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INFORMARE 
 
Rezultatele primului proiect de consultare publică prin intermediul votului pe internet 
 
Asociația Pro Democrația, cu sprijinul Penrose CDB, Agenția Metropolitană Brașov și Autoritatea 
Electorală Permanentă,  a implementat în perioada februarie – iunie 2017, campania “Votul meu 
online”, primul proiect de consultare publică prin care cetățenii din Brașov, Râșnov și Făgăraș au 
avut posibilitatea, pentru prima data, să voteze prin intermediul internetului asupra unor probleme 
ale comunității din care fac parte. Acțiunea face parte dintr-un proiect mai amplu numit E-
Referendum în România, implementat de Asociația Pro Democrația Club Brăila, iar scopul 
proiectului a fost implementarea pe termen mediu a unui sistem de i-voting (internet voting) în 
referendumurile consultative pentru luarea deciziilor de interes local în România. 
 
Astfel, cetățenii din Brașov, Râșnov și Făgăraș, în perioada 5-14 iunie 2017 au avut posibilitatea să 
își exprime opțiunea de vot online asupra problemelor precum: Brașov – Sunteți de acord ca strada 
Dobrogeanu Gherea să devină stradă cu sens unic dinspre cartierul Răcădău spre magazinul Star?; 
Făgăraș – Care ar trebui să fie planul de dezvoltare al orașului Făgărăș?; Râșnov – Sunteți de acord 
că Primăria Râșnov să cumpere un teren la marginea orașului pentru construirea unei parcări 
supraetajate? 
 
Numărul total al celor care s-au înscris în această campanie a fost de 358, dintre care doar 322 au 
avut drept de vot în orașele Brașov, Râșnov sau Făgăraș. De remarcat ar fi că printre cei care s-au 
înscris la vot au fost și doi cețățeni de 80 de ani, iar ca și date demografice, 120 dintre cei înscriși au 
vârsta cuprinsă între 18 – 34 de ani, 170 vârsta cuprinsă între 35 – 59 de ani și 32 de înscriși cu 
vârsta de peste 60 de ani.  
 
Rezultatele primului exercițiu de vot online arată așa: 

 Municipiul Brașov – 292 de cetățeni înscriși în proces dintre care au votat 164, iar opțiunea 
votanților pentru întrebarea Sunteți de acord ca strada Dobrogeanu Gherea să devină strada 
cu sens unic dinspre cartierul Răcădău spre magazinul Star?,  se prezintă astfel: DA – 60, 
NU  - 104; 

 Orașul Râșnov – 19 cetățeni înscriși dintre care au votat 11, iar rezultatele pentru Sunteți de 
acord ca Primaria Râșnov să cumpere un teren la marginea orașului pentru construirea unei 
parcări supraetajate?, se prezintă astfel: Da – 7, Nu – 4; 

 Municipiul Făgăraș – 12 cetățeni înscriși dintre care au votat doar 6 persoane, iar rezultatele 
pentru întrebarea Care ar trebui să fie planul de dezvoltare al orașului Făgăraș?, având 
variante de răspuns Turism și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii – 4, 
Reindustrializarea pe platforme mari – 2. 

 



 
“E-Referendum în România!”, proiect realizat cu sprijinul financiar al Fondului pentru Inovare Civică, un program dezvoltat de 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile în parteneriat cu  Romanian-American Foundation şi Trust for Civil Society in Central 

and Eastern Europe 

2                                                                

 

Având în vedere un experiment asemănător care a avut loc în Catalonia în 2003, care a fost 
implementat de către guvernul local, unde prezența la vot a fost de 730 de cetățeni (3.14%), putem 
considera campania “Votul meu online” ca fiind un succes.  
 
Astfel, prin acest exercițiu pilot, partenerii și-au propus să ofere autorităților locale un pas înainte în 
utilizarea metodei de consultare online a comunității, devenind vârful de lance în transparentizarea și 
îmbunătățirea democrației în România.  
 
 
Mai multe detalii despre proces și expriența votului prin internet vor fi prezentate în raportul final al 
proiectului. 
 
Despre campanie și proiect consultatui: http://votulmeuonline.ro/ 


