza de faţă urmăreşte cu precădere să observe care sunt subiectele discutate în 

presa scrisă referitoare la votul electronic şi modul în care actorii implicaţi se raportează la acest 

nou concept. Principalele aspecte care sunt urmărite în analiză sunt următoarele: poziţia pro sau 

contra votului electronic, existenţa elementelor tehnice legate de votul electronic, votul electronic 

pentru disaporă şi pentru cetăţenii din interiorul ţării, gradul de exemplificare a altor state care 

utilizeză acest tip de vot. 

Ediţia online a ziarului Cotidianul conţine zece articole referitoare la votul electronic. 

Aceste articole sunt scrise începând din 2005 până în 2009. Cu excepţia unui singur articol, 

numărul de vizualizări din partea cititorilor, pentru fiecare articol, trece peste 500. Ceea ce este 

interesant de precizat este faptul că articolul cu numărul cel mai mare de vizualizări (1262) este 
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cel scris de Cristian Pîrvulescu, vocea societăţii civile fiind probabil considerată extrem de 

credibilă. Plecând de la premisa că titlul este cea mai vizibilă parte a unui articol şi este cea care 

atrage atenţia asupra unui subiect, este important de precizat că în timp ce conceptul de 

„internet” apare o singură dată în titlurile articolelor analizate, cele de „vot electronic”, 

„diasporă” şi „click” apar de câte două ori. Însumând aspectele analizate, se poate preciza faptul 

că votul electronic este dorit de unii şi mai puţin dorit de alţii. Dacă, pe de o parte, societatea 

civilă pledează în mod susţinut pentru introducerea acestui tip de vot în special pentru românii 

din afara graniţelor ţării, clasa politică pare să impiedice deliberat acest lucru. Mai mult decât atât, 

chiar dacă sunt oferite exemple concrete de state în care funcţionează acest tip de vot, unul 

dintre cele mai discutate fiind cel al Estoniei, nici cititorii nu susţin în mod exclusiv votul 

electronic. În timp ce unii cred că o reformă electorală este necesară pentru micşorarea costurilor 

actului de a vota, alţii sublinează faptul că o asemenea reformă este inutilă în condiţiile în care 

clasa politică este aceeaşi. În acest context, se poate observa faptul că discuţiile despre votul 

electronic cresc în intensitate odată cu derularea cronologică a evenimentelor. Dacă în  primii ani 

votul electronic era doar amintit ca o măsură de modificare a sistemului electoral, ultimele 

articole dezbat şi aduc nu doar mult mai multe informaţii despre acest subiect dar şi o 

profunzime mai mare a argumentelor. 

Articolele scrise în ziarul Adevărul despre votul electronic ocupă atât cea mai mare 

întindere temporală, cât şi cel mai mare spaţiu. Scrise pe o perioadă de şase ani, numărul 

articolelor online care amintesc despre votul electronic este de 26. Temele abordate cu referire la 

acest subiect sunt legate cu preponderenţă de votul electronic al militarilor aflaţi în ţările cu 

conflict armat, utilizarea votului electronic pentru alegerile din interiorul unor partide politice şi 

votul electronic ca un mencanism de îmbunătăţire a votului diasporei. În acest context, titlurile 

articolelor sunt destul de relevante, astfel încât cititorul să poată prinde sensul încă de la început. 

Astfel, în timp ce nouă dintre titluri conţin conceptul de „vot electronic”, câte două titluri 

cuprind concepte precum „calculator”, „vot al diasporei” şi „vot prin corespondenţă”, toate 

acestea fiind relevante pentru tema analizată. La fel ca în cazul celorlalte ziare analizate, problema 

votului electronic este discutată şi la nivel înalt. Însă, cu toate că se repetă în mai multe rânduri, 

încă din 2003, că votul electronic este foarte probabil să se utilizeze la următoarele alegeri, cel 

puţin pentru românii din străinătate, nimic concret nu este stabilit în această direcţie. Pe lângă 

faptul că sunt invocate deficienţele tehnice cu care se confruntă încă România, cum ar fi numărul 

redus de utilizatori de internet, oamenii politici resping votul prin corespondenţă şi nu sunt deloc 
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entuziasmaţi de cel electronic, cu toate că acesta din urmă pare a fi mult mai sigur decât cel pe 

hârtie. Mai mult decât atât, proiectul de lege legat de votul electronic, depus spre dezbatere 

publică, este inexistent sau, cel puţin, membrii comisiei acreditate nu cunosc date privind acest 

subiect.  

Spre deosebire de ziarele analizate până în acest moment, Jurnalul Naţional nu se 

bucură de o amplă prezentare a subiectului votului pe internet. În varianta online a ziarului există 

doar cinci articole care fac referire la acest subiect. Mai mult decât atât, numărul de vizualizări 

din partea cititorilor este relativ redus faţă de situaţiile anterioare. Articolele se referă cu 

precădere la modificarea legii electorale în general sau la problemele care au apărut în Statele 

Unite cu maşinile de vot în cadrul alegerilor prezidenţiale din 2008.  Un singur articol dintre cele 

analizate pomeneşte în titlu ideea „votului electronic”. Chiar dacă numărul articolelor pe tema 

votului pe internet este unul redus în cazul ediţiei online a Jurnalului Naţional, există aspecte 

extrem de importante care au fost amintite în cadrul acestor articole. Dacă, pe de o parte, 

perspectiva introducerii votului electronic este una pozitivă pentru românii din străinătate care, 

de multe ori, au fost descurajaţi prin intermediul legii să îşi exprime opţiunea electorală, pe de 

altă parte, cetăţenii din interiorul graniţelor sunt nevoiţi să mai aştepte pentru un asemenea 

sistem de vot. Acest lucru se datorează în special unor probleme tehnice care necesită a fi 

rezolvate, cum este, spre exemplu, necesitatea identificării electronice a indivizilor, adică 

schimbarea cărţilor de identitate utilizate în prezent cu carduri electronice. Mai mult decât atât, 

chiar dacă a fost discutat în cazul alegerilor din Statele Unite, subiectul informării şi educării 

corespunzătoare, atât a organizatorilor alegerilor cât şi a votanţilor, se integrează perfect în 

contextul unei viitoare utilizări a votului pe internet în România, nivelul de noutate a unui astfel 

de sistem fiind unul complex.  

Ediţia online a Evenimentului Zilei conţine 12 articole care fac referire la votul 

electronic. De asemenea, au fost incluse în analiză două articole care fac referire la semnătura 

digitală, acest subiect fiind extrem de important în contextul utilizării votului electronic. Cele mai 

importante subiecte dezbătute în cadrul articolelor analizate, în afara subiectului legat de 

semnătura digitală, sunt votul electronic utilizat în cadrul alegerilor preliminare ale PSD şi 

alegerile din Estonia, prima ţară în care votul pe internet a putut fi utilizat la scară naţională 

pentru alegerile legislative. Cu toate că nu sunt oferite informaţii privind numărul de vizualizări a 

fiecărui articol, titlurile articolelor oferă o multitudine de sintagme interesante. Conceptul de „vot 

electronic” sau concepte derivate sunt utilizate de două ori, la fel ca şi conceptul de „semnătură 
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digitală”. De asemenea, concepte relevante au mai fost: internet, alegeri, calculator, computer sau 

vot. Toate temele dezbătute în aceste articole arată faptul că votul electronic implică multă 

responsabilitate. Dacă din exemplul Estoniei reiese faptul că acest tip de vot este posibil, din 

exemplul alegerilor preliminare din cadrul PSD reiese faptul că există multe carenţe 

organizatorice şi multe aspecte care trebuie corectate, în special legate de educarea alegătorilor, 

de perfecţionarea tehnologiei utilizate, dar şi de estomparea influenţării opţiunii de vot. 

Această parte a lucrării a avut ca scop evidenţierea modului în care tema votului 

electronic şi, implicit, a votului pe internet este tratată în presa scrisă din România. Este 

interesant de observat faptul că, în contextul în care opinia publică nu este familiarizată cu acest 

concept, nu se oferă o definiţie clară a ceea ce înseamnă votul electronic, elementele specifice 

fiind mai mult presupuse. Cu toate acestea, s-a observat un număr de vizualizări a articolelor 

relativ mare, în special în cazurile în care Cristian Pîrvulescu, preşedintele Asociaţiei Pro 

Democraţia, şi-a exprimat opinia. Cea mai dezbătută temă în cadrul articolelor analizate a fost 

introducerea votului electronic pentru românii din afara graniţelor ţării. Problemele de la care s-a 

plecat în această dezbatere au fost legate de numărul redus de secţii de vot şi de costurile extrem 

de ridicate, în materie de timp, resurse financiare etc., pe care cetăţenii din străinătate sunt 

obligaţi să le plătească dacă doresc să voteze. Chiar dacă promisiunile clasei politice, încă din 

2004 au fos numeroase, sistemul electronic de vot nu a fost încă implementat, iar perspectivele 

nu sunt neapărat optimiste.  

În ceea ce priveşte subiectul introducerii votului pe internet în ţară, oamenii politici 

amintiţi au subliniat faptul că acest lucru ţine de viitorul apropiat însă nu este o prioritate. Acest 

pas presupune, în primul rând, modificarea cărţilor actuale de identitate cu cărţi electronice de 

identitate. În aceeaşi ordine de idei, exemplu Estoniei, în special, a reliefat câteva dintre aspectele 

tehnice indispensabile introducerii acestui tip de vot. În primul rând este nevoie de o acoperire 

aproape integrală în ceea ce priveşte utilizarea internetului, situaţie care în România nu este 

rezolvată. În al doilea rând, este nevoie de o investiţie incipientă, destul de ridicată, în tehnica 

necesara: softurile necesare, cardul electronic amintit mai sus, dispozitivele de citire a acestor 

carduri etc. Cu toate că părerile sunt împărţite în ceea ce priveşte siguranţa votului electronic, 

introducerea, la un moment dat, a acestui tip de vot este percepută ca fiind ireversibilă. Mai mult 

decât atât, cu ajutorul unor specialişti care să perfecţioneze sistemele de securitate, votul pe 

internet poate deveni chiar mai sigur decât votul pe hârtie, aducând inclusiv un plus actului 



 23 

electoral în sine prin posibilitatea exercitării actului de a vota de la calculatorul personal, prin 

simplificarea procedurii birocratice de vot şi prin rapiditatea cu care sunt definitivate rezultatele. 

 

CAPITOLUL V – Votul pe internet în percepţia specialiştilor 

 

Acest capitol al lucrării îşi propune să realizeze o analiză a opiniilor specialiştilor IT, a 

reprezentanţilor Administraţiie Publice locale şi a practicienilor în ceea ce priveşte fezabilitatea 

introducerii votului pe internet, bazându-se pe studiul de caz al municipiul Cluj-Napoca. De 

asemenea, analiza îşi propune atât să evidenţieze dacă există diferenţe de opinie între aceste 

grupuri, cât şi să enunţe motivele pentru care specialiştii consideră că votul pe internet este o 

soluţie viabilă în vederea îmbunătăţirii actului electoral. Interviurile au fost aplicate în perioada 

ianuarie-mai 2010. 

În acest sens, au fost formulate două ghiduri principale de interviu diferite dar care 

conţin şi întrebări comune. Problemele comune care au fost adresate grupurilor de specialişti se 

referă în special la părerea despre următoarele aspecte: posibilele avantaje şi dezavantaje ale 

acestei metode alternative de vot, resursele necesare în procesul de introducere a votului pe 

internet, posibilitatea în perspectivă de a introduce votul pe internet în România, respectiv în 

Cluj-Napoca, posibilitatea creşterii ratei participării electorale în contextul utilizării în paralel a 

ambelor metode de vot (atât metoda clasică pe hârtie, cât şi votul pe internet), electoratul cel mai 

predispus să utilizeze votul pe internet şi comportamentul propriu al celui intervievat dacă ar 

avea posibilitatea să utilizeze acestă metodă nouă de vot. Diferenţele între cele două ghiduri de 

interviu au apărut în contextul problemelor mai specifice fiecăruia. Astfel, dacă specialiştii IT au 

fost întrebaţi despre tranzacţiile online, despre securitatea procesului de vot online, despre 

aspecte care ţin de autentificare, confidenţialitate, integritate, intimitate, acurateţe, despre 

posibilitatea utilizării semnăturii digitale, reprezentanţii Administraţiei Publice au răspuns la 

problemele legate de implicaţiile legislative ale demersului de introducere a votului pe internet. 

În completarea interviurilor adresate specialiştilor IT şi reprezentanţilor Administraţiei 

Publice locale, a fost realizat un interviu cu un specialist practician. Scopul acestui interviu 

singular este acela de a analiza modul un care un om care a observat şi a coordonat alegeri în 

foarte multe ţări de pe diverse continente (Europa, Statele Unite, Asia) percepe ideea votului pe 

internet în general şi o poate asocia cu contextul României în particular. 
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În ceea ce priveşte interviurile aplicate specialiştilor IT, au fost realizate patru astfel de 

interviuri. Respondenţii provin atât din mediul academic (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca), 

cât şi din mediul privat. Astfel, domeniile de specialitate ale subiecţilor sunt următoarele: 

Electrotehnică, Calculatoare, Tehnologia informaţiei; Securitatea sistemelor informatice (cripto şi 

steganografie); Ştiinţa calculatoarelor şi Tehnologii anti-virus. Aşa cum s-a observat din analiza 

interviurilor, deşi există uneori şi opinii diferite, în general sunt evidenţiate în unanimitate 

anumite probleme pe care le poate ridica votul pe internet. Deşi pe termen lung şi în paralel cu 

votul clasic pe hârtie, votul online pare a fi o soluţie extrem de benefică, este nevoie de accent 

detaliat pe problemele care ţin de securitatea votului şi de tot ce susbsumează această securitate. 

Cu toate că votul pe internet are avantaje multiple care ţin în special de uşurinţa şi rapiditatea cu 

care poate fi exercitat votul şi cuantificate rezultatele, acest tip de vot ridică un set de probleme 

tehnice care pot sta la baza posibilităţii de fraudare a alegerilor. 

În realizarea interviurilor cu reprezentanţi ai Administraţiei Publice locale s-a urmărit 

atât selectarea unor persoane avizate să oferă răspunsuri consistente în ceea ce priveşte problema 

introducerii votului pe internet, cât şi persoane din instituţii diferite ale administraţiei publice. În 

acest sens, au fost realizate trei interviuri: un interviu cu unul dintre viceprimarii din Cluj-

Napoca, un interviu cu un reprezentant al Consiliului Local şi un interviu cu un reprezentant al 

Consiliului Judeţean. Scopul acestor alegeri a fost acela de a observa diferenţe de opinii, în 

special ţinând cont de faptul că intervalele de vârstă ale celor intervievaţi sunt diferite 

(Viceprimar – 25-30 de ani, reprezentant Consiliu Judeţean – 30-35 de ani, reprezentant Consiliu 

Local – 40-55 de ani,). Multe dintre întrebările adresate respondenţilor au fost similare 

întrebărilor adresate specialiştilor IT, motivul fiind acela de a putea compara în final seturile de 

răspunsuri. De asemenea, s-a insistat mai mult asupra aspectului legislativ în perspectiva 

introducerii votului pe internet. Scopul realizării de interviuri cu reprezentanţi ai Administraţiei 

Publice locale a fost acela de a observa care este opinia acestora cu privire la fezabilitatea 

introducerii votului pe internet în general şi în particular în Cluj-Napoca. Chiar dacă răspunsurile 

au fost în mare parte diferite, se pot evidenţia câteva concluzii general valabile. În primul rând, 

votul pe internet este perceput ca fiind o variantă de vot simplă şi rapidă care poate stimula 

tinerii să participe la actul electoral. În acelaşi timp însă, se pune problema atât a diferenţelor de 

cunoştinţe şi de resurse în ceea ce priveşte utilizarea noilor tehnologii cât şi a securităţii pe care 

un astfel de sistem online de vot ar implica-o. În al doilea rând, din punct de vedere legislativ, 

fezabilitatea introducerii votului pe internet, la nivel naţional respectiv la nivel local, este cel 
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puţin improbabilă pe termen scurt şi mediu, fiind nevoie de dorinţă politică în acest sens. Nu în 

ultimul rând şi în ciuda acestei improbabilităţi, votul pe internet este perceput ca o modalitate 

prin care poate creşte rata participării electorale în special în rândul tinerilor, receptivi la noile 

tehnologii, şi a alegătorilor nehotărâţi sau care au avut experienţe mai puţin plăcute în ceea ce 

priveşte participarea la vot în ziua alegerilor..  

Interviurile prezentate mai sus au fost completate cu percepţia unui practician asupra 

votului pe internet. Este vorba despre un practician în sensul în care acesta a avut posibilitatea să 

observe şi să coordoneze alegeri în mai multe ţări precum Elveţia, Statele Unite ale Americii, 

Kosovo, Irak, Portugalia sau România. Această experienţă îi conferă o poziţie legitimă pentru 

exprimarea unei opinii valide faţă de posibilitatea, în perspectivă, de a introduce votul pe internet 

în România, respectiv în Cluj-Napoca, şi faţă de implicaţiile acestui demers. În acest sens, acest 

interviu va fi tratat ca un demers în aflarea unor bune practici pe care alte state le utilizează în 

procesul de vot. Interviul a pornit de la întrebări comune celor două ghiduri de interviu deja 

descrise, însă, pe parcursul discuţiei, au apărut şi subiecte noi. Informaţiile primite în urma 

acestui interviu sunt multiple, respondentul aducând în discuţie câteva aspecte extrem de 

relevante în contextul discuţiei despre introducerea votului pe internet. În primul rând este vorba 

despre nivelul de încredere scăzut pe care electoratul român îl are în sistem şi în rezultatele 

alegerilor. Iar utilizarea unui sistem de vot online presupune un grad ridicat de încredere în cei 

care organizează alegerile şi în modul în care acestea sunt organizate şi administrate. În al doilea 

rând, dar în aceeaşi ordine de idei, plecând de la opinia respondentului referitoare la faptul că nu 

există alegeri perfecte, este accentuată nevoia de a cunoaşte mai în detaliu modul în care se 

desfăşoară alegerile în alte state. În acest sens, este nevoie de preluarea şi adaptarea la contextul 

românesc a unor bune practici. Mai mult decât atât, este nevoie de luarea în considerare a 

recomandărilor care sunt făcute de către cei care vin şi observă alegerile din România. În al 

treilea rând, este adusă în discuţie în mod repetat nevoie existenţei unui registru naţional cu 

alegătorii în vederea eliminării suspiciunilor care apar legate de fraudarea alegerilor. De 

asemenea, odată cu crearea registrului naţional, este nevoie de crearea unei infrastructuri 

informaţionale pe baza căreia indivizii să-şi poată exercita votul în cunoştinţă de cauză. În acest 

sens, înainte de fi utilizat ca suport de vot, internetul ar trebui utilizat ca suport informaţional. În 

al patrulea rând, înainte de a discuta despre introducerea propriu-zisă a votului pe internet este 

nevoie de realizarea unor proiecte pilot care pot ajuta atât la cuantificarea resurselor implicate, 

cât şi la evidenţierea problemelor tehnice şi a reacţiilor alegătorilor. Nu în ultimul rând, 
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propunerea respondentului este aceea de a încerca introducerea votului pe internet în primul 

rând pentru românii aflaţi în afara graniţelor ţării. Cu toate că este în discuţie un proiect legat de 

introducerea votului prin poştă pentru diasporă, subiectul intervievat consideră că, datorită 

sistemul poştal deficitar, votul pe internet este o variantă mai potrivită.  

Pe baza analizei celor trei seturi de interviuri se poate concluziona faptul că părerile celor 

intervievaţi nu au fost neapărat unitare. Pe lângă faptul că au existat diferenţe de opinii chiar şi în 

interiorul aceluiaş grup de specialişti, aceste diferenţe au fost vizibile şi între grupuri. În ceea ce 

priveşte părerile similare ale celor intervievaţi, acestea au fost legate de avantajele şi dezavantajele 

votului pe internet, de capacitatea acestui sistem online de vot de a creşte rata participării 

electorale şi de grupul de alegători care ar utiliza în cea mai mare măsură votul pe internet. Astfel, 

se poate spune că votul pe internet, în comparaţie cu votul clasic pe hârtie, este perceput ca fiind 

mai rapid, atât din punct de vedere al exercitării votului cât şi din punct de vedere al cuantificării 

rezultatelor, nu implică nevoia de deplasare la o anumită secţie de vot, erorile umane scad, iar 

costurile pe termen lung sunt mai mici. De asemenea, votul online poate deveni un motiv al 

creşterii ratei participării electorale, în special pentru anumite categorii de alegători, cum ar fi 

tinerii sau persoanele cărora le este mai greu să se deplaseze. În ceea ce priveşte dezavantajele, 

principala problemă este legată de securitatea unui sistem de vot pe internet. Această problemă 

este legată în special de temerea că votul nu va fi transmis sau că opţiune de vot va putea fi 

asociată cu persoana în cauză. În acest sens, se invocă lipsa unui nivel ridicat de încredere într-un 

astfel de sistem de vot. Mai mult decât atât, o altă problemă care este evidenţiată este legată de 

diferenţele de resurse şi cunoştinţe între diferite categorii de indivizi. Astfel că, cei care au 

calculator şi acces la internet şi ştiu să utilizeze această tehnologie vot fi automat avantajaţi în faţa 

celor care nu au aceste resurse. Nu în ultimul rând, un sistem de vot care oferă posibilitatea 

exprimării votului din propria locuinţă poate duce la pierderea perspectivei sociale a actului de 

vot pe care o dau alegerile clasice. Toate grupurile intervievate au susţinut faptul că votul pe 

internet poate creşte rata participării electorale. În contextul în care tinerii sunt cei care participă 

din ce în ce mai puţin la actul electoral, prototipul individului care ar utiliza cel mai mult acest 

sistem de vot este următorul: tânăr, cu studii superioare, din mediul urban, utilizator de internet 

şi pasionat de noile posibilităţi pe care mediul virtual le oferă. 

Aşa cum era şi normal, diferenţele între cele trei grupuri au avut ca bază specializarea 

fiecăruia. Dacă specialiştii IT au fost canalizaţi pe probleme care ţin de securitatea sistemului de 

vot şi de tot ce implică acestea, reprezentanţii Administraţiei Publice au pus accentul pe legislaţie, 
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iar respondentul practician a făcut apel la experienţa trăită şi la bunele practici care pot fi aplicate 

în contextul românesc. Chiar dacă majoritatea respondenţilor au invocat probleme de securitate 

ale votului pe internet, specialiştii IT au tratat această problemă în profunzime. Părerile acestora 

au surprins faptul că, deşi există posibilitatea de a controla un sistem de vot online, acest sistem 

de vot online presupune un număr ridicat de riscuri care pot fi contracarate prin crearea unei 

infrastructuri extrem de complexe şi prin administrarea minuţioasă a acesteia. Din punct de 

vedere administrativ, fiind vorba despre un sistem electoral centralizat, scepticismul este legat de 

improbabilitatea modificării legislaţiei în domeniu pe termen scurt sau mediu. Mai mult decât 

atât, experienţele practice fac apel la faptul că dacă alte state, mult mai dezvoltate, nu au avut 

iniţiative similare, este foarte puţin probabil ca sistemul de vot pe internet să fie o soluţie viabilă 

pentru populaţia României în care accesul la internet este redus. Cel mult, se poate încerca 

aplicarea acestui sistem online de vot pentru românii care trăiesc în afara graniţelor ţării. În 

contextul avantajelor şi dezavantajelor votului pe internet, una dintre limitele lucrării este aceea 

că riscurile acestui sistem de vot, în special cele care ţin de securitate, au fost subsumate 

dezavantajelor, cu toate că ele ar fi putut constitui o categorie disctinctă.  

În concluzie, deşi este considerat un proiect ambiţios, dar viabil pe termen lung, şi deşi 

prezintă o serie de avantaje imposibil de ignorat, votul pe internet rămâne un subiect care 

necesită a fi dezbătut în continuare atât de câtre specialişti IT, cât şi de reprezentanţi ai 

Administraţiei Publice locale şi centrale şi de către practicieni locali şi internaţionali. Cu toate 

acestea, acest demers de realizare de interviuri a reuşit să ridice anumite probleme legate de votul 

pe internet, să evidenţieze păreri ale specialiştilor si să traseze perspective viitoare de dezbatere. 

 

CAPITOLUL VI – Votul pe internet în percepţia opiniei publice clujene 

 

Venind în completarea opiniilor pe care le au specialiştii referitoare la posibilitatea 

utilizării votului pe internet, această parte a lucrării îşi propune să accentueze opinia electoratului 

faţă de o potenţială introducere şi utilizare a votului pe internet, în paralel cu votul clasic pe 

hârtie. Scopul principal al acestei analize este acela de a vedea în ce măsură indivizii au cunoştine 

despre votul online, despre care sunt implicaţiile acestuia şi de a analiza în ce măsură ar fi dispuşi 

să utilizeze acest nou sistem de vot. 

Întrebarea principală de cercetare de la care porneşte această parte metodologică este în 

ce măsură cetăţenii oraşului Cluj-Napoca percep introducerea votului pe internet ca o 



 28 

oportunitate fezabilă şi eficientă? Mai mult decât atât, lucrarea îşi propune să analizeze atât 

măsura în care introducerea votului pe internet poate să crească rata participării electorale la nivel 

local, cât şi care sunt principalele motive pentru care indivizii ar utiliza un astfel de sistem de vot. 

De asemenea, cercetarea are ca obiectiv conturarea profilului viitorului utilizator al votului pe 

internet din punct de vedere socio-demografic, al nivelului de trai, al interesului faţă de politică şi 

al utilizării internetului. Astfel, accentul este pus pe deschiderea faţă de utilizarea în perspectivă a 

votului pe internet, pe nivelul de încredere pe care respondenţii l-ar putea avea faţă de votul 

online şi pe nivelul de acord în ceea ce priveşte introducerea acestui sistem de vot în paralel cu 

votul clasic. 

 În acest context, ipotezele de cercetare ale anchetei sunt următoarele: 

H1. Indivizii  tineri şi cu un nivel de educaţie mai ridicat se declară mai deschişi în ceea ce 

priveşte introducerea şi utilizarea votului pe internet. 

H2. Bărbaţii, mai mult decât femeile, se declară mai deschişi introducerii şi utilizării votului pe 

internet. 

H3. Participarea în cadrul ultimelor alegeri determină o mai mare deschidere faţă de o utilizare în 

perspectivă a votului pe internet. 

H4. Cu cât utilizarea internetului este mai intensă, cu atât indivizii sunt mai deschişi introducerii 

şi utilizării votului pe internet. 

H5. Principalul motiv care poate sta la baza unei viitoare utilizări a votului pe internet este lipsa 

nevoii de deplasare la secţia de vot.  

H5.1 Problemele legate de securitatea şi siguranţa procesului online de vot constituie 

motive pentru o abordare sceptică a acestui sistem de vot. 

H5.2 Introducerea votului pe internet este percepută ca având capacitatea de a creşte 

rata participării la vot. 

În vederea oferirii unor răspunsuri la întrebările de cercetare şi verificării acestor ipoteze 

este utilizată metoda sondajului de opinie, având ca instrument chestionarul. Datele au fost 

culese în perioada octombrie-noiembrie 2009. Eşantionul este alcătuit în mod exclusiv din 

indivizi care locuiesc în municipiul Cluj-Napoca. Eşantionul este format din 776 de indivizi. 

Tipul de eşantionare este pe cote, acesta respectând în mod aproximativ structura populaţiei din 

care a fost extras (Institutul Naţional de Statistică). Principalele cote pa baza cărora s-a alcătuit 

eşantionul sunt: genul, vârsta şi nivelul de educaţie. Motivul principal pentru care au fost alese 

aceste variabile în vederea delimitării eşantionului este legat de faptul că acestea sunt considerate 
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în literatura de specialitate ca fiind aspect relevante care determină percepţia faţă de votul pe 

internet.  

Instrumentul utilizat în realizarea sondajului de opinie este chestionarul. Chestionarul 

aplicat respondenţilor este format dintr-un număr de 51 de întrebări, respectiv 113 variabile. 

Principalele probleme abordate în cadrul chestionarului au fost următoarele: gradul de satisfacţie 

privind nivelul de trai, interesul faţă de domeniul politic, importanţa actului electoral, nivelul de 

încredere, sursele de informare, utilizarea calculatorului în general şi a internetului în particular, 

percepţia votului pe internet şi aspecte socio-demografice. În vederea analizei datelor s-a utilizat 

programul statistic SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Pornind de la o prezentare generală a datelor obţinute în vederea conturării profilului 

respondenţilor, lucrarea pune accentul pe relaţiile dintre variabile în special pe baza cotelor alese. 

În acest sens, demersul este împărţit pe două mari direcţii de analiză. O prima parte este 

reprezentată de accentuarea diferenţelor între grupurile de respondenţi pe baza variabilelor cote 

(gen, vârstă şi nivel de educaţie) alese pentru delimitarea eşantionului. O a doua parte constă în 

găsirea unor relaţii semnificative în special între variabilele specifice legate de utilizarea tehnolgiei 

şi de percepţia asupra votului pe internet. 

Plecând de la cele trei variabile alese pentru delimitarea eşantionului, şi anume genul, 

vârsta şi nivelul de educaţie, această parte evidenţiază care sunt principalele trăsături specifice şi 

diferenţe între grupurile delimitate de aceste variabile. Vor fi luate în considerare în special acele 

relaţii semnificative din punct de vedere statistic. În primul rând, în ceea ce priveşte genul 

respondenţilor, principala idee care poate fi evidenţiată pe baza datelor obţinute este că 

diferenţele între bărbaţi şi femei sunt minime din toate punctele de vedere analizate. Cu toate 

acestea, necesită a fi evidenţiate câteva diferenţe. Chiar dacă atât femeile cât şi bărbaţii prezintă 

un interes destul de scăzut pentru domeniul politic, participarea la vot este considerată a fi foarte 

importantă, femeile declarând acest lucru în mai mare măsură decât bărbaţii. De asemenea, sunt 

mai multe femei care afirmă faptul că ar participa la vot dacă duminica viitoare ar avea loc 

alegeri. Cu toate acestea, atunci când vine vorba despre tehnologie, bărbaţii sunt majoritari în 

ceea ce priveşte nivelul de încredere în aceasta. Mai mult decât atât, bărbaţii utilizează internetul 

mai mult decât femeile şi cunosc comenzile specifice internetului mai bine. În acest context, 

interesant este faptul că mai multe femei decît bărbaţi spun că ar utiliza votul pe internet, chiar 

dacă nu toate au auzit de acest mecanims alternativ de vot. De asemenea, tot femeile sunt cele 

care declară mai frecvent decât bărbaţii că au existat situaţii în care ar fi fost benefic să aibă la 



 30 

dispoziţie posibilitatea utilizării votului pe internet. În acest sens, mai multe femei decât bărbaţi 

declară că ar fi de acord cu introducerea votului pe internet în paralel cu votul clasic pe hârtie.  

În al doilea rând, în contextul vârstei respondenţilor, se poate spune că, în general, 

grupurile de vârstă până la 54 de ani sunt grupurile cele mai deschise utilizării în perspectivă a 

votului pe internet. Cu toate acestea, există un procent semnificativ de respondenţi peste 55 şi 

chiar peste 65 de ani care, deşi nu au auzit de votul pe internet, consideră că ar încerca cel puţin 

să îl utilizeze dacă ar avea posibilitatea. În ciuda faptului că introducerea unui sistem nou de vot 

presupune un grad mare de informaţii care necesită a fi asimilate, este foarte probabil că nivelul 

de curiozitate să-l devanseze. În al treilea rând, plecând de la faptul că indivizii care au studii 

superioare sunt cei care sunt în cea mai mare măsură familiarizaţi cu internetul şi cu funcţiile 

acestuia, se poate concluziona faptul că aceşti indivizi sunt şi cei care ar utiliza votul pe internet 

dacă acest lucru ar fi posibil. Mai mult decât atât, având infrastructura şi cunoştinţele necesare, 

este foarte probabil ca aceştia să înţeleagă în foarte mare măsură sistemul specifici votului online 

şi să îl utilizeze în mod constant.   

Plecând de la analizele anterioare în care s-a încercat evidenţierea principalelor 

caracteristici socio-demografice ale indivizilor care se declară, în general, în favoarea votului pe 

internet, lucrarea încearcă să găsească relaţii între cele mai importante variabile legate exclusiv de 

comportamentul electoral şi de opinia faţă de votul pe internet. Astfel votul pe internet a fost 

pus în relaţie în special cu opinia faţă de vot, cu comportamentul de vot în general şi cu abilităţile 

de utilizare a internetului. Una dintre relaţiile care necesită a fi evidenţiate se referă la faptul că o 

mare parte dintre respondenţii care nu au participat la ultimele alegeri au un nivel ridicat de 

încredere în tehnologie. De asemenea, majoritatea celor care au spus că nu au participat la 

ultimele alegeri cunosc comenzile specifice internetului foarte bine şi bine. Mai mult decât atât, 

dacă mai mult de jumătate dintre cei care nu au votat la ultimele alegeri declară că ar utiliza votul 

pe internet dacă acest lucru ar fi posibil, tot un procent asemănător dintre cei care ar vota 

duminica viitoare spun că ar alege mecanismul de vot online. În acest context, introducerea 

votului pe internet pare o soluţie utilă atât pentru menţinerea şi creşterea interesului faţă de 

procesul electoral în general, cât şi pentru creşterea ratei participării la vot.   

Pe baza celor două direcţii mari de analiză, concluziile sunt multiple, acestea validând sau 

invalidând ipotezele de la care a plecat demersul empiric. În ceea ce priveşte vârsta 

respondenţilor, cu toate că indivizii peste 45 de ani se declară cei mai interesaţi de domeniul 

politic, tinerii sunt cei mai optimişti în ceea ce priveşte modul în care vor trăi peste un an şi au 
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cel mai mare nivel de încredere în tehnologie. De asemenea, deşi tinerii sunt cei care declară în 

cea mai mare măsură că nu au participat la ultimele alegeri, ei sunt cei care cunosc cel mai bine şi 

utilizează internetul cel mai des. În acest context, indivizii până în 54 de ani sunt cei care spun în 

cea mai mare măsură că ar utiliza votul pe internet. Cu toate acestea, există şi persoane de peste 

54 de ani care, deşi nu cunosc comenzile specifice internetului, declară că ar încerca votul online. 

Mai mult decât atât, este interesant faptul că tinerii până în 24 de ani declară că nu ar putea avea 

decât un grad scăzut de încredere în acest mecanism de vot. Din punct de vedere al nivelului de 

educaţie, rezultatele indică faptul că indivizii cu studii superioare sunt cei mai interesaţi de 

domeniul politic. De asemenea, cei care consideră că participarea la vot este foarte importantă au 

cel puţin liceul absolvit. În ceea ce priveşte cunoaşterea şi utilizarea internetului, respondenţii cu 

un nivel mai ridicat de educaţie sunt şi cei care cunosc cel mai bine şi utilizează cel mai mult 

această tehnologie. În acest context, cei care afirmă că ar utiliza votul pe internet la următoarele 

alegeri sunt în special indivizii cu studii universitare şi post-universitare. Astfel, se poate spune că 

prima dintre ipoteze este validă în sensul în care indivizii tineri şi cu un nivel de educaţie mai 

ridicat sunt cei care se declară cei mai deschişi votului pe internet. 

În ciuda faptului că bărbaţii sunt cei mai interesaţi de domeniul politic în general, femeile 

consideră într-o mai mare măsură că participarea la alegeri este foarte importantă. De asemenea, 

chiar dacă bărbaţii sunt cei care au un nivel de încredere în tehnologie mai mare decât cel al 

femeilor şi chiar dacă aceştia utilizează mai mult internetul, există mai multe femei care care se 

declară mai deschise introducerii şi utilizării în perspectivă a votului pe internet. În aceeaşi odine 

de idei, există mai multe femei decât bărbaţi care afirmă că, în trecut, au existat situaţii în care ar 

fi fost benefic să existe posibilitatea votului online. Având aceste date, se poate evidenţia faptul 

că cea de a două ipoteza a cercetării nu se validează, astfel, femeile fiind mai deschise votului pe 

internet decât bărbaţii.  

În contextul în care există mai mulţi respondenţi care au declarat că nu au votat la 

ultimele alegeri dar care cunosc comenzile specifice internetului foarte bine, decât respondenţi 

care au declarat că au participat la ultimele alegeri şi cunosc la fel de bine internetul, mai mult de 

jumătate dintre cei care au votat ultima dată afirmă că ar utiliza votul pe internet dacă acest lucru 

ar fi posibil. În aceeaşi ordine de idei, este interesant de precizat totodată că un nivel ridicat de 

cunoaştere a internetului determină o mai mare deschidere faţă de utilizarea în perspectivă a 

votului pe internet şi un mai mare nivel de încredere în acesta. De asemenea, majoritatea 

indivizilor care afirmă că utilizează zilnic internetul ar vota online. Astfel, se poate spune în mare 
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măsură că atât cea de a treia cât şi cea de a patra ipoteză se validează. O idee importantă care mai 

necesită a fi precizată se referă la faptul că aproape jumătate dintre cei care spun că nu au auzit 

de votul pe internet ar încerca acest mecanism de vot.  

În ceea ce priveşte percepţia caracteristicilor votului pe internet, se poate afirma faptul că 

votul pe internet este în foarte mare măsură preferat datorită lipsei nevoii de deplasare la secţia 

de vot şi a confortului dat de acest lucru. În acelaşi timp, dacă problemele legate de securitatea şi 

siguranţa votului au fost amintite în special de persoanele cu studii superioare, aspectele legate de 

noutatea acestui sistem de vot au fost evidenţiate de către ceilalţi respondenţi. Mai mult decât 

atât, inegalitatea pe care votul pe internet o poate produce între cei care au cunoştinţe şi acces la 

internet şi cei care nu au aceste resurse este o problemă observată de către majoritatea 

respondenţilor, indiferent de caracteristicile acestora. De asemenea, se poate spune, într-o 

oarecare măsură faptul că votul pe internet are capacitatea de a creşte rata participării la vot. 

Acest subiect poate fi privit din două perspective. În primul rând, întrebaţi în ce măsură votul 

online are capacitatea de a aduce mai mulţi cetăţeni la vot, răspunsurile indivizilor au înclinat 

concluziile înspre un răspuns favorabil democraţiei. În al doilea rând, există un număr 

semnificativ de indivizi, în special tineri, care, deşi au spus că nu au participat la ultimele alegeri, 

ar utiliza votul pe internet în măsură în care acesta ar fi disponibil. Astfel, se poate afirma faptul 

că votul pe internet, utilizat în paralel cu votul clasic pe hârtie, este perceput ca un mecanism 

care poate atât diversifica procesul electoral, cât şi aduce beneficii pentru alegători şi pentru 

sistemul democratic în sine. 

 
 

CONCLUZII  
 

Această lucrare a avut ca bază de plecare realitatea conform căreia democraţiile prezintă 

riscul unui grad scăzut de reprezentare. În acest context, întrebarea care necesită a fi adresată este 

dacă există un mecanism prin care cetăţenii să fie stimulaţi să îşi exprime opţiunea de vot mai 

mult decât o făceau până în prezent. Unul dintre posibilele răspunsuri la această întrebare, 

respectiv una dintre soluţiile la această problemă, poate să fie introducerea unor metode 

alternative de vot care să faciliteze actul votului şi să stimuleze curiozitatea alegătorilor. În acest 

sens, cercetarea de faţă şi-a propus să analizeze modul în care votul pe internet, ca o alternativă la 

metodele clasice de vot, este perceput atât de către specialişti cât şi de către alegători. Important 
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de precizat este faptul că perspectiva lucrării de faţă tratează votul online ca un mecanism de vot 

care să funcţioneze în paralel cu votul clasic pe hârtie. De asemenea, cercetarea a avut ca studiu 

de caz municipiul Cluj-Napoca.  

În acest context, întrebările de cercetare de la care a pornit cercetarea se referă la 

următoarele aspecte. În primul rând, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra nivelului 

discuţiilor asupra metodelor alternative de vot din România, s-a dorit analizarea măsurii în care 

subiectul votului pe internet este prezent în presa scrisă naţională. Mai mult decât atât, utilizând 

variantele online a patru dintre cele mai citite ziare, s-a dorit evidenţierea legăturii pe care aceste 

discuţii le au mai degrabă cu cetăţenii aflaţi în afara graniţelor ţării decât cu cei care locuiesc în 

România. În al doilea rând, având în vedere faptul că o posibilă introducere a votului pe internet 

implică discuţii tehnice şi legale care pot fi considerate sensibile, s-a recurs la trei seturi de 

interviuri semi-structurate cu specialişti IT, cu reprezentanţi ai Administraţiei Publice locale şi cu 

specialişti practicieni. Acest demers a avut ca scop conturarea câtorva opinii specializate privind 

fezabilitatea introducerii votului pe internet în România în general şi în Cluj-Napoca în principal, 

avantajele şi dezavantajele unui astfel de sistem de vot în special pentru alegători şi posibilitatea 

ca rata participării electorale să crească. În al treilea rând, introducerea unei noi metode de vot 

fiind un subiect care priveşte în mod direct alegătorul, s-a recurs la un sondaj de opinie realizat în 

Cluj-Napoca. Principalele probleme care au fost urmărite au fost legate de disponibilitatea şi 

motivaţia alegătorilor de a alege să voteze online, de crearea unui profil al utilizatorului votului 

pe internet şi de măsurarea nivelului potenţial de încredere pe care indivizii ar putea să îl aibă în 

acest mecanism de vot. Metodele de cercetare care au fost utilizate în obţinerea informaţiilor 

dorite au fost analiza de conţinut, interviul semi-structurat şi sondajul de opinie. 

În funcţie de problemele urmărite, vor fi evidenţiate mai departe principalele rezultate 

obţinute în urma cercetării. În ceea ce priveşte analiza de conţinut pe articolele de ziar 

monitorizate, s-a observat că se utilizează în mod pregnant conceptul de „vot electronic” şi nu 

cel de „vot pe internet”, deşi, pe baza contextului, se poate înţelege că, în majoritatea cazurilor 

este vorba despre acelaşi lucru. De asemenea, este important de precizat că acest concept nu este 

clar definit în presa scrisă, nevoia unei astfel de definiri fiind un aspecte vital în perspectiva 

introducerii votului online. Cu toate acestea, interesant este faptul că cel mai mare număr de 

vizualizări se remarcă la articolele în care este prezentată opinie Preşedintelui Asociaţiei Pro 

Democraţia. De aici se poate accentua faptul că există o asociere între iniţiativele, în general, ale 

acestei organizaţii şi legitimitatea opiniei acesteia în ceea ce priveşte votul pe internet.  
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De asemenea, aşa cum era de aşteptat, subiectul votului electronic este cel mai mult 

prezent în contextul problemelor apărute pentru diasporă în cadrul alegerilor. Astfel, 

introducerea unui sistem de vot alternativ este luată în considerare pentru cetăţenii care locuiesc 

în afara graniţelor ţării. Principalele motive pentru care se ia în considerare această variantă sunt 

legate de numărul redus de secţii de vot şi de costurile ridicate pe care alegătorii trebuie să le 

plătească pentru a-şi putea exercita dreptul de a vota (spre exemplu, distanţele mari pe care sunt 

nevoiţi să le parcurgă pentru a ajunge la o secţie de vot). Cu toate că problema votului diasporei 

este larg dezbătută, articolele apărute în presă subliniază existenţa promisiunilor politice însă 

punând accentul pe perspectivele pesimiste.  

În ceea ce priveşte posibilitatea introducerii votului pe internet în interiorul ţării, 

personalităţile politice care şi-au exprimat public opinia, consideră că acest demers este posibil şi 

chiar ireversibil, însă nu constituie o prioritate. Motivele invocate ţin în primul rând de costurile 

pe care o asemenea acţiune le-ar implica: modificarea cărţilor de identitate existente cu cărţi 

electronice, crearea infrastructurii necesare şi educarea populaţiei.   

Interviurile realizate cu specialiştii au dus discuţiile privind votul pe internet la un nivel 

mai detaliat. Fie că a fost vorba despre specialişti IT sau de reprezentanţi ai Administraţiei 

Publice, toţi au auzit de această metodă de vot şi o caracterizează în primul rând ca fiind facilă. 

În aceeaşi ordine de idei,  principalele avantaje ale votului online semnalate de către respondenţi 

sunt legate de comoditatea votului în sensul posibilităţii exercitării votului din orice locaţie cu 

conexiune la internet, de atracţia pe care acest sistem de vot o poate exercita asupra tinerilor şi de 

reducerea timpului necesar cuantificării rezultatelor votului.  

Chiar dacă Cluj-Napoca este perceput ca având caracteristici mai speciale în ceea ce 

priveşte oamenii care locuiesc în acest oraş (medie de vârstă mică, nivel ridicat de educaţie etc.) şi 

chiar dacă la o primă vedere aceste caracteristici pot face fezabilă introducerea votului pe 

internet, posibilitatea introduceri votului online este limitată atât de resursele puţine pe care 

municipalitatea le deţine, cât şi de legislaţia care necesită a fi modificată la nivel naţional. Mai 

mult decât atât, principala problemă a votului pe internet, percepută atât de specialiştii IT cât şi 

de reprezentanţii Administraţiei Publice locale, este securitatea pe care un astfel de sistem de vot 

o oferă. Chiar dacă majoritatea problemelor subsumate securităţii pot fi rezolvate relativ uşor, 

există aspecte care necesită aplicaţii şi testări multiple.  

Mai mult decît atât, un aspecte pe care specialistul practician pune accentul este lipsa de 

încredere a alegătorilor în sistem şi în rezultate, din punctul său de vedere, problemele tehnice 



 35 

nefiind cele mai importante. De asemenea, în aceeaşi ordine de idei, este evidenţiată nevoia 

creării unui registru naţional care să rezolve aspecte care pot fi invocate ca şi cauze ale fraudării 

alegerilor (spre exemplu, persoane decedate care au votat, persoane care au votat de mai multe 

ori etc.). Tot în cadrul interviului cu specialistul practician,  a fost subliniată nevoia de realizare a 

câtorva proiecte pilot pe baza cărora să poată fi concluzionate aspecte legate de costurile 

implicate şi de percepţia opiniei publice. Mai mult decât atât, prioritatea pare să fie introducerea 

votului pe internet pentru diasporă în special datorită ratei foarte mici a participării electorale din 

străinătate şi a costurilor mari pe care le implică exercitarea votului pentru fiecare alegător.  

Din punct de vedere al potenţialului pe care votul online l-ar putea avea asupra creşterii 

ratei participării, toţi respondenţii au fost de acord cu faptul că această metodă de vot poate 

îmbunătăţi calitatea democraţiei. Tinerii, a căror participare este în general scăzută, cu un nivel de 

educaţiei superior, atraşi de tehnică, dar şi cetăţenii care nu se pot deplasa la secţiile de vot sunt 

categorii socio-demografice care pot ridica rata participării. 

Ca o completare firească la rezultatele obţinute în urma analizei presei scrise şi a opiniilor 

specialiştilor, sondajul de opinie are rolul de evidenţia opinia cetăţenului cu privire la votul pe 

internet. În cazul anchetei, rezultatele au evidenţiat aspecte diverse. Aşa cum era de aşteptat, un 

procent mic dintre cei intervievaţi au auzit de metoda votului pe internet. Mai mult decât atât, au 

fost puţine persoane care, puse în postura de a-şi imagina acest tip de vot, au declarat ca au 

existat situaţii în care l-ar fi utilizat dacă ar fi avut posibilitatea. Rezultatele cercetării evidenţiază 

anumite variabile pe baza cărora se poate trasa prototipul alegătorului care, cel puţin la nivel 

declarativ, ar alege să voteze online. Astfel, acest individ ar trebui să fi în primul rând tânăr, să 

cunoască limba engleză, să aibă un nivel de educaţie relativ ridicat şi să se auto-perceapă ca fiind 

mai degrabă bogat decât sărac. De asemenea, ar trebui să aibă calculator, respectiv conexiune la 

internet şi să fie familiarizat cu activităţile care se pot desfăşura online. Din punct de vedere al 

aspectelor politice, acest individ ar trebui să fie mai degrabă adeptul politicilor de dreapta decât 

de stânga, să nu fie neapărat interesat de politică şi să nu fi votat neapărat la ultimele alegeri 

generale.  

Astfel, îmbinând metodele calitative cu cele cantitative, cercetarea de faţă a încercat atât 

să creeze o imagine de ansamblu asupra percepţiei votului pe internet cât şi să surprindă aspecte 

de detaliu în ceea ce priveşte această metodă de vot. Mai mult decât atât, cercetarea poate fi 

privită ca un început al unui proces mai amplu de analiză a modului în care legislaţia electorală ar 
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trebui şi ar putea fi modificată şi a modului în care probleme de securitate şi de încredere 

generalizată ar putea fi rezolvate. 

 

Limite ale lucrării şi perspective de cercetare 

Ca orice cercetare, şi această lucrare prezintă câteva seturi de limite. Aceste limite pot fi 

grupate în următoarele trei categorii: limite care ţin de alegerea studiului de caz, limite care ţin de 

metodele de cercetare alese şi de modul acestora de aplicare şi limite care ţin de perspectivele 

utilizate în cadrul cercetării. Pe baza acestor limite vor fi trasate câteva perspective de cercetare în 

vederea îmbunătăţirii rezultatelor obţinute. 

Primul set de limite se referă la alegerea unui singur studiu de caz, şi anume municipiul 

Cluj-Napoca. Fiind un cotext mai deosebit, caracterizat de un nivel ridicat de dezvoltare 

economică, socială şi tehnologică, datele obţinute în urma analizei realizate în Cluj-Napoca nu 

pot fi generalizate la nivelul altor oraşe. Mai mult decât atât, lucrarea de faţă a luat în considerare 

doar ideea întroducerii votului pe internet în municipiu şi nu a fost considerată perspectiva 

introducerii acestei merode de vot la nivelul diasporei, idee prezentată în mod repetat în 

discursurile oamenilor politici şi specialiştilor.  

Cel de-al doilea set de limite, şi poate cel mai consistent, se referă la metodele de 

cercetare alese şi la modul în care acestea au fost aplicate. În primul rând, în ceea ce priveşte 

analiza de conţinut, cercetarea a luat în considerare monitorizarea presei pe o perioadă care s-a 

oprit în luna iulie 2009. Deşi au fost luate în considerare toate articolele apărute în ziarele alese 

până în momentul respectiv, problema introducerii unei metode de vot alternative, în special 

pentru românii aflaţi în afara graniţelor ţării a mai fost dezbătută în mass-media şi în contextul 

alegerilor din noiembrie 2009. De asemenea, au fost luate în considerare doar patru dintre ziarele 

naţionale, un număr mai mare fiind poate mai adecvat pentru obţinerea unor rezultate mai 

complexe. În al doilea rând, deşi pentru interviuri au fost selectate persoane reprezentative 

pentru domeniul lor de activitate, numărul de interviuri realizate este mic în raport cu importanţa 

pe care tema votului pe internet o are. Nu în ultimul rând, sondajul de opinie a fost realizat 

utilizând eşantionarea pe cote. Eşantionul pe cote nefiind un eşantion probabilistic, gradul de 

generalizare a datelor obţinute este limitat.  

Cel de al treilea set de limite se referă la necesitatea abordării juridico-legale a subiectului 

introducerii votului pe internet. În acest sens, lucrarea de faţă nu îşi propune să analizeze 
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legislaţia electorală din România şi modul în care aceasta ar trebui modificată sau completată în 

contextul introducerii unui mecanism de vot alternativ. 

Pe baza acestor limite ale cercetării de faţă pot fi creionate perspective de cercetare care 

să ducă la o imagine mai detaliată a modului în care votul pe internet este perceput de către 

specialişti şi de către electorat. În primul rând, cercetarea realizată în oraşul Cluj-Napoca poate 

constitui un punct de plecare în vederea realizării unei cercetări similare la nivel naţional sau 

chiar la nivel de diasporă. Pe lângă rezultatele care au reieşit în urma cercetării şi care pot fi 

utilizate pentru studierea mai în detaliu şi mai în profunzime a posibilităţii introducerii votului pe 

internet, instrumentele create pentru cercetarea de faţă pot fi replicate. De asemenea, deşi a fost 

luat în considerare doar subiectului votului pe internet, rezultatele acestei cercetări pot fi utilizate 

şi pentru a analiza posibilitatea introducerii altor metode alternative de vot, cum ar fi votul prin 

poştă. În al doilea rând, în contextul în care metodele de vot alternative sunt luate în considerare 

în special pentru diasporă, o analiză a presei din statele în care trăiesc cei mai mulţi români ar fi 

benefică în vederea evidenţierii modului în care problemele legate de exercitarea votului în 

străinătate sunt percepute în contextele respective. Astfel o analiză a ziarelor internaţionale ar 

oferi un plus de informaţie. În al treilea rând, fiind vorba despre un subiect sensibil care ridică 

multe probleme, nevoia continuării discuţiilor cu specialiştii, atât din domeniul IT cât şi ai 

Autorităţii Electorale Permanente, este necesară. Mai mult decât atât, având exemple de state, 

precum Estonia, unde votul pe internet a fost implementat cu succes, preluarea unor bune 

practici, pe baza unor interviuri cu specialiştii care au luat parte la procesul de implementare a 

votului pe internet, ar fi utilă. De asemenea, vorbind de cazul României, unde nivelul de 

acceptare a noilor tehnologii este destul de scăzut, este nevoie de realizarea mai multor studii 

pilot în care electoratul să fie pus în faţa realităţii de a utiliza metode alternative de vot. Pe baza 

acestor experimente s-ar putea evidenţia atât reacţiile cetăţenilor referitoare la utilizarea în 

pespectivă la scară largă a metodelor alternative de vot, cât şi problemele tehnice care pot apărea 

pe parcursul desfăşurării procesului de vot. Nu în ultimul rând, în vederea realizării unui proces 

complet de analiză, se impune studiul în profunzime al legislaţiei electorale atât prin intermediul 

analizei juridice comparate a acesteia în ceea ce priveşte modul în care legea a fost modificată în 

alte state, cât şi prin intermediul unor dezbateri cu specialişti în domeniu, scopul fiind acela de a 

alinia această legislaţie la nevoile impuse de metodele alternative de vot. 
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