VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEINK 1990–2014. között
1990. május 20-án parlamenti és elnökválasztások voltak Romániában. A Képviselőházban
az RMDSZ 991 601 szavazatot (7,23%), a Szenátusban 1 004 353 szavazatot (7,20%) kapott,
ez összesen 41 (29+12) helyet jelentett a parlamentben. Négy évvel később, 1992-ben a
februári helyhatósági választások eredményeként az RMDSZ-nek 131 polgármestere, 2616
helyi és 121 megyei tanácsosa lett. Ugyanebbe az évben a parlamenti választások
alkalmával a magyar közösség szavazatainak köszönhetően, 12 szenátort és 27 képviselő
kapott parlamenti mandátumot.
A helyhatósági választások alkalmával 1996-ban az RMDSZ listáiról 2438 helyi és 133
megyei tanácsos kapott mandátumot, 139 polgármestert választottak meg, többek között
Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószentmiklóson, Nagyszalontán, Baróton,
Kovásznán, Szilágycsehen, Székelykeresztúron. Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen
független magyar jelölt nyert. November 3-án a parlamenti választások összesített
eredményei egyértelműen bizonyítják, hogy 25 képviselői és 11 szenátori mandátummal az
RMDSZ minden tekintetben az ország negyedik politikai erejeként került ki a választási
küzdelmekből.
2000-ben a helyhatósági választások első fordulójának eredményei: 110 polgármester, 2451
helyi tanácsos, 135 megyei tanácsos. A megyei tanácsosi listákra leadott szavazatok alapján
az RMDSZ a legerősebb politikai szervezet Erdélyben, a szavazatok 21,22%-át kapta. A
későbbiek során 3 megyében (Hargita, Kovászna, Maros) választottak elnökként RMDSZ-es
politikust a megyei tanács élére. A megyei tanácsi alelnökök száma 6-ról 10-re növekedett. A
Szövetség 99 polgármesterjelöltje jutott be a helyhatósági választások második fordulójába,
közülük 38 nyert mandátumot. 2000-ben a megválasztott polgármesterei száma összesen 148
volt. Az 1996-osnál jobb százalékarányt ért el a parlamenti választáson (6,9 százalékot a
szenátusi listán, 6,8 százalékot a képviselőházi listán), Szövetségünk 12 szenátort és 27
képviselőt küldött a parlamentbe.
2004 áprilisában 781 településen mintegy 185 000 személy vett részt a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség által szervezett előválasztásokon. Ennek eredményeként a Szövetség
612 polgármester és 6135 helyi, illetve megyei tanácsos jelölttel indult a május 8-án kezdődő
választási kampányban. A második forduló eredménye szerint a helyhatósági választásokon
az RMDSZ összesen 186 polgármestere nyert, ami 40-el több mint az előző ciklusban.
Magyar polgármestert választottak olyan román többségű városokban, mint Margitta,
Szatmárnémeti, Szászrégen és Zsombolya. A Szövetség megyei tanácsosainak száma 112, a
helyi tanácsosoké 2481. Az RMDSZ öt erdélyi megyében a legnagyobb politikai erővé vált,
ezt tükrözi az is, hogy a megyei tanácsok alakuló ülésén Bihar, Hargita, Kovászna, Maros és
Szatmár megye elnökévé választja az RMDSZ képviselőjét. Az RMDSZ a 2004. évi
parlamenti választásokon, a szenátusi szavazatok 7,02 százalékát, a képviselőházi
szavazatok 7,08 százalékát kapta meg. Az új parlamenti időszakban a Szövetség 10
szenátorral és 22 képviselővel vett részt a román Parlament munkájában. Az RMDSZ
államelnökjelöltjére, Markó Bélára a választásokon résztvevők 5 százaléka szavazott.
2007. november 25-én a romániai magyarok nagyszámú, az országos átlagot meghaladó
részvételének köszönhetően az RMDSZ Sógor Csabát és Winkler Gyulát küldte az Európai
Parlamentbe.
A 2008-as helyhatósági választások második fordulójának eredményeként, az első
fordulóban nyertes 148 polgármesterhez további 36 csatlakozott, így összesen 184 helyi
vezetője lett a magyarságnak. A következő hetekben a megyei és a helyi tanácsok 9 RMDSZes megyei alelnököt és 231 alpolgármestert választottak meg. Az európai parlamenti
választásokhoz képest az RMDSZ több mint másfélszeresre növeli szavazóinak számát, és
megismétli a 2004-ben elért választási eredményeit.

Az RMDSZ jóval hat százalék fölötti eredményt ért el a parlamenti választásokon 2008ban, 7 szenátor és 14 képviselő nyert mandátumot Bihar, Hargita, Kovászna, Maros, Szatmár
és Szilágy megyében 50 százalék feletti szavazatszámmal. A végleges adatok szerint az
RMDSZ eredménye: Képviselőház 6,17% (425 008 szavazat), Szenátus 6,39% (440 449
szavazat). A fennmaradt szavazatok újraosztása után még 2 szenátori és 8 képviselői
tisztséggel gyarapodott az RMDSZ parlamenti frakciója, amely jelentősen megújult. A
Képviselőházban 22-ből 11-en, a Szenátusban 9-ből 5-ön először szereztek mandátumot.
2009-ben az európai parlamenti választásokon, általános alacsony részvétel mellett, a 6,6
százalékos romániai magyarság szavazatai közel 9 százalékát tették ki az érvényes
voksoknak. A Magyar Összefogás Listájának első három helyezettje, Tőkés László, Winkler
Gyula és Sógor Csaba EP-mandátumot nyert.
2012-ben az önkormányzati és parlamenti választáson az RMDSZ-nek sikerült megőriznie
korábbi politikai súlyát. 203 polgármesteri tisztséget szerzett, a korábbi választáshoz
viszonyítva hetvenezerrel több szavazatnak köszönhetően megnőtt önkormányzati
képviselőinek száma is. Ugyanakkor a parlamentben 18 képviselő és 8 szenátor szerzett
mandátumot, az 5 százalékos küszöböt pedig olyan körülmények között is sikerült átlépnie,
hogy a magyar-magyar versenyben is felül kellett kerekednie. A magyar választók kilencven
százalékának támogatásával, bizalmával a Szövetség helytállt a megmérettetésben.
2014 tavaszán egy újabb választási kihívás, az európai parlamenti választások rajtja előtt
270 ezer támogatói aláírást iktatott az RMDSZ a Központi Választási Irodában, ami ötvenezer
kézjeggyel jelentett többet, mint 2009-ben. Az EP-választásokon elért eredményei pedig
biztosították a magyarság brüsszeli képviseletének folytonosságát. Ugyanabban az évben az
RMDSZ jelöltjeként Kelemen Hunor indult – immár másodjára – az államelnök-választáson.
A választásokon elért eredményeinek, a helyi és megyei önkormányzatokban, a parlamentben,
valamint a kormányzati struktúrákban végzett tevékenységének köszönhetően az RMDSZ
Románia politikai életének számottevő szereplője.
Az RMDSZ-nek jelenleg 17 képviselője és 8 szenátora van Románia parlamentjében, az
Európai Parlamentben pedig két képviselője tevékenykedik.

