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În atenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite: 

 Departamentului pentru Afaceri Politice 

 Secretariatului General pentru Afaceri Politice 

 Biroului pentru Asistenţă Electorală New York 

 

În atenţia Organizaţiei pentru Siguranţă şi Cooperare în Europa: 

 Biroului ODHIR , pentru Instituţii Democratice şi drepturile omului 

 Biroul pentru România, Bulevardul Primăverii nr.48° Bucureşti 

 

 

 

Cerere observatori ONU şi OCSE pentru alegerile politice din România 2012 

 
Partidul Identitatea Românească (PIR), organizaţie constituită în Italia de cetăţeni români rezidenţi, 
expresie a diasporei române constituită din milioane de români ce trăiesc şi muncesc în străinătate, ca 
urmare a gravelor condiţii economice şi socio-politice cu care se confrunta de mulţi ani Romania; 

 

Având în vedere că: 

 Românii emigraţi în căutarea unor mai bune condiţii de viaţă sunt preocupaţi şi alarmaţi de situaţia 
socio–politică provocată în ultimii ani de toate partidele politice, aceasta fiind cauza principală a 
emigraţiei în masă a românilor, dintre care aproximativ 1.500.000 trăiesc şi muncesc în Italia; 

 Că viaţa democratică şi politică în România se confruntă cu o gravă criză de sistem, prin care forţele 
politice ajunse la guvernare se transformă în partide–stat, în care ocuparea tuturor posturilor de 
putere instituţională din viaţa socială şi politică a României, de la prefecturi la spitale, magistratură, 
până la funcţiile guvernamentale nu este o liberă expresie a meritocraţiei şi a statului român, ci 
exclusiv a partidelor ce se alternează la putere; 



 
 

 Că după mai mult de 20 de ani de ocupaţie prin rotaţie a puterii de către partidele din România, 
sistemul socio-politic a intrat într-o fază delicată şi periculoasă, făcând imposibilă distincţia între 
interesul general şi exigenţele populaţiei şi interesele propriilor partide şi ai reprezentanţilor acestora, 
prin perpetuarea propriilor sisteme de putere, în dauna unui popor din ce în ce mai puţin reprezentat 
şi tutelat, martor neputincios al încălcării drepturilor constituţionale, ca dreptul la învăţământ, 
sănătate,pensie, dreptul la o viaţă demnă în propria ţară; 

 Că în prezent România se confruntă cu o gravă carenţă a legalităţii, dat fiind că cei ce deţin puterea 
politică nu mai acceptă pierderea acesteia, confiscând populaţiei exercitarea democratică a drepturilor 
electorale; 

 Că în ultimii ani procesul electoral din România a suferit grave atacuri asupra legalităţii şi legitimităţii 
din partea tuturor forţelor politice, care au pus în act orice formă de manipulare a voinţei cetăţenilor, a 
liberei determinări şi a libertăţii conştiinţei politice a cetăţenilor; 

 Că turismul electoral, organizat de cele mai multe ori de figuri instituţionale la nivel local, votul 
multiplu, votul la schimb pentru bunuri materiale şi alimente, votul românilor din străinătate, organizat 
ca o filieră de ilegalitate, prin intermediul filialelor de partide, transformate în sedii electorale şi că 
ultimele alegeri prezidenţiale au produs la Paris o “afluenţă “ a votului de un votant/20 secunde, aşa 
cum a reieşit din procentele date publicităţii, viciază grav legalitatea întregului proces electoral; 

 Că în absenţa legalităţii şi corectitudinii procesului electoral, România riscă să alunece într-un sistem 
oligarhic decis să-şi perpetueze poziţiile de putere politică, instituţională şi civilă, pe care o castă a 
politicienilor din toate partidele le stăpânesc de 20 de ani, precum şi resursele României pe care şi le 
împart în absenţa totală a legalităţii, pe fondul inerţiei şi resemnării cetăţenilor; 

 Că în alegerile politice locale desfăşurate în august 2011 în colegiile Maramureş şi Piatra Neamţ s-au 
înregistrat nereguli, cu precădere din partea partidelor guvernamentale, care au invadat cu mijloace şi 
materiale vizuale colegiile electorale, violând orice regulă a bunului simţ şi legalitate electorală; 

 Că în absenţa legalităţii şi libertăţii democratice, va fi tot mai dificil pentru românii din diaspora 
individualizarea condiţiilor necesare unei reintegrări în societatea românească, ce în acest moment  s-a 
stabilizat pe acceptarea tacită a unei emigraţii pe scară largă, ce consimte forţelor politice să 
neutralizeze electoral milioane de cetăţeni, consideraţi exclusiv ca numere statistice, fără niciun drept 
social, civil sau politic; 

 Că la sfârşitul fiecărei campanii electorale din ultimii 20 de ani au existat nenumărate şi interminabile 
acuze reciproce de fraudă electorală între partidele din România, preluate şi mediatizate de întreaga 
mass-media, ajungându-se până la recunoaşterea implicita şi publică a fraudelor: “Au câştigat, pentru 
că au furat mai mult decât ai noştri”; 

 Că instituţiile internaţionale de control a legalităţii proceselor electorale din ţările în care libertăţile 
electorale nu sunt încă mature şi respectate, pot contribui asistând şi verificând instaurarea unor 
procese electorale în care legalitatea să fie regulă şi nu excepţie, aşa cum se întâmplă în prezent în 
România; 



 
 

 

Pentru toate aceste motive Partidul Identitatea Românească din Italia, 

 

SOLICITĂ: 

 
Departamentul afacerilor politice şi Biroul de asistenţă electorală ale ONU, Biroul pentru Instituţiile 
democratice şi drepturilor omului din cadrul OCSE, să dispună toate actele necesare astfel încât, la 
alegerile politice din România prevăzute pentru anul 2012, să participe observatori ai Organizaţiei 
Naţiunilor Unite şi ai OCSE, atât în colegiile interne, cât şi în diasporă, în vederea revenirii la legalitatea 
democratică a procesului electoral, bazată pe respectul legilor interne şi internaţionale, imune în faţa 
actualei deteriorări a imparţialităţii autorităţilor instituţionale, cât şi a procesului de viciere a votului prin 
fraude electorale, care pierde credibilitatea în mod total fie legalitatea, cât şi legitimitatea acestora, în 
dauna cetăţenilor români! 

Interesul Partidului Identitatea Românească în această solicitare, este unul singur: 

Ca în România, orice forţă politică va câştiga alegerile, să fie legitimată de legalitate, transparenţă şi 
autentic consens electoral, pentru a se putea începe în sfârşit un adevărat proces democratic, care să 
permită tuturor cetăţenilor români, diaspora inclusă, să se simtă şi să fie cetăţeni europeni, al unui 
adevărat stat democratic. 

 

Solicităm aşadar organismelor ONU si OCSE intervenţia în virtutea propriilor prerogative, în vederea 
verificării actualei situaţii a procesului electoral, având ca obiectiv asigurarea desfăşurării acestuia în 
condiţii legale şi democratice, garantând prezenţa observatorilor internaţionali. 

 
 
 
 

Roma 26 septembrie 2011 
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