Államfőválasztás Romániában
– első és második forduló –
Romániában november 2-án rendezték meg az államfőválasztás első fordulóját, amelynek során
egyik jelölt sem szerezte meg a választási névjegyzékben szereplő állampolgárok szavazatainak
abszolút többségét, így november 16-án második fordulóra került sor.
Az első fordulóban a 18 284 066 választási listán szereplő állampolgárból 9 723 232-en éltek
szavazati jogukkal, ez 53,17 százalékos részvételnek felel meg. A szavazók közül 8 520 932-en
(87,63%) az állandó lakhelyükön, 1 126 284-en (11,58%) egy másik településen, pótlistán adták
le szavazatukat, 76 016-an (0,78%) pedig mozgóurna segítségével voksoltak. Az érvényes
szavazatok száma 9 485 340 (97,55%), érvénytelennek 237 761 (2,44%) szavazatot
nyilvánítottak.
Románia elnöki tisztségéért az első fordulóban 14 jelölt versengett, az általuk elért szavazatszám
és arány az alábbi táblázatban követhető:
Jelölt
Victor Ponta
Klaus Johannis
Calin Popescu Tariceanu
Elena Udrea
Monica Macovei
Dan Diaconescu
Corneliu Vadim Tudor
Kelemen Hunor
Teodor Melescanu
Szilágyi Zsolt
Gheorghe Funar
William Brinza
Constantin Rotaru
Mirel Amaritei

Szavazatszám
3 836 093
2 881 406
508 572
493 376
421 648
382 526
349 416
329 727
104 131
53 146
45 405
43 194
28 805
7 895

Szavazatarány
40,44%
30,37%
5,36%
5,20%
4,44%
4,03%
3,68%
3,47%
1,09%
0,56%
0,47%
0,45%
0,30%
0,08%

Az eredmények értelmében a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Victor Ponta
miniszterelnök és Klaus Johannis, Nagyszeben német nemzetiségű polgármestere jutott a
november 16-ai második fordulóba.
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A magyar eredmények kapcsán elmondható, hogy Kelemen Hunor fölényesen győzött a Szilágyi
Zsolttal való összehasonlításban, a magyar jelöltekre leadott voksok 86,11 százalékát szerezte
meg, míg Szilágyi Zsolt a 13,88 százalékát. Ugyanakkor az öt évvel ezelőtti államfőválasztás
eredményeivel összehasonlítva látszik, hogy a magyar jelöltek 10 109 szavazattal többet
szereztek, mint 2009-ben, az RMDSZ jelöltjének mostani teljesítménye azonban 43 037
szavazattal maradt el az akkori eredménytől.
Az erdélyi megyék részvételi aránya ezúttal is elmaradt az országos átlagtól, szociológusok
becslése szerint a magyar részvétel még ehhez képest is alacsonyabb volt: ez 8,5 százalékkal
alacsonyabb mozgósítottságot jelent a magyarok körében a többségiekhez viszonyítva. Ennek
oka kettős: egyrészt a magyarok érezték, hogy ennek a választásnak számukra kisebb a tétje,
nem volt közvetlen mozgósító ereje a voksolásnak, másrészt – főként Székelyföldön kívül – sok
magyar nemzetiségű választópolgár adta már az első körben szavazatát az egyik esélyes jelöltre,
vélhetően Klaus Johannisra. Becslések szerint az esélyes, azaz nem magyar jelöltekre szavazó
magyar választók aránya akár a 25 százalékot is elérhette ezen a választáson.
A második forduló előtt Johannis célja egyértelmű volt: egy Ponta- és PSD-ellenes platform mögé
minél nagyobb csalódott és változásban reménykedő választói tömeget szeretett volna állítani,
anélkül, hogy Elena Udreával, Traian Basescuval vagy bármelyik, az utóbbi években
„elhasználódott” politikussal nyilvánosan egyezkedne. A kulcs tehát nála támogatóinak
mozgósítása mellett új, az első fordulóban otthon maradó választók bevonása volt, enélkül
rendkívül kevés esélye mutatkozott Victor Pontával szemben, aki hagyományos szavazóin kívül
számíthatott Vadim Tudor, Melescanu, valamint Diaconescu és Tariceanu voksainak nagy részére
is.
Az alábbi térképen1 jól látható a jelöltekre leadott szavazatok megoszlása: az egyes megyéket az
azokban legtöbb szavazatot kapott jelölt színére festve egyértelműen kirajzolódik, hogy a két
magyar többségű megye kivételével – amelyekben Kelemen Hunor kapta a legtöbb voksot –
Erdélyben és a Bánságban (Hunyad és Krassó-Szörény megye kivételével) Klaus Johannis, az
ország többi részén pedig Victor Ponta győzött.
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A november 16-ai második fordulóban jelentősen és döntő módon megnőtt a részvételi arány: a
választói névjegyzékben szereplő 18 124 259 választópolgárból 11 618 845 adta le szavazatát,
ez pedig 64,10 százalékos részvételi aránynak felel meg, azaz mintegy 11 százalékpontos, 1,9
milliós növekedésnek lehettünk tanúi az elmúlt két hétben. 99,07 százalékos feldolgozottság
mellett az érvényesen szavazók közül 6 242 825 választópolgár (54,50 százalék) szavazott Klaus
Johannisra, 5 211 097 (45,49 százalék) pedig Victor Pontára, így a jelenlegi miniszterelnök
nagyarányú vereséget szenvedett ellenfelétől.
Az első fordulóban a külföldi szavazókerületekben tapasztalt szavazási rendellenességek a két
forduló között jelentős tiltakozási hullámot váltottak ki Romániában, ez pedig jelentősen
megnövelte a szavazási kedvet. A külföldön élő románokkal való szolidarizálás a Pontakormánnyal szembeni tiltakozás jelképévé vált, a más választásokon részt nem vevő, a
politikában jellemzően csalódott réteg ezúttal nagy számban járult az urnákhoz és egyfajta
rendszerellenes, protesztszavazatot adott le arra a jelöltre, aki az országos politikába kisebbségi
politikusként és városvezetőként kívülről érkezett és látványosan távol tartotta magát az elmúlt
években levitézlett jobboldali vezetőktől: Klaus Johannisra. Az alábbi térképen2 a második
forduló két jelöltjének megyékre lebontott eredményei követhetőek:
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Látható, hogy ezúttal Klaus Johannis nemcsak az erdélyi megyékben tudta legyőzni Victor Pontát,
emellett olyan nagyobb városokban is első helyen tudott végezni, ahol a megyében egyébként
riválisa kapott több szavazatot. A részvételi arány megyei eloszlása is különbözött az első forduló
vonatkozó adataitól: az erdélyi megyék egy része a legnagyobb részvételi aránnyal büszkélkedő
megyék között helyezkedett el, míg Moldvában nem volt akkora növekedés az első fordulóhoz
képest.
A magyar többségű megyékben Klaus Johannis elsöprő győzelmet aratott, országosan is
Hargitában győzött a legnagyobb arányban 79,78 százalékkal. Kovászna megye sem maradt el
sokkal ettől, ott a szavazók 77,95 százaléka Johannisra szavazott. A két megye ugyanakkor
sereghajtó a részvétel tekintetében: Hargita 47,83-al és Kovászna 49,85 százalékkal foglalja el az
utolsó két helyet. Ezzel együtt itt is növekedett a részvételi arány az első fordulóhoz képest
annak ellenére, hogy nem volt magyar jelölt, az RMDSZ pedig nem végzett direkt mozgósítást a
választók körében.
Összességében elmondható, hogy Klaus Johannis váratlanul győzte le Victor Pontát és lett
Románia elnöke, ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy Románia kormányának politikájában
bármilyen változás állna be, hiszen az ország miniszterelnöke így Victor Ponta maradt. Távlatilag
elképzelhető a parlamenti többség megváltozása a parlamenti választások előtt, Johannis
politikai kötődései azonban nem annyira egyértelműek, mint elődjéé voltak: a volt nagyszebeni
polgármester csupán néhány éve szállt be az országos politikába, ezért akár az őt elnöki székbe
segítő alakulatoktól is függetlenítheti magát a jövőben.
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