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Votul uninominal reprezintã astãzi o temã de interes datoritã dezbaterilor asupra
acestei chestiuni din societatea româneascã ºi, în special, din mediile politice,
dezbateri care se vor materializa, dupã câte se pare, într-o lege organicã ce va
consfinþi abandonarea sistemului electoral actual de tip proporþional ºi adoptarea
fie a unui sistem electoral majoritar uninominal cu unul sau douã tururi de scru-
tin, fie a unui sistem electoral mixt prin compensare, bazat, de asemenea, pe cir-
cumscripþii uninominale. Direcþia în care se va produce aceastã schimbare nu
este încã sigurã, cu toate cã proiectul de lege asumat de Guvern ºi negociat cu
principalele partide din Parlament a susþinut cea de-a doua variantã.

Ceea ce ne intereseazã pe noi nu este însã sã susþinem unul sau altul dintre
aceste proiecte, ci mai degrabã sã facem câteva consideraþii în legãturã cu
efectele pe care aceste variante de sisteme electorale le pot avea asupra sistemului
politic românesc, plecând de la experienþele altor state care le-au adoptat, modul
în care acestea au structurat sistemele de partide respective, precum ºi consecin-
þele pe care le pot avea asupra reprezentãrii democratice.

Alegerea unui sistem electoral este consideratã astãzi drept una dintre deciziile
instituþionale cele mai importante din orice democraþie datoritã efectului pe care
aceastã alegere îl are asupra viitorului vieþii politice al þãrii respective. Odatã luatã
aceastã decizie, sistemele electorale sunt mai puþin susceptibile la schimbare întrucât
interesele politice se solidificã ºi rãspund stimulentelor pe care acestea le oferã.

Decizia schimbãrii unui sistem electoral survine de cele mai multe ori ca rãs-
puns la o crizã politicã, dar specialiºtii acestui domeniu teoretic avertizeazã cã o
asemenea decizie este afectatã de douã circumstanþe:

— fie actorilor politici le lipsesc cunoºtinþele ºi informaþiile de bazã astfel încât
opþiunile ºi consecinþele diferitelor sisteme electorale nu sunt pe deplin cunoscute;

— fie, invers, actorii politici îºi folosesc cunoºtinþele asupra sistemelor elec-
torale pentru a promova proiecte despre care ei cred cã vor funcþiona în avantajul lor.

De asemenea, nu este deloc de neglijat faptul cã decizia cu privire la schim-
barea unui sistem electoral pe termen lung se poate dovedi greºitã cu consecinþe,
uneori, dezastruoase asupra vieþii democratice.

Experþii Institutului Internaþional pentru Democraþie ºi Asistenþã Electoralã
(International IDEA) cu sediul la Stockholm atrag atenþia cã alegerea unui sis-
tem electoral este un proces în mod fundamental politic ºi, ca atare, factorul cel
mai important, de multe ori singurul, care contribuie la aceastã decizie este obþi-
nerea unui avantaj politic, în vreme ce analiza tehnicã ºi avizatã asupra varietãþii

CONFER INÞELE INST I TUTULU I

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., IV, 4, p. 65–70, Bucureºti, 2007.



de sisteme electorale existente ºi a efectelor lor trece, de cele mai multe ori, în
plan secund.

Care sunt diferenþele majore dintre cele douã mari categorii de sisteme elec-
torale — majoritar ºi proporþional?

În sistemele majoritare, câºtigãtorul ia totul, în vreme ce în cele proporþio-
nale, victoria este împãrþitã între cei care obþin o cotã suficientã de voturi (în
funcþie de pragul electoral).

În cazul sistemului majoritar uninominal pur de tip first past the post sau mo-
delul Westmister, aºa cum mai este el cunoscut, specialiºtii de la IDEA apreciazã
urmãtoarele beneficii: „puternica reprezentare geograficã; creeazã premisele
unei mai simple trageri la rãspundere a reprezentanþilor aleºi; este mai uºor de
înþeles cum funcþioneazã; oferã votanþilor o alegere clarã; încurajeazã o opoziþie
coerentã; exclude partidele extremiste; permite alegãtorilor sã aleagã între candi-
daþi; un puternic suport legislativ pentru preºedinte, mai ales în cazul sistemelor
prezidenþiale; guverne majoritare, mai ales în cazul sistemelor parlamentare“.
Nu puþine sunt dezavantajele evidenþiate: sistemele majoritare uninominale
exclud partidele mici; exclud minoritãþile; reduc reprezentarea politicã a femei-
lor; multe voturi sunt irosite; nevoia frecventã de a organiza alegeri parþiale; ne-
cesitã delimitarea colegiilor ºi aici apare riscul unor decupaje arbitrare; dificulta-
tea de a convinge nehotãrâþii sã meargã la vot în cazul în care aceºtia nu se consi-
derã reprezentaþi de partidele mari.

Un alt exemplu semnificativ de sistem majoritar uninominal este cel cu douã
tururi folosit pentru alegerile legislative din Franþa. În acest sistem, orice can-
didat care a primit în primul tur voturile a peste 12,5 la sutã din alegãtorii înre-
gistraþi poate candida în al doilea tur în care va câºtiga cel care primeºte cel mai
mare numãr de voturi, indiferent dacã a obþinut o majoritate absolutã sau nu.
Uneori, acest sistem e considerat a nu fi cu adevãrat majoritar deoarece în turul
al doilea pot intra chiar 5 sau 6 candidaþi.

În favoarea acestui tip de sistem, experþii de la IDEA menþioneazã urmãtoa-
rele avantaje: oferã alegãtorilor o a doua ºansã de a face o alegere; mai puþine
voturi divizate decât în alte tipuri de sisteme majoritare; este uºor de înþeles cum
funcþioneazã ºi are o puternicã reprezentare geograficã. De asemenea, nu sunt
omise nici deficienþele: acest tip de sistem majoritar solicitã delimitarea colegi-
ilor uninominale; organizarea unui costisitor ºi dificil de gestionat din punct de
vedere administrativ al doilea tur, organizarea frecventã a alegerilor parþiale; o
perioadã lungã de timp între alegeri ºi declararea rezultatelor; disproporþionali-
tate; fragmentarea sistemelor de partide, precum ºi caracterul destabilizator în
cazul societãþilor profund divizate.

Teoreticianul Giovanni Sartori, în cunoscuta sa carte Ingineria constituþio-
nalã comparatã, apreciazã cã „sistemele majoritare sunt pânã acum rare ºi rezis-
tã mai mult, deoarece alegãtorii care le gãsesc potrivite s-au obiºnuit cu ele; dar
sunt de mai multã vreme acuzate, chiar ºi în Anglia“. În opinia autorului italian,
„sistemele majoritare nu þintesc cãtre un parlament care sã reflecte distribuþia
voturilor; acestea au ca scop producerea unui câºtigãtor detaºat. Intenþia lor nu
este numai aceea de a alege un parlament, ci ºi de a alege contextual un guvern“
(p. 19). Teoria ºi practica britanicã a reprezentãrii sacrificã reprezentarea parla-
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mentului nevoii de guvernabilitate, de guvernare eficientã. În fapt, sistemele
electorale majoritare uninominale cu un singur tur de scrutin „fabricã“ majoritãþi
care sã susþinã acþiunea guvernului. Sartori apreciazã, de asemenea, cã „distorsi-
unea reprezentativã poate fi atât de accentuatã încât sã permitã ca un partid sã
ajungã la guvernare (obþinând majoritatea absolutã a locurilor) situându-se pur
ºi simplu pe locul doi în opþiunile votului popular“ (p. 68). În acest sens, este
adesea menþionat exemplul Marii Britanii, unde în 1974 laburiºtii au câºtigat
alegerile cu 37,2% din voturi faþã de procentul de 39,9% al conservatorilor. Tot
în acest sens, în Noua Zeelandã, în 1978 ºi 1981, partidul care s-a situat al doilea
ca numãr de voturi a fost cel care a obþinut o majoritate absolutã de locuri. Pen-
tru criticii sistemului majoritar, aceste lucru reprezintã un defect capital.

În Franþa, de asemenea, se pot constata distorsiuni asemãnãtoare. Astfel, Uni-
unea pentru o Miºcare Popularã a înregistrat în primul tur de scrutin al alegerilor
parlamentare din 2002, 33,8% din voturi, obþinând în final 357 de mandate, adicã
62% din total. Pe cât de avantajos este scrutinul majoritar uninominal pentru
partidele mari, pe atât de dezavantajos este pentru partidele mici. La alegerile
din 2005 din Marea Britanie, Partidul Liberal Democrat a obþinut 22% din vo-
turi, dar ocupã doar 62 de circumscripþii, adicã sub 10%. În Franþa, Frontul Na-
þional a obþinut 11% din voturi, dar nu are nici un deputat, în vreme ce Uniunea
pentru Democraþia Francezã ºi Partidul Comunist au obþinut câte 4,8 % fiecare,
dar au câte 29, respectiv, 21 de deputaþi. Acest lucru se explicã ºi prin imaginea
de partid extremist a Frontului Naþional, care nu i-a adus aliaþi în puþinele cir-
cumscripþii unde a reuºit sã intre în turul doi.

În ceea ce priveºte argumentul cã un sistem majoritar, mai degrabã decât un
sistem proporþional, este capabil sã producã un guvern eficient, Sartori considerã
cã aceasta este o promisiune diluatã care nu poate garanta nimic mai mult decât
atât. Ceea ce se invocã în general ca merit incontestabil al sistemului majoritar uni-
nominal este faptul cã acesta produce o legãturã directã între alegãtori ºi reprezen-
tanþii pe care-i aleg.Aceastã legãturã este greu de contestat întrucât, în lipsa listelor
de partid, relaþia dintre a vota ºi a alege este una imediatã. Odatã însã ce se anali-
zeazã în ce constã aceastã relaþie de reprezentare, lucrurile se nuanþeazã.

Þãrile de dimensiuni medii precum Marea Britanie solicitã în general circa
50.000–70.000 de alegãtori pentru un reprezentant, în vreme ce þãrile mari
precum Statele Unite ale Americii sau India au circumscripþii uninominale cu
sute de mii de alegãtori. Ce înseamnã acest lucru? Cã votul meu conteazã pentru
un al cincizecidemiilea. Pe de altã parte, în circumscripþiile uninominale, învin-
gãtorul obþine totul cu 50% sau mai mult din totalul voturilor dacã cursa elec-
toralã este redusã la doi candidaþi, lucru care se întâmplã foarte rar în practicã.
În fapt, cel care câºtigã alegerile într-o circumscripþie uninominalã o face cu mai
puþin de 50% din voturi, fãcând astfel ca voturile a mai mult de 50% dintre
alegãtori sã fie irelevante. Prin urmare, argumentul trebuie reformulat în sensul
cã învingãtorul cu o majoritate relativã îºi reprezintã circumscripþia, iar presu-
pusa legãturã directã devine una de proximitate, adicã avem de-a face cu o poli-
ticã centratã pe localitate sau pe circumscripþie.

Un merit adesea invocat al sistemelor majoritare este acela al îmbunãtãþirii
calitãþii personalului politic. Într-adevãr, în cadrul sistemelor majoritare unino-
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minale, calitãþile ºi virtuþile individuale ale candidaþilor dobândesc o mai mare
însemnãtate decât în cadrul sistemelor proporþionale cu vot pe listã. Aceastã
apreciere se referã însã mai degrabã la circumscripþiile nesigure unde competiþia
este strânsã ºi electoratul volatil, în circumscripþiile sigure partidele îºi pot per-
mite sã propunã propriul lor personal fãrã sã þinã cont de calitate. În opinia noas-
trã, calitatea candidaþilor care intrã în competiþie are mai puþin de-a face cu tipul
de scrutin, ci mai degrabã cu mecanismele de selecþie ale partidelor care îi propun.
Semnificativã este în acest sens aprecierea lui Sartori, care considera: „Dacã-i
aruncãm pe nenorociþi nu ne intrã automat înãuntru politicieni «buni» care sã fie
la fel ºi în munca lor, adicã politicieni calificaþi, cu competenþã, viziune ºi capa-
citãþi de leadership. Oamenii buni nu sunt, prin forþa lucrurilor, remediul pentru
un guvern prost, având în vedere cã virtuþile private ºi cele publice nu sunt omo-
loage, nu se aseamãnã“ (p. 71).

Din punct de vedere statistic, datele aratã cã în cadrul scrutinului uninominal
se voteazã de fapt partide ºi nu persoane. Analizând compoziþia Camerei Comu-
nelor din Marea Britanie ºi a Adunãrii Naþionale a Franþei, vom observa cã din
646 de deputaþi britanici, unul singur este independent, iar din 577 de deputaþi
francezi nici unul nu este independent. Spre deosebire de alegerile locale pentru
primãrii, unde se ocupã o funcþie unicã, cu importante atribuþii pe plan local, în
alegerile parlamentare alegãtorii voteazã, de obicei, pentru un guvern, parlamen-
tarii fiind oamenii de sprijin ai acestui guvern, care, fãrã sprijinul partidelor, ar
avea ºanse reduse sã câºtige. În sud-estul Marii Britanii, spre exemplu, sunt une-
le circumscripþii prospere în care de peste 100 de ani sunt aleºi doar parlamentari
conservatori. La fel stau lucrurile ºi în cazul circumscripþiilor considerate în mod
tradiþional fief-ul laburiºtilor.

Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul Congresului Statelor Unite, unde perso-
nalitatea candidaþilor conteazã ºi mai mult în alegeri: din 535 de parlamentari,
doar 2 sunt independenþi, restul de 533 aparþinând celor douã mari partide, Re-
publican ºi Democrat.

O problemã delicatã pe care o ridicã sistemele majoritare, dar ºi unele sisteme
mixte de genul celui asumat actualmente de Guvern este aceea a delimitãrii cole-
giilor uninominale datoritã apariþiei fenomenului care în literatura de specialitate este
numit gerrymandering (dupã numele lui Elbridge Garry, guvernator al statului ame-
rican Massachussets la începutul secolului al XIX-lea) — în fapt, trasarea arbitrarã
a circumscripþiilor în vederea obþinerii unui avantaj electoral. Ilustrative în acest scop
sunt zonele locuite de minoritãþi etnice. De exemplu, judeþul Mureº alege 4 senatori,
dintre care, de obicei, 2 aparþin UDMR, iar ceilalþi 2 celorlalte partide, reprezentând
în linii mari, compoziþia etnicã a populaþiei din judeþ. În urma delimitãrii colegiilor,
se pot imagina variante în care UDMR sã obþinã toate cele 4mandate de senatori sau,
dimpotrivã, sã nu obþinã nici mãcar un mandat.

Tocmai datoritã localismului puternic pe care îl promoveazã sistemul unino-
minal, Giovanni Sartori avertizeazã asupra pericolului dezmembrãrii unui stat în
termenii unei micropolitici de mãcinare localistã (p. 88). În Statele Unite, este
destul de comunã afirmaþia cã „toatã politica este de fapt politicã localã“, însã
sistemul prezidenþial de tip american neutralizeazã impulsurile centrifuge ºi lo-
caliste mai bine decât un sistem parlamentar sau unul de tip semiprezidenþial.
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În general, specialiºtii apreciazã cã sistemele proporþionale, cu listã blocatã
sau deschisã, se potrivesc mai bine societãþilor „cu probleme“, societãþilor difi-
cile, divizate, noilor democraþii, dar el este des întâlnit ºi în societãþi democratice
cu tradiþie. Trebuie menþionat cã sistemul electoral de tip proporþional este cel
mai rãspândit astãzi pe glob, chiar ºi în democraþiile occidentale. Þãri cu tradiþie
democraticã precum Finlanda, Suedia, Islanda, Spania, Elveþia, Austria, Belgia,
Olanda, Grecia, precum ºi noile democraþii emergente precum Estonia, Letonia,
Polonia, Cehia, Slovacia, Croaþia, Slovenia, Bulgaria împãrtãºesc diferite vari-
ante ale sistemului de reprezentare proporþionalã pe liste.

Care sunt avantajele acestui tip de scrutin? Printre avantajele sistemului de repre-
zentare proporþionalã pe listã sunt menþionate: proporþionalitatea, incluziunea, repre-
zentarea minoritãþilor, puþine voturi pierdute, o mai mare uºurinþã ca reprezentantele
femeilor sã fie alese; lipsa necesitãþii (sau necesitateamai micã) de a delimita colegii;
lipsa nevoii de a organiza alegeri parþiale, facilitarea unei rate mai ridicate a partici-
pãrii la vot, restricþionarea dezvoltãrii unor partide unice pe regiuni.

Printre dezavantaje sunt, de obicei, menþionate urmãtoarele aspecte: slaba re-
prezentare geograficã, probleme privind tragerea la rãspundere a politicienilor;
susþinere legislativã mai slabã pentru preºedinte, mai ales în cazul sistemelor
prezidenþiale; guvernãri de coaliþie sau minoritare, mai ales în cazul sistemelor
parlamentare; o mare putere datã partidelor politice; includerea unor partide ex-
tremiste în legislativ; incapacitatea de a exclude un partid de la putere.

Sistemele proporþionale pot fi supuse unor corecturi pentru eliminarea unora
dintre deficienþele menþionate ºi atât Sartori cât ºi Lijphart admit faptul cã siste-
mul proporþional este recomandabil pentru societãþile cu precãdere dificile.

În continuare, câteva consideraþii pe marginea proiectului de sistem electoral
asumat de partide, care apare de obicei sub titulatura de sistem uninominal mixt
prin compensare. Care sunt datele de bazã ale acestui proiect de sistem electoral?

Concret, teritoriul României va fi împãrþit, ca ºi pânã acum, în 42 de circum-
scripþii electorale (41 de judeþe ºi municipiul Bucureºti). În fiecare judeþ ºi în
Bucureºti se vor constitui colegii uninominale, în numãr egal cu jumãtate din nu-
mãrul senatorilor ºi deputaþilor. Cel mai probabil, va fi vorba de 145 de colegii
pentru Camerã ºi 62 pentru Senat.

Delimitarea colegiilor uninominale se va face de o comisie parlamentarã spe-
cialã ºi vor fi, cel mai probabil, 145 de colegii uninominale pentru Camera De-
putaþilor ºi 62 pentru Senat. Fiecare partid are dreptul la un singur candidat pen-
tru fiecare colegiu uninominal, iar câºtigãtorul din fiecare colegiu va deveni de-
putat ori senator. Doar în cazul în care partidul din care face parte primul clasat
nu atinge, la nivel naþional, pragul de 5 %, este declarat parlamentar candidatul
clasat pe locul al doilea. Jumãtate dintre mandate vor fi atribuite candidaþilor cu
cel mai mare numãr de voturi în colegiile uninominale. Restul mandatelor se re-
distribuie în funcþie de procentele realizate la nivel de þarã ºi la nivel de circum-
scripþie de partidele politice. Ei vor fi aleºi, în general, dintre candidaþii clasaþi
pe locul doi sau trei în diverse colegii.

Aceastã prevedere transformã sistemul uninominal din România într-unul
mixt. Dacã, în urma redistribuirii mandatelor, nu s-au completat toate locurile,
atunci un rest de mandate vor fi preluate de pe listele naþionale întocmite de partide.
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Care ar fi avantajele plauzibile ale unui asemenea proiect de sistem electoral?
Câteva asemenea beneficii pot fi menþionate la o primã vedere: proporþionali-
tatea, caracterul inclusiv, reprezentarea geograficã, o mai mare rãspundere a ale-
ºilor, puþine voturi irosite, precum ºi faptul cã se poate cãdea relativ uºor de
acord asupra unui asemenea proiect. Dintre dezavantaje se pot aminti urmã-
toarele aspecte: un sistem relativ complicat; necesitã delimitarea colegiilor elec-
torale, cu riscurile menþionate; nevoia de organizare frecventã de alegeri par-
þiale, precum ºi faptul cã genereazã douã clase diferite de reprezentanþi, unii aleºi
direct, iar alþii redistribuiþi.

Legat de acest tip de sisteme, Sartori face o observaþie pertinentã ce trebuie
luatã în seamã: „existã o mare diferenþã între trecerea la o combinaþie de ma-
joritar-proporþional de la un sistem anterior majoritar ºi trecerea la mixt de la un
sistem proporþional anterior“, cum este ºi cazul României. În aceastã ultimã si-
tuaþie, teoreticianul italian considerã cã „o trecere de la un proporþional la un ma-
joritar parþial este pur ºi simplu o miºcare greºitã“ deoarece sistemele electorale
trebuie sã aibã o singurã logicã care sã se conformeze scopurilor lor. În ce ar
consta mai precis aceastã eroare? Potrivit lui Sartori, „sistemul proporþional pos-
tuleazã un vot «sincer», adicã permite alegãtorului sã-ºi exprime în mod liber
prima sa preferinþã, în vreme ce alegerile majoritare necesitã un «vot strategic»,
anume ca alegãtorii sã-ºi concentreze voturile asupra presupuºilor câºtigãtori
(fiind astfel determinaþi sã-ºi exprime preferinþele «calculate» care pot fi de o a
doua/a treia alegere)“. Concluzia fireascã este cã „nu ar trebui sã li se cearã ale-
gãtorilor sã îndeplineascã, în acelaºi timp, opþiuni majoritare (strategice) ºi op-
þiuni proporþionale (sincere), întrucât acesta este un mod sigur de a le confunda,
aºa cum este un mod probabil de a obþine parlamente care nu sunt nici cal, nici
mãgar. Fãuritorii hibrizilor majoritar-proporþionali cred cã pot alãtura ceea ce
este mai bun în cele douã lumi; dar este probabil, în schimb, sã obþinã un bastard
care sã le combine defectele“ (p. 90).

Dacã trecerea de la deschiderea proporþionalismului la strâmtorile sistemului
majoritar, aºa cum o numeºte autorul, trebuie fãcutã cu orice preþ, atunci reco-
mandarea sa este mai degrabã în favoarea unui sistem deschis cu dublu tur de
scrutin. În cazul Italiei, Sartori a sugerat un dublu tur deschis pentru primii patru
concurenþi ºi chiar un mic numãr de locuri, de aproximativ 15%, pentru a fi re-
distribuite proporþional în listele de partid naþionale partidelor care abandoneazã
cursa dupã primul tur. În acest fel, partidele mici pot fi salvate fãrã a interveni în
logica comportamentului electoral din cel de-al doilea tur.
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