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Abstract. The evolution of the electoral system in Italy after the approval of the
Constitution until now date is characterized by a complex process aimed to train
new reforms and improvements to the electoral system. During this time, Italy
was and still is a republic with a parliamentary democratic system, with free,
competitive elections, respecting the will of the electorate. The paper highlights
the political consequences of introducing the electoral law in December 2005
and the effects of the majoritarian bonus. In Italy, however, the reform spectrum
of the electoral system is still on the agenda.
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În cei peste 60 de ani care au trecut de la adoptarea Constituþiei italiene din
decembrie 1947, în peninsulã s-au obþinut mari succese economice ºi sociale. O
jumãtate de secol s-a vorbit în Italia despre un adevãrat „miracol“, iar în anii ’80,
aproape în toate statisticile situaþia economicã italianã a fost consideratã în ce
priveºte producþia globalã aproape mereu pe locul al VI-lea ºi chiar al V-lea din
lume. Toate acestea au fost posibile ºi datoritã unui stat edificat pe principiile ºi
valorile „statului social“, în care exigenþele legate de securitatea socialã a cetãþe-
nilor ºi problemele justiþiei sociale distributive au fost dintre cele mai avansate
din Europa, înscriindu-se printre respectivele elemente pozitive. Premisele unor
asemenea elemente erau conþinute în Constituþia de care aminteam mai înainte.
În articolul 41, de exemplu, se spune: „Iniþiativa privatã este liberã. Nu se poate
desfãºura în contradicþie cu utilitatea socialã sau într-un mod care sã aducã daune
securitãþii, libertãþii ºi demnitãþii umane. Legea va determina programele ºi con-
troalele oportune pentru activitatea economicã, publicã ºi privatã, care sã poatã
fi îndreptãþitã ºi coordonatã în scopuri sociale“1.
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Caracterul de democraþie republicanã nu este determinat numai de cãtre nor-
mele constituþionale. Acelaºi lucru e în concordanþã ºi cu trãsãturile statului so-
cial. Însã un element de extrem relief al Constituþiei italiene este reprezentat de
legea electoralã care, deºi nu e inseratã în cadrul Constituþiei, este în mod iniþial
fructul unui acord între principalele partide. Alegerea efectuatã în anul 1947
pentru Camerã — dar pentru Senat substanþa nu a fost diferitã —, a fost în fa-
voarea unui sistem proporþional cu scrutin de listã, unde alegãtorul alege între
liste ºi-ºi exprimã preferinþa pentru un candidat2. Nimic altceva nu este, în acest
caz, decât o lege electoralã proporþionalã. Ea a rãmas în vigoare în Italia din anul
1947 ºi pânã în anul 1993. Aceastã perioadã este caracterizatã de cãtre specialiºti
drept partitocraþie, iar perioada a fost cunoscutã ºi sub numele Prima Republicã.
Se favoriza astfel importanþa partidelor politice de masã, multipartidismul îndeosebi
dupã ieºirea din dictaturã când caracterul de democraþie republicanã e determinat
nu numai de normele constituþionale, ci în special ºi de acordul dintre marile par-
tide. Este un sistem care premiazã în mod evident partidele de masã, care dispun
de organizaþii la nivel naþional, cu simboluri proprii, în dauna partidelor minore.
De altfel, rolul de mare relief îl asumã partidele de masã (Democraþia creºtinã,
Partidul comunist ºi Partidul socialist) emergând net în faza de tranziþie, care
sunt în mãsurã de a coaliza ºi controla procesele de mobilizare „ce se manifestã
la dreapta ºi la stânga, evitându-se crize asemenea celor din anii 1919-1922“3.

Timp de aproape 50 de ani în Italia, coincizând cu vremea Primei Republici,
cum aminteam mai înainte, toate deciziile politice relevante erau luate de cãtre
persoane cu puterea obþinutã prin intermediul partidelor. Mai mult decât atât,
chiar ºi alte importante însãrcinãri (chiar nepolitice, cum ar fi cele birocratice sau
din comunicaþii), se fãceau prin desemnarea de cãtre partide.

Personalul de acest gen se schimba în acelaºi fel în care se schimbau miniºtrii
ºi guvernanþii de la toate nivelurile, în funcþie de rezultatele alegerilor4. Din a-
ceastã cauzã, prin numãrul de însãrcinãri dobândite, controlate, distribuite de
partide; prin inamovibilitatea personalului partinic, prin lipsa oricãrei alternanþe
la guvern, regimul partitocratic italian echivala cu un sistem politic blocat. În ca-
drul unui asemenea sistem, de exemplu, a funcþionat un aºa-zis conventio ad ex-
cludendum.

Regimul partitocratic italian a fost, totuºi, în mod indubitabil un regim demo-
cratic. Drepturile civile, politice ºi sociale au fost garantate, respectate, promo-
vate ºi extinse de-a lungul timpului. Alegerile erau libere, competitive, respec-
tându-se voinþa electoratului. Anii 1975 ºi 1976 au putut înregistra cele mai mari
succese ale P.C.I., de pildã.

Regimul politic italian din acei ani era clasificat în literatura politologicã in-
ternaþionalã ºi Italia era aºezatã printre democraþiile definite „consociative“ sau

2 SISTEMUL ELECTORAL ITALIAN, REFORMA ªI IMPLICAÞIILE LUI POLITICE 45

————————
2 Carlo Guarnieri, Il sistema politico italiano, Bologa, Il Mulino, 2006, p. 35.
3 Ibidem.
4 Storia dello Stato italiano dall Unita a oggi, Roma, Donzelli editore, 1995, p. 63.



„consensuale“. În orice caz, prima Republicã italianã a constituit un caz tipic de
democraþie proporþionalã, dar conflictualã.

O tendinþã esenþialã, o încercare permanentã s-a manifestat în direcþia unei
reforme a sistemului electoral italian. Încã din 1953, De Gasperi a încercat sã
modifice legea electoralã. Bazatã pe sistemul proporþional, legea, în intenþia lui
De Gasperi, trebuia sã stabileascã un „premiu“ consistent în mandate (douã tre-
imi) pentru partidul sau coaliþia de partide care ar fi obþinut jumãtate plus unu
din voturile valide5. Însã lipsa de succes a coaliþiei lui De Gasperi în alegerile
din 1953 îl determinã pe acesta sã-ºi dea demisia ºi înceteazã astfel ºi încercarea
sa reformatoare. De atunci asemenea tentative n-au mai fost fãcute, deºi despre
necesitatea unei reforme electorale s-a vorbit deseori de cãtre ambele partide
(Democraþia creºtinã ºi P.C.I.) ºi chiar ºi de cãtre Partidul socialist. „S-a tins deja
în 1953, precizeazã ºi Gianfranco Pasquino, la o reformã a sistemului propor-
þional atât pentru cã un nou sistem electoral a constituit obiectul unor dorinþe ob-
scure, cât ºi întrucât reforma sistemului electoral a constituit una dintre condiþiile
iremediabile pentru criza primei Republici, care apoi a deschis tranziþia politico-in-
stituþionalã italianã“6.

Evenimentele internaþionale din Europa anilor 1989-1990 au generat ºi în Ita-
lia schimbãri esenþiale în direcþia reformei electorale. Dupã 1990 un prim efect
care se consemneazã este excluderea conventio ad excludendem, apoi în toatã
Italia dupã anul 1992 se va vorbi despre Tangentopoli ºi revoluþia judecãtoreascã
(Manni puliti). Totodatã, parlamentul se angajeazã în modificarea sistemului
electoral, începându-se cu sistemul comunal ºi provincial, dar ºi la nivel naþio-
nal. Noua lege la nivel comunal prevedea alegerea directã a primarului ºi a pre-
ºedintelui provinciei prin mecanismul celor douã tururi (în al doilea tur tre-
cându-se numai dacã niciun candidat n-a depãºit 50% din voturi). Se va schimba
ºi sistemul electoral pentru Senat, italienii fiind chemaþi sã voteze un referendum
prezentat de cãtre Mario Segni. Referendumul a fost câºtigat de cãtre partizanii
abrogãrii vechii legi electorale cu 82,7%.

Noua lege electoralã prevedea un mecanism prin intermediul cãruia se intro-
duc la Camera Deputaþilor douã buletine de vot (unul de tip majoritar ºi altul
proporþional) prin care se realizeazã 75% în cazul primului ºi 25% în cel de-al
II-lea. Avem de-a face astfel cu un sistem complex, cu o lege electoralã mixtã,
majoritarã ºi proporþionalã, chiar dacã aspectul majoritar tinde sã prevaleze întrucât
acestei componente îi sunt atribuite trei sferturi din voturile alegãtorilor7. Apãrã-
torii noului sistem contribuie astfel la iniþierea cãii bipolariste în Italia, contri-
buind la sfârºitul primei Republici. Nu lipsesc însã nici critici de mare prestigiu
ai sistemului bipolar, cum ar fi politologul Giovanni Sartori care numeºte legea
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drept „Mattarellum“ dupã numele democrat creºtinului Sergio Mattarella, care a
propus-o în parlament. De reþinut cã „mattarellum“ în italianã înseamnã fãcãleþ.
Legea electoralã botezatã în acest fel a înfãptuit o importantã schimbare a votu-
lui popular, un vot care s-a eliberat de tradiþionala condiþionare partidicã. Legea
din 1993 a fost fructul unui compromis între partide. Pe baza unei asemenea legi
s-au desfãºurat în Italia trei alegeri politice: 1994, 1996 ºi 2001. Deci, în ciuda
imperfecþiunilor respectivei legi, timp de peste 12 ani legea electoralã mai sus
amintitã a funcþionat ºi a influenþat formele de guvern sau poate întreaga politicã
italianã. Prin urmare, se poate spune, aºa cum o face ºi Gianfranco Pasquino, cã
„sistemul electoral constituie un element cardinal al regimului ºi funcþionarea sa
imperfectã, lipsa sa de reformã sau incompleta sa reformare sau acceptare continuã
sã reprezinte un mare inconvenient ºi pentru sistemul politic în ansamblul sãu“8.

Reforma electoralã de tip majoritar întreprinsã în anul 1993 a fost rezultatul
unui compromis. De aici apariþia unei legi electorale mixte, majoritarã ºi propor-
þionalã. Pentru ambele camere locurile sunt distribuite dupã un sistem majoritar
cu un singur tur. La Camerã, cele 630 de locuri au fost distribuite, rezultând în
cele din urmã 475 de locuri în colegiile uninominale ºi 155 în cele 26 de circum-
scripþii electorale9.

Totuºi, legea electoralã din 1993 a determinat o fragmentare deosebitã, în care
ºi cele mai mici partide sunt importante, fãcând ca sistemul majoritar sã nu re-
ducã, ci sã creascã numãrul partidelor din sistem.

În Italia deci, începând cu 1944, votul majoritar nu a fost aplicat în cazul par-
tidelor, selectând cel mai puternic ºi mai capabil ºi condamnându-le irevocabil
pe celelalte la fuziune sau dispariþie. Competiþia majoritarã a fost puternic legatã
de votul proporþional al partidelor (cu intenþia iniþialã de a pãstra minoritãþile),
mediatã de proporþionalitatea constituirii coaliþiei, pentru ca într-un final sã devinã
un mecanism de prezentare a multipartidismului italian.

Dar în toamna anului 2005, într-o perioadã în care la guvern se afla Silvio
Berlusconi (cu o mare majoritate atât la Camerã, cât ºi la Senat), s-a elaborat o
nouã lege electoralã revenindu-se la sistemul proporþional. În asemenea condiþii
extrem de favorabile s-a dorit menþinerea unui anumit avantaj chiar ºi prin noua
lege electoralã. Se considera pânã atunci cã, în urma legii din 1993, s-ar fi creat
un avantaj în favoarea Centrului stânga. De exemplu, la alegerile pentru Camerã
din 1996 ºi din 2001 Centrul stânga ar fi reuºit sã obþinã mai multe voturi în cotã
majoritarã, iar Centrul dreapta n-a reuºit sã transfere spre votul majoritar toate
voturile culese în mod separat de partidele coaliþiei în plan proporþional. De
aceea, obiectivul Centrului dreapta a devenit atunci acela de a elimina aria majo-
ritarã a competiþiei electorale.
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În consecinþã, noua lege electoralã se configureazã ca o lege electoralã pro-
porþionalã cu depãºirea unui anumit prag variabil ºi unei prime de majoritate a
alianþei care la nivel naþional obþine mai multe voturi10. Erau astfel încurajate
coaliþiile în aºa fel încât partidele care acceptau intrarea într-o alianþã indicând
chiar un program comun ºi un „lider“ beneficiau de un câºtig în cadrul compe-
tiþiei electorale. S-a realizat în acest fel de cãtre „coaliþia“ lui Berlusconi omodificare
(fãrã o veritabilã reformã electoralã) prin care puterea de desemnare de cãtre pre-
ºedintele statului a preºedintelui de Consiliu a fost eliminatã în mod condiþionat11.

Analiºti avizaþi au evidenþiat faptul cã, dincolo de o asemãnare de faþadã,
existã deosebiri naþionale ale legii electorale în Camerã în raport cu cea din Se-
nat12. Deosebirile se referã în special la prima de majoritate naþionalã, care a
fost introdusã în ciuda faptului cã intra în contradicþie cu articolul nr. 57 din
Constituþie în care se prevede cã Senatul „este ales pe baze regionale“. Într-o
asemenea situaþie, majoritatea guvernamentalã preocupatã de reformã n-ar fi
putut fi aprobatã în timp util pentru alegerile din primãvara lui 2006, s-a grãbit
sã introducã premii de majoritate regionalã, exceptându-se numai regiunile în
care erau prevãzute garanþii pentru majoritãþile lingvistice. Consecinþele au apã-
rut evidente dupã alegerile din 9-10 aprilie 2006. Existenþa unui premiu de majo-
ritate ºi la Camerã, un premiu al coaliþiei învingãtoare a împins partidele spre
alianþe dintre cele mai ample posibile. De exemplu, la alegerile din aprilie 2006
Centrul stânga a obþinut victoria la Camerã cu numai 24 000 de voturi în plus,
adicã cu doar 0,07% din totalul voturilor. ªi la Senat Centrul stânga a obþinut
victoria, dar cu o diferenþã de numai 2 voturi. De aceea, în cele din urmã guver-
nul Prodi a fost instalat beneficiind ºi de sprijinul majoritãþii senatorilor pe viaþã.
Dificultãþile guvernãrii aveau sã fie deosebite: tensiuni între principalele com-
ponente ale coaliþiei, voturi contrare propriei coaliþii etc. ºi pânã la urmã sunt or-
ganizate noi alegeri în primãvara anului 2008.

Legea electoralã din decembrie 2005 poate fi consideratã ca rezultatul ne-
fericit al neînþelegerii dintre partidele participante la competiþia electoralã. Gu-
vernul Berlusconi, aºa cum s-a vãzut, a „forþat“ adoptarea respectivei legi mo-
tivat ºi de avantajul majoritãþii pe care a deþinut-o. Cu legea electoralã „refor-
matã“ s-a introdus în Italia „un sistem proporþional pur“.

În „Introducere“, aceastã lege electoralã precizeazã cã normele pentru ale-
gerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului sunt modificate, destinatarii votului pot
fi „numai partidele ºi nu candidaþii individuali“. Voturile sunt atribuite în baza
procentelor obþinute de partide la scarã naþionalã pentru Camerã ºi pe plan re-
gional la Senat. Nu mai existã nicio preferinþã, ci se voteazã partidul cuprins într-o
coaliþie specificã ce prezintã un program ºi un lider13.
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O altã noutate vizeazã scrutinul de vot, apoi reîntoarcerea la sistemul propor-
þional a determinat reapariþia pragului electoral, legea prevãzând un prag de 4%
la nivel naþional. O noutate este reprezentatã ºi de circumscripþia externã.

Legea, numitã ºi Porcellum, a fost mult discutatã ºi amplu comentatã de cãtre
specialiºti imediat ce a fost publicatã în „Gazeta oficialã“. Pier Luigi Petrillo14

de la Centrul de Studii al Parlamentului aminteºte cum a fost pregãtitã aproba-
rea legii electorale, în cursul rapidei examinãri din Comisia de la 28 septembrie
2005. La 13 octombrie Camera a aprobat proiectul de lege cu 323 voturi pentru,
6 contra, 6 abþineri, iar Centrul stânga a protestat neparticipând la votul final. La
Senat, dupã 11 ºedinþe, aprobându-se în cele din urmã pe 14 decembrie 2005 cu
160 voturi pentru din partea Centrului dreapta ºi a minoritãþii lingvistice, 119
contra din partea Centrului stânga ºi 6 abþineri.

Aspectele mai interesante ºi mai semnificative ale Legii electorale din 21 de-
cembrie 2009 vizeazã introducerea primei majoritare ºi alocarea locurilor prin
metoda parlamentarã. Astfel, conform articolului 1, „mandatele sunt atribuite
proporþional cu ponderile (procentele) obþinute de partide la nivelul þãrii“15. Le-
gea de reformã desfiinþeazã votul preferenþial ºi stabileºte cã ordinea candida-
þilor de pe fiecare listã este determinatã de fiecare partid angajat în competiþie,
acesta putând recurge ºi la procedura „listelor blocate“. Ca atare, votul pentru
partid este mai important decât votul pentru candidaþi, alegãtorul efectuând op-
þiunea între partide, nu între personalitãþi. De asemenea, legea instituie trei pra-
guri minimale în vederea repartizãrii mandatelor, urmãrindu-se eliminarea dis-
persiei politice ºi concentrarea pluralismului de partide. Prin sistemul pra-
gurilor acced în parlament doar: a) coaliþiile care au obþinut cel puþin 20% din
voturile corect exprimate pe plan regional ºi în interiorul lor; b) listele comune,
care au obþinut 3% din voturile corect exprimate pe plan regional; c) listele indi-
viduale, care au obþinut minimum 8% din voturi la nivelul regiunii, ca ºi listele
de coaliþii care — fãrã sã atingã cota amintitã de 20% — au obþinut cel puþin
8% din sufragii pe plan regional16.

Efectul de eliminare a partidelor care nu au atins pragurile se reflectã în acor-
darea unor bonificaþii de mandate partidelor mari. Astfel, la metoda proporþio-
nalã pentru Camerã, prima majoritarã se acordã listei sau coaliþiei care obþine
cele mai multe voturi la nivel naþional. Este egalã astfel cu 340 de locuri, ceea
ce înseamnã 54% din locuri, ºi este acordatã numai dacã o listã sau coaliþie de
liste nu obþine 340 de locuri. Coaliþiile sunt oficializate printr-o declaraþie de le-
gãturã reciprocã între listele prezentate. Se depune un mic program electoral în
interiorul cãruia se specificã numele persoanei indicate de coaliþie ca fiind li-
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derul ei. La Senat, în schimb, repartiþia locurilor ºi acordarea primei majoritare
se face la nivel regional.

Consecinþele asupra sistemului de partide al ultimei legi electorale au fost di-
ferite în cele douã alegeri care s-au desfãºurat dupã 2005. Nevoia coalizãrii a de-
terminat în 2006 apariþia unei „situaþii de neguvernabilitate“. Dupã 2008, aceeaºi
exigenþã a dus la dispariþia din parlamentul italian (atât la Camerã, cât ºi la Se-
nat) a multor partide dintre care unele tradiþionale, avem în vedere în special P.S.
Italian, „Verzii“ sau „Rifondazione comunista“.

Noul sistem a reintrodus votul de listã cu o formulã proporþionalã. Însã nu
este vorba numai de o reîntoarcere pur ºi simplu la sistemul proporþional. În rea-
litate, cum nu era numai majoritar precedentul sistem electoral, nu e numai pro-
porþional nici urmãtorul sistem. Ceea ce s-a schimbat într-adevãr sunt unele
elemente majoritare sau proporþionale. Majoritatea de colegiu (cu recuperarea
proporþionalã) a fost substituitã de proporþionalitatea cu premiu de majoritate. A
crescut componenþa proporþionalã ºi s-a schimbat componenþa majoritarã17.

Un comentariu foarte interesant ºi competent a fãcut în legãturã cu publicarea
Legii electorale din decembrie 2005 ºi profesorul Fulco Lanchester, decanul fa-
cultãþii de ªtiinþe politice a Universitãþii „La Sapienza“ din Roma din acel timp,
ºi un reputat specialist în probleme constituþionale din Italia. Autorul supranu-
meºte situaþia din peninsulã, care certificã persistenþa unei „tranziþii infinite“18,
ca un fenomen deviant, iar el se manifestã ºi la nivelul aspectelor constituþionale.

Ceea ce s-a petrecut în timpul celei de-a XIV-a legislaturi (2001-2006), preci-
zeazã Lanchester mai departe, este destul de relevant. Modificãrile, aproape toa-
te incisive, au vizat aproape 40 de articole ale Constituþiei. Este vorba aici, dintr-o
perspectivã comparatistã, de o manierã neuzitatã în rândul þãrilor cu tradiþie
democraticã din Europa. Astfel, în Germania într-o perioadã destul de înde-
lungatã de la 1951 la 2002 s-au modificat doar 51 legi, iar prin revizuire ele s-au
integrat mult mai firesc în cadrul Legii fundamentale. Acelaºi lucru s-a întâm-
plat ºi în Elveþia, dar pe parcursul a peste 150 de ani ºi în Belgia trecerea la fede-
ralism s-a fãcut pe parcursul unor revizuiri constituþionale realizate între 1967 ºi
1993. Aceste „modificãri“ formale vizând „constituþia“ ºi „calitatea“ interven-
þiilor constituþionale induc dubii asupra compatibilitãþii lor cu cadrul democra-
tico-pluralist, dar mai ales asupra eficacitãþii ºi eficienþei procesului instituþional.
În ce priveºte forma de stat, susþine Fulco Lanchester mai departe, proiectul con-
stituþional iniþiat prin intermediul noii legi electorale vulnerabilizeazã în mod ex-
plicit circuitul democratic. Se respinge în acest fel concepþia privind democraþia
de masã, organizatã de partide ºi bazatã pe reprezentarea politicã, prin substi-
tuirea ei cu un raport semnificativ între corpul electoral ºi primul-ministru. Este
de fapt un raport atât implicit, cât ºi explicit.
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Lanchester considerã cã legea din 21 decembrie 2005 „a constituit, în schimb,
o loviturã de ciocan pur ºi simplu pentru toate discursurile privind sfârºitul tran-
ziþiei italiene, ea redeschizând, revoluþionând regulile de distribuire a cãrþilor în-
tre partide ºi în cadrul partidelor“19. Astfel, pentru Camera Deputaþilor, Legea
electoralã a introdus un mecanism de transformare a voturilor în aleºi bazat pe o
formulã nemajoritarã, colegiul plurinominal, scrutinul unic de vot, lista blocatã,
premiul de majoritate ºi clauza de excludere la nivel naþional. La nivelul Sena-
tului, dimpotrivã, a fost inventat un mecanism de transformare a voturilor în se-
natori aleºi bazat pe formula nemajoritarã, colegiul plurinominal, scrutin de vot
unic, lista blocatã, premiul de majoritate ºi clauzã de excludere la nivel regional.

Au fost numeroase comentariile privind aprobarea legii electorale din 2005,
totodatã au existat ºi contestaþii privind alocarea de voturi la Senat, unele aspecte
privind premiul de majoritate. În context, profesorul Lanchester atrage atenþia
asupra faptului cã tendinþa grupului politic italian contrazice flagrant premisele
puse la bazã prin utilizarea instrumentelor majoritare (de la colegiul uninominal
majoritar la premiul de majoritate). Mai existã un aspect straniu, evidenþiat de
profesorul Fulco Lanchester, este vorba despre cererea fãcutã de Berlusconi la 6
aprilie 2006 de a invita observatori ONU pentru alegerile italiene (o cerere ca-
racteristicã þãrilor din Lumea a treia). Încerca de fapt domnul Silvio Berlusconi
sã delegitimeze adversarii sãi în acest fel. Aºa au considerat mulþi analiºti gestul
prim-ministrului italian. Dar „inovaþiile“ constituþionale ºi-au „manifestat“ din
plin efectele în timpul legislaturii rezultate din alegerile italiene din aprilie 2006.
La respectivele alegeri, îndeosebi în cazul Senatului, noua lege electoralã ºi-a
demonstrat cu multã evidenþã limitele. Într-adevãr, premiile de majoritate regio-
nalã — combinate cu dimensiunile foarte diverse din circumscripþiile regionale,
care merg de la 47 de aleºi din Lombardia la unul singur în Vale d’Aosta — s-au
anulat ºi au produs un blocaj, cu Centrul dreapta care a obþinut 155 de aleºi sau
50,2%, iar Centrul stânga 154 cu 49%. Determinant în cele din urmã a devenit
astfel rolul senatorilor din circumscripþiile externe: 4 aleºi pentru Centrul stânga
ºi unul singur pentru Centrul dreapta ºi unul independent20. Centrul stânga a re-
uºit sã cucereascã în acest fel ºi Senatul, dar cu o majoritate nesigurã, ajungându-se
pânã acolo încât funcþionarea lucrãrilor se desfãºura uneori cu participarea „for-
þatã“ a senatorilor pe viaþã. Aspect anormal în activitatea unui parlament dintr-o þarã
civilizatã europeanã. ªi toate acestea, cum aminteam, ca o consecinþã a noii legi
electorale analizate în acest context.

Dar implicaþiile politice ale legii din 21 decembrie 2005 au mers mult mai de-
parte, guvernul format în urma alegerilor din aprilie 2006 era bazat pe 8 forma-
þiuni politice, printre care ºi o micã grupare numitã UDEUR, cu un lider Claudio
Mastela, devenit ºi ministru al justiþiei ajuns în parlament cu doar 1,4% de vo-
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turi. Rolul lui este, aºa cum afirma ºi Giovanni Sartori, „numai de a bloca Cen-
trul stânga înãuntrul unui blocaj în care el îºi menþine puterea sa de ºantaj“21.

Problema a devenit foarte complexã ºi se discuta în acea vreme despre orga-
nizarea chiar ºi a unui referendum pentru o nouã reformã electoralã. În cele din
urmã Mastela a fãcut, prin ºantajul sãu, sã cadã guvernul Prodi. La alegerile eu-
ropene din vara anului 2009, el a fost rãsplãtit cu un loc de deputat european.

Consecinþele unei asemenea stãri de lucruri pentru sistemul politic italian au
determinat un climat de joasã legitimare politicã ºi existenþa unei clase politice
incapabile de decizii esenþiale. Alegerile din 2008 au fost organizate ºi pentru
depãºirea stãrii generale de indecizie. Berlusconi, împreunã cu aliaþii noi Fini ºi
Bossi au învins categoric atât în Camerã, cât ºi la Senat. Pentru unii analiºti un
astfel de rezultat „închide lunga tranziþie ce s-a deschis cu criza Tangentopolis,
stabilizând sistemul politic. Este vorba despre un nou «1948»“22. Dupã o aseme-
nea victorie, pe plan electoral nu se mai vorbeºte despre reformã.

Recent, într-o cercetare colectivã, politologi ºi juriºti, dintre cei mai impor-
tanþi experþi italieni au investigat sistemele cruciale ale sistemului electoral ita-
lian cu probleme în discuþie cum ar fi candidaturile, criteriile de eligibilitate,
cheltuielile electorale ºi finanþarea alegerilor ºi formarea grupurilor parlamen-
tare, precum ºi coerenþa lor cu votul cetãþenilor. Printre marii experþi îi avem în
vedere aici pe Roberto d’Alimonte de la Universitatea din Florenþa ºi Carlo Fusaro
de la aceeaºi universitate etc.

Formarea grupurilor parlamentare, de exemplu, surprinde modalitatea ºi difi-
cultatea relaþiilor dintre membrii grupurilor ºi votul cetãþenilor. Aceste relaþii
sunt dependente de configurarea aleºilor, culorile lor politice ºi normele legisla-
tive în vigoare.

Recunoaºterea juridicã a coaliþiilor este introdusã pentru prima oarã în ultima
lege electoralã. Astfel, partidele obligate de sistemul electoral sã se coalizeze pot
apoi sã se dividã, constituind fiecare un grup propriu. În aceastã opticã, ne spune
Salvatore Curreri, recunoaºterea parlamentarã a coaliþiilor ridicã douã probleme
interesante: 1) raportul între coaliþie ºi grupurile parlamentare ºi 2) introducerea
unui statut parlamentar al opoziþiei, în faþa celui constituit de majoritate23. Este
o noutate cu totul schimbatã faþã de „realitãþile“ parlamentare dinainte de ultima
legislaturã. Unii specialiºti numesc o asemenea stare de fapt „constructivism ju-
ridic“24 ºi se referã la delicatul raport dintre drept ºi politicã. Totuºi, considerã
aceºtia, regulamentele parlamentare nu sunt niciodatã cu totul neutre în raport cu
datele politicii, ele interacþionând oricum cu ele, putând uneori sã le secondeze
sau alteori sã le devinã obstacole.

52 GHEORGHE LENCAN STOICA 9

————————
21 Itanes, Il ritorno di Berlusconi, op. cit., p. 7.
22 Salvatore Curreri, „Partiti, coalizioni electorali e gruppi parlamentari“, în La legislazione elettorale

italiana a cura di Roberto D’Alimonte, Carlo Fusaro, Bologna, Il Mulino, 2008, p. 351.
23 Salvatore Curreri, Partiti, coalizioni elettorali e gruppi parlamentari, op. cit., p. 360.
24 Itanes,, op. cit., p. 12.



În orice caz, rezultatele alegerilor politice din 2006 ºi cele din 13 ºi 14 aprilie
2008 aratã cu mare evidenþã cã sistemul de vot în vigoare are defecte grave. Din
aceastã cauzã, ipotezele unei viitoare reforme electorale þin seama de asemenea
defecte. S-a optat asupra tezei cã viitoarea reformã electoralã (oricare ar fi aceasta)
nu va putea fi cu adevãrat eficace dacã nu þine seama de faptul cã regulile de vot
produc efectele aºteptate numai dacã sunt inserate într-un context instituþional
complex capabil de a însoþi funcþionarea sistemului politic. Cert este însã un alt
aspect privind legile electorale ºi anume acela cã ele sunt „inima pulsantã“ a unei
democraþii (Stefano Ceccanti).

O cercetare explicitã ºi foarte atentã asupra rezultatelor ultimelor alegeri (pri-
mãvara anului 2008) evidenþiazã efectele legii electorale ºi consecinþele supor-
tate de cetãþenii italieni. Ne referim la investigaþia realizatã de un grup de cerce-
tãtori constituiþi în Asociaþia Itanes, care au publicat cartea „Reîntoarcerea lui
Berlusconi, învingãtori ºi învinºi în alegerile din 2008“. Sunt investigate în pro-
funzime aspectele privind comportamentul electoral ºi opiniile politice asupra
italienilor25. Ultimele alegeri reprezintã o „cotiturã“, însã cotitura s-a realizat în
condiþiile aplicãrii aceleiaºi legi electorale. Explicaþia politicã constã pe de o
parte, din naºterea Partidului democrat (PD) ºi a Partidului democrat liberal (PDL);
explicaþia tehnicã se referã la modalitatea funcþionãrii sistemului electoral ºi a
pragului de majoritate. Însã, alegerile din 2008 au deschis „o a doua infinitã tran-
ziþie italianã“.

Dupã ultimele alegeri, aproape toþi specialiºtii se întreabã astãzi în ce direcþie
se îndreaptã Italia, spre ce republicã? În Italia existã o societate civilã sãnãtoasã,
capabilã sã orienteze þara spre depãºirea acelei stãri de „tranziþie infinitã“, însã
potenþialitatea sa e limitatã de o clasã politicã ineficientã sau de-a dreptul co-
ruptã. Terapia care urmeazã e evidentã: a elibera societatea civilã de opresiunea
politicii. Este o strategie care deseori are trãsãturi populiste— dacã prin populism
se înþelege acea poziþie care vede necesitatea de a da voce directã intereselor po-
porului, „mulþimii“, trecându-se peste mediaþiile instituþionale26. Dar selecþia ºi
dezvoltarea unei clase politice noi, eficiente ºi necorupte se poate realiza numai
pe o singurã cale: alegerile. Însã alegerile sunt o soluþie doar dacã existã o lege
electoralã bazatã pe criterii clare. În consecinþã, în Italia spectrul reformei siste-
mului electoral e încã la ordinea zilei.
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