
Moldovenii din diasporă - un potențial electoral de explorat 

 

Dreptul la vot este elementul juridic care responsabilizează mutual părțile relației 

Moldova/diasporă și veriga care mai unește diaspora moldovenească cu țara ai cărei cetățeni sunt. 

De ce insă nu votează toți basarabenii din diasporă?  

 

Ludmila Pașcanean, pentru CartierEuropean.com 

 

A mai rămas puțin și se apropie cursa electorală din anul 2014 – la ce putem să ne așteptăm și care sunt 

concluziile experienței de acum 3 ani? Lucrarea de față va analiza trei noțiuni – cea de cetățean, de 

emigrant și de alegător –fiind o schiță a legăturii existente între o persoană și țara sa de origine. Ideea 

articolului mi-a fost sugerată de discrepanța dintre numărul de votanți la ultimele doua scrutine. Intr-

adevăr, la alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, a participat un număr record de 

cetățeni aflați peste hotarele Republicii Moldova – 64.199 de persoane comparativ cu doar 17.544 la 

alegerile din iulie 2009. 

 

Sunt cetățean și am drepturi (și obligații). Câteva concepte. 

 

Articolul 38 din Constituţia Republicii Moldova „Dreptul de vot şi dreptul de a fi ales” stipulează că 

”Voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au 

loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat”. De asemenea 

Dicționarul Explicativ al limbii române descrie terșenul cetățean ca ”locuitor al unui stat, care se 

bucură de drepturi civile și politice și care are anumite obligații față de acel stat”. [1] Dicționarul 

Oxford adaugă la această noțiune că o persoană poate deveni cetățean prin naștere sau naturalizare, iar 

dobândirea cetățeniei este văzută ca obținerea calității de membru al comunității. [2] Astfel, noțiunea de 

cetățean este explicată în termeni de drepturi și obligații. Totodată este un concept deci abstract, care 

stabilește o legătură între un individ și un stat și denotă sensul de apartenență la un grup, teritoriu, 

valori, descoperind în acest fel aspectul psihologic.  

 

Hayek (1967) scria că „cetăţenia înseamnă punerea în practică a unui cod moral – un cod care se 

preocupă de interesul pentru ceilalţi – bazat pe dezvoltarea personală şi cooperarea voluntară mai mult 

decât pe puterea represivă și intervenția a statului ”. [3] Iar Marshall (1973) spunea că „cetăţenia este 

statutul acordat tuturor celor care sunt membri efectivi ai comunităţii [...] cetăţenia presupune un sens 

direct al apartenenţei la comunitate, bazate pe loialitatea [sau fidelitatea] faţă de civilizaţia pe care o 

împărtăşesc în comun”. [4] Reieșind din aceasta putem afirma că a fi cetățean este mai mult decât 

respectarea unor obligații și solicitarea unor drepturi. Cuvintele cheie din citatele de mai sus fiind: cod 

moral, interesul pentru ceilalți, membru efectiv, loialitate sau fidelitate.  



 

Și ”inventatorii” termenului cetățenie, Grecii și Romanii antici, confirmă că acest statut este un 

privilegiu și introduc și conceptul de cetățean activ al comunității. Din punct de vedere al grecilor, viața 

publică a unei persoane nu era separată de cea privată și obligațiile cetățenilor erau legate de viața 

cotidiană. Astfel, precum a observat și Aristotel, pentru a fi într-adevăr uman, trebuie să fii cetățean 

activ al comunității. Iar în Roma Antică statutul de cetățean putea fi câștigat sau pierdut – acest drept 

era oferit persoanelor care au acordat un serviciu statului sau l-au cumpărat pentru o anumită sumă de 

bani, astfel și străinii puteau avea aceleași privilegii ca și nativii din Roma.  

 

Prin urmare, a fi ”cetățean activ” este mai mult decât un simplu ”membru” al comunității, trecând de la 

conștientizare la acțiune. Dar pot oare migranții să fie cetățeni activi și cum? Această întrebare va fi 

dezbătută în partea ce urmează. 

 

Dreptul la vot – firul ce unește emigranții cu țara mamă  

 

Revenind la Dicționarul Oxford, găsim explicarea termenului de ”migrant” drept o persoană care circulă 

dintr-un loc în altul pentru a găsi de lucru sau condiții mai bune de trai. [5] EuroStat, Oficiul European 

de Statistică, este mai specific în definirea noțiunii, spunând că ”imigrare” este acțiunea prin care o 

persoană își stabilește reședința într-un stat pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, fiind anterior rezident 

unui alt stat. Respectiv, ”emigrarea” este acțiunea de părăsire a unui stat pentru o perioadă de cel puțin 

12 luni. [6] Cuvintele ”reședință” și ”12 luni” indiscutabil limitează noțiunea de ”migrant”, excluzând 

unele categorii precum studenții sau lucrătorii sezonieri. Aceasta este unul din motivele pentru care se 

operează cu o altă noțiune – ”persoane aflate peste hotarele țării”, pentru a include și persoanele ce se 

află pentru o perioadă mai scurtă pe teritoriului unui alt stat.  

 

O persoană aflată peste hotarele țării, în special pentru o perioadă mai îndelungată, este prinsă într-o 

”capcană” – trebuie să se supună legilor țării în care se află, continuând în același timp sa fie parte a 

comunității Moldovei și conform Constituției (art.18) beneficiând de protecția statutului. Chiar și Biblia 

spune că străinii trebuie respectați: ”Dacă un străin vine să locuiască împreună cu voi în ţara voastră, să 

nu-l asupriţi. Să vă purtaţi cu străinul care locuieşte între voi ca şi cu un băştinaş din mijlocul vostru; să-

l iubiţi ca pe voi înşivă […]. [Leviticul 19:33-34] [7]. Este astfel și în realitate – multe drepturi și 

obligații ale cetățenilor unui stat se reflectă și asupra străinilor:  

 dreptul la servicii,  

 la îngirjire medicală,  

 dreptul de a se bucura de anumite bunuri publice (transport, apă, electricitate etc.),  

 obligația de a achita servicii, unele taxe etc.  

Dar există un drept care face distincție între aceste două categorii de persoane, și anume  

drepturile politice –  



 dreptul de a candida la o poziție publică și în special  

 dreptul la vot. Aceste drepturi sunt atribuite exclusiv cetățenilor. 

Este adevărat că migrația internațională produce o dezbinare între noțiunea de cetățenie și limita 

teritorială a legitimității autorităților. Atsfel, cum a subliniat Bauböck (2008) avem situația când 

”cetățenii locuiesc în afara țării al cărui Guvern se presupune a fi responsabil de ei”. [8] Dar în același 

timp, dreptul la vot devine legătura ce unește o persoană cu țara al cărei cetățean este și permite 

responsabilizarea reciprocă a ambelor părți. 

 

Să discutăm despre cifre 

 

Pentru a determina dacă exercitarea dreptului la vot peste hotare merită atenție sau nu, trebuie stabilit 

”potențialul” Moldovei aflat în afara teritoriului țării. Din păcate nu sunt cifre exacte, doar estimări. În 

încercarea de a avea o idee mai precisă, mai jos vor fi enumerate unele estimări din diferite surse. 

 

Să începem cu anul 2004, când Biroul Național de Statistică a realizat Recensământul Populației, 

incluzând un modul despre migrație. Astfel, au fost identificate 273.056 persoane care se află peste 

hotarele Republicii: 242.243 la muncă și 17.731 la studii, precum și 13.082 cu alt motiv. [9] 

 

Ganta (2012) într-un studiu privind migrația forței de muncă, estimează că în jur de 9% din populație se 

află constant peste hotare în scop de lucru. Axându-se pe datele din Ancheta Forţei de Muncă realizată 

anual de Biroul Național de Statistică, autorul enunță cifra de 326.000 cetățeni care lucrează sau caută 

de lucru în străinătate în anul 2010. De asemenea, Ganta (2012) menționează că 58% din lucrătorii aflați 

în Rusia se află într-o situație vulnerabilă, iar 51% din lucrătorii din UE nu au permis de muncă. [10] 

 

Un studiu al Organizației Internaționale pentru Migrație (2012) operează cu date din mai multe surse: 

Serviciul de Grăniceri, Baza de date EuroStat, Biroul Național de Statistică. Prin urmare, conform 

datelor oferite de Serviciul de Grăniceri (transformat în 2012 în Poliția de Frontieră), la 31 decembrie 

2010, numărul de persoane care se aflau peste hotare era de 720.000, dintre care 284.304 erau absente 

pentru o perioadă mai lungă de 12 luni, iar restul erau clasificați drept ”migranți de scurtă durată” 

(între 3 și 12 luni) – 245.000 și "excursioniști" (până la 3 luni) – 190.000.   

 

Baza de date EuroStat oferă informație colectată de la țări din Spațiul Economic European, care 

găzduiesc migranți din Moldova, și arată că la data de 31 decembrie 2010 o cifră de 196.176 persoane 

se aflau pe teritoriul acestor state. Trebuie de ținut cont de faptul că această cifră include doar 

migrația documentată, astfel persoanele cu ședere ilegală nu fac parte din aceste estimări. [11]  

 



Cercetarea ”Migrația Forței de Muncă” (modul complementar al Anchetei Forței de Muncă) al Biroului 

Național de Statistică (2013) arată că la finele anului 2012 fiecare a zecea persoană  în vârstă de 15-64 

ani inclusiv (258 mii sau 9,9%) se afla peste hotarele ţării la muncă sau în căutare de lucru. Iar 168,9 

mii de persoane fusese peste hotare la muncă sau în căutare de lucru în ultimele 24 luni. Prin urmare, 

numărul total al migranţilor plecaţi/reîntorşi la momentul interviului conform studiului a constituit 

426.900. [12] Trebuie de notat că această cifră nu include persoanele plecate la studii sau cu alte scopuri 

de călătorie
1
.  

 

Cele mai recente cifre sunt oferite de studiul prezentat de Nexus Moldova și anume că 411.000 de 

moldoveni ar fi în migraţie internaţională de lungă durată, iar 109.000 practică migraţia sezonieră, 

constituind un total de 520.000 persoane plecate peste hotare. [13] Această ultimă cifre este aproape de 

datele oferite de Poliția de Frontieră, dacă facem abstracție de categoria de ”excursioniști”. 

 

  

Total Cu scop de lucru De lunga durata 

 (> 12 luni) 

Scurtă durată 

 (0-12 luni) 

  2004 2010 2012 2004 2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Recensământul 

populației 273056     242243             

Ancheta Forței de 

Muncă, Biroul 

Național de Statistică         326000           

Serviciul de Grăniceri 

(Poliția de Frontieră)   720000         284304   245000   

EuroStat (pe teritoriul 

a 30 țări Europene)             196176       

Migrația Forței de 

Muncă, Biroul 

Național de Statistică           426900   258000     

Nexus Moldova     520000         411000   109000 

Tabel 1: Numărul de persoane plecate peste hotare conform diferitor surse 

 

Tabelul 1 este o încercare de a sistematiza toate estimările enunțate pentru a avea o imagine mai clară. 

Cu toate acestea, este foarte dificil să compari aceste cifre – pe lângă metodologia diferită utilizată 

pentru colectarea datelor, aceste cifre se diferențiază după 2 principale aspecte: scopul plecării și durata. 

Și desigur, rămâne problema persoanelor care au dificultăți cu legalitatea șederii.   

 

                                                           
1 În cercetare, ”migrația de muncă” cuprinde toate persoanele care, la momentul interviului: s-au aflat peste hotare la lucru sau în 

căutare de lucru („migraţia curentă”), sau care au fost peste hotare în aceste scopuri în ultimele 24 de luni până la interviu 

(„migranţii reîntorşi”). Un alt detaliu ține de ”auto-definire” – persoanele care se recunosc în calitate de migranți. 

 



Și acum despre alegeri 

 

Codul Electoral prevede că „Cetăţenii Republicii Moldova care locuiesc în afara ţării beneficiază de 

drepturi electorale depline în condiţiile prezentului cod. Misiunile diplomatice şi oficiile consulare sunt 

obligate să creeze condiţii pentru ca cetăţenii să-şi exercite liber drepturile lor electorale”. [14] Dacă ar 

părea că este un lucru de la sine înțeles, nu este așa, fiind state care restricționează într-în fel sau altul 

votul cetățenilor săi de peste hotare. De exemplu, Israelul permite exercitarea dreptului la vot doar 

cetățenilor în misiune diplomatică sau militară peste hotare. Islanda le permite cetățenilor plecați în 

afara țării să voteze doar dacă se află în Marea Britanie, și asta doar temporar. Există state care limitează 

dreptul la vot prin durata de aflare în străinătate: germanii nu trebuie să se afle peste hotare mai mult de 

25 de ani pentru a putea vota, britanicii – 15 ani, canadienii – 5 ani, iar turcii doar 6 luni. [14]  

 

Figura 1 ilustrează tendința de creștere în cazul Moldovei a numărului de alegători peste hotarele țării. 

O creștere semnificativă a fost în 2005, 5 aprilie 2009 și o creștere de aproape 4 ori în 2010. O dată cu 

creșterea numărului de persoane care votează, s-a ridicat și ponderea alegătorilor de peste hotare în 

raport cu numărul total de alegători (procentele din figură). Astfel, dacă în 1994 contribuția alegătorilor 

din afara țării a fost practic nesemnificativă (0,10%), acest procentaj a crescut la 3,7% în 2010. [15] 

 

 

Figura 1: Numărul de alegători care au participt la votare peste hotarele țării (1994-2010) 

 

Alegerile din 2009 și 2010, au demonstrat un record, dar și paradox în același timp. Primul record este 

desigur numărul de alegători în 2010. Una din explicațiile ar fi modificarea Codului Electoral pe 18 

iunie 2010, care prevede acordarea posibilităţii formării secțiilor de votare suplimentare peste hotare (pe 

lîngă misiunile diplomatice sau în afara acestora). La alegerile din 1994 erau doar 6 secții de votare 

peste hotare (în România, Rusia, Belarus, Belgia, SUA și Ucraina), în 2009 numărul acestora s-a ridicat 

la 33, iar în 2010 au fost 75. [17] De asemenea, nu trebuie ignorat faptul că cetățenii puteau vota doar în 

baza pașaportului, inclusiv dacă acesta avea termen de valabilitate expirat, iar membrii biroului electoral 

nu erau în drept de a examina legalitatea aflării alegătorului pe teritoriului statutului respectiv. [16] 

Aceasta duce la un alt record – rata de participare. Dacă în 2009, au votat 48,16% din cei incluși pe 



listele electorale, în 2010 acest indicator aproape că se dublează, fiind de 89,13%. Un alt aspect sunt 

listele și numărul buletinelor de vot. Datele pentru listele electorale se colectează de misiunile 

diplomatice, și în 2010 pe listele de bază erau doar 9.618 persoane întregistrare, 62.412 figurând pe 

listele suplimentare (adică sunt în vizită temporară sau au fost înscriși în ziua alegerilor) [18] [19]. De 

ce prima cifră este așa de mică? Ambasadele noastre nu duc evidența cetățenilor aflați peste hotare? Cu 

toate acestea numărul de buletine tipărite pentru secțiile peste hotare a fost de 130.530 – dublu 

comparativ cu numărul de alegători înscriși în liste și de 13 ori mai mare decât numărul celor din lista 

de bază. Și aici apare încă un paradox – în secțiile de votare din Franța și Italia nu s-au ajuns buletine de 

vot, iar 920 de voturi au fost considerate nevalabile deoarece persoanele au votat pe foi A4. [20] 

 

Concluzii 

 

Cu siguranță, candidații electorali consideră votarea peste hotare drept o sursă suplimentară de voturi. 

Cu toate acestea, votul cetățenilor aflați în afara țării este de fapt exercitarea dreptului lor, o manifestare 

a statutului lor de cetățeni ai Republicii Moldova și o dovadă a păstrarii legăturii cu țara de origine.  

Iar dacă luăm estimarea de 520 mii de cetățeni moldoveni aflați peste hotare și considerăm că în jur de 

2/3 ar fi cu drept de vot și care s-ar afla în altă țară în momentul alegerilor (ținând cont de migrația 

ocazională), oricum ramânem cu o cifră semificativă de 346 de mii de alegători. Iar numărul acestora 

peste hotare în 2010 a constituit doar 18,6% din această cifră. Evident, sunt doar estimări, dar care ne 

arată că mai sunt foarte multe persoane care nu-și exercită dreptul politic prin excelență, cel de vot. Pe 

de o parte, aceștia reprezintă un potențial pentru politicieni, pe de altă parte însă apare un semn de 

întrebare destul de legitim – de ce acest lucru nu se întâmplă și deci de ce o mare parte din basarabeni 

nu votează? Lipsa de interes față de situația din țara de origine sau a infrastructurii care ar permite 

participarea tuturor? Votul electronic ar fi probabil una din cheile acestor problematici. De ce nu? Dar 

acesta poate fi subiectul altei analize. 

 

___________________ 
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