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Abstract. The modernization process always raises difficulties. The balance
between past and future passes by the dramatic mission of the present, to
integrate the change. The Romanian society of the XIXth century lives that
modernization, which in the political fields includes, among some other
themes, the substantial issue of the people place and contribution to the
political life of the state, by the means of the electoral system.
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Legea electoralã din 1866, publicatã în Monitorul Oficial nr. 166 din 30 iulie –
1 august, elaboratã de guvernul conservator condus de Lascãr Catargiu, însoþeºte
Constituþia adoptatã în acelaºi an ºi se constituie ca moment cu o semnificaþie
aparte în procesul frãmântat de modernizare a României de la sfârºitul secolului
al XIX-lea. Este vorba de un proces de sincronizare a României cu civilizaþia oc-
cidentalã, a cãrui strategie a fost gânditã ºi pusã în aplicare de liberali ºi conser-
vatori. În cadrul acestei modernizãri, dezbaterile legate de drepturile politice ºi
cetãþeneºti, de existenþa lor realã sau formalã, de funcþionarea sistemului elec-
toral ca mecanism ce reflectã principiul fundamental al guvernãrii reieºite din
participarea poporului la viaþa politicã ocupã un loc aparte. Sunt dezbateri ce re-
dau tensiunea dintre tendinþa progresistã, al cãrei ideal era extinderea corpului
electoral pânã la sufragiul universal ca expresie a democraþiei, ºi tendinþa con-
servatoare, a cãrei preocupare era de a justifica menþinerea sistemului electoral
existent, cu colegiile sale ce fragmentau societatea dupã o logicã anume. Între
cele douã poziþii se contureazã o multitudine de atitudini mai nuanþate, unele du-
rabile, altele de moment, indicând dinamica profundã a epocii. Toate aceste frã-
mântãri sunt pânã la urmã expresii ale diferenþelor de opinii cu privire la ritmul
ºi conþinutul schimbãrii — modernizãrii — societãþii româneºti: pentru unii
schimbarea risca sã se petreacã prea repede ºi într-o direcþie ce nu corespundea
încã nivelului de dezvoltare a societãþii româneºti, pentru ceilalþi, prea încet,
prea superficial, pentru a se putea vorbi cu adevãrat de un progres. Dinamica
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acestei confruntãri era complicatã ºi de lupta pentru putere a partidelor conser-
vator ºi liberal, în sensul cã se întâmpla ca poziþii susþinute de liberali în perioada
în care se aflau în opoziþie erau mult atenuate sau abandonate odatã ce partidul
ajungea la guvernare.

Unul dintre punctele principale ce se aflã în centrul dezbaterii legate de mo-
dernizare este sistemul colegiilor electorale, instituit de legea amintitã mai sus.
În acest context, vom evoca, din textul Constituþiei din 1866, câteva articole care
ni se par relevante pentru problematica sistemului de vot cenzitar care, în fapt,
instituie în corpul naþiunii douã paliere de separare: între cei ce se calificã pentru
calitatea de alegãtor (nefiind suficiente cetãþenia românã ºi vârsta împlinitã) ºi
apoi între cei ce îºi pot exercita aceastã calitate, însã în mod diferenþiat, în func-
þie de venit, deci de contribuþia prin plata dãrilor la avuþia statului. Gh. Tãtãrãscu
aprecia astfel „aºezãmântul electoral“ din 1866 ca fiind un pas înapoi în raport
cu legea electoralã a lui Cuza, prin aceea cã „perfecþioneazã chiar regimul claselor,
amplificându-l, cãci introduce categorii în sânul uneia ºi aceleiaºi clase, iar fiecare
categorie va cântãri în balanþa politicã tot atât cât cântãreºte în balanþa economicã“1.

Principiile proclamate de Constituþie,
restricþionate prin legea electoralã

Drepturile politice sunt menþionate de articolul 6, care anunþã ºi existenþa
unor legi speciale ce determinã, „osebit de calitatea de român, condiþiunile nece-
sare pentru esercitarea acestor drepturi“2. Constituþia declara egalitatea tuturor
românilor în faþa legii, în faþa îndatoririlor ºi a sarcinilor publice. O lege specialã
dispunea cu privire la condiþiile de admisibilitate ºi înaintare în funcþii ale statului3.
Desfiinþarea definitivã a tuturor privilegiilor, scutirilor ºi monopolurilor de clasã
este prevãzutã de articolul 12 al aceluiaºi text4. Articolele 19 ºi 205 vorbesc des-
pre principiul inviolabil al proprietãþii, invocatã fiind ºi legea ruralã ale cãrei be-
neficii pentru þãrani sunt de asemenea de neatins. Articolul 236 vorbeºte despre
învãþãmântul public liber, gratuit ºi obligatoriu în ciclul primar, anunþând înfiin-
þarea treptatã de ºcoli primare în toate comunele României. Articolul 38, inclus
în capitolul I, Despre reprezentarea naþionalã, din Titlul al III-lea, afirmã princi-
piul reprezentativitãþii: „Membrii amândurora adunãrilor represintã naþiunea, iar
nu numai judeþul sau localitatea care i-a numit“7. Acestor drepturi le erau impuse
restricþii electorale, astfel cã în corpul legiuitor erau reprezentaþi mai degrabã cei
ce alcãtuiau o minoritate cultã ºi avutã8. Într-un anumit sens, legea electoralã „nu
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corespundea principiilor liberale pe care le proclama Constituþia“9, accesul cetã-
þenilor la viaþa politicã a þãrii fiind restrâns de condiþii economice, de nivelul in-
telectual ºi cultural10. Vizavi de aceste principii, care erau însã argumentele pentru
menþinerea sistemului cenzitar? Pentru conservatori, existenþa colegiilor cu bazã
cenzitarã era justificatã de imposibilitatea de a acorda drepturi politice ºi cetãþe-
neºti unor categorii sociale care nu au capacitatea de a le aplica, de faptul cã par-
ticiparea la viaþa politicã trebuie câºtigatã printr-o anumitã contribuþie adusã faþã
de societate. Poporul era incapabil de a participa la viaþa politicã a þãrii, dat fiind
cã ducea lipsã de temeiurile necesare care îl calificau pentru o astfel de funcþie:
avuþia ºi alfabetizarea. Unii liberali, de cealaltã parte, vãd în colegii un meca-
nism care în mod cert împiedica poporul sã capete deprinderea participãrii la
viaþa politicã. Aceastã deprindere se poate cãpãta doar prin exercitarea dreptu-
rilor politice ºi cetãþeneºti, în timp ce criteriul cunoaºterii de carte nu li se pare
cã ar califica în mod absolut pe un individ sã îºi exercite drepturile de cetãþean.
În rândul liberalilor nu a existat însã o unitate de pãreri cu privire la chestiunea
votului universal. Acest lucru s-a vãzut cu ocazia dezbaterilor intense pe mar-
ginea reformei electorale din adunarea electivã din 1866. Diversitatea de opinii
a dus în cele din urmã la adoptarea — cam în pripã ºi în formulãri pe alocuri ne-
clare11 — a unei legi pe care liberalii, ulterior, vor fi primii în a o contesta, pro-
punând modificãri ale sistemului electoral, în sensul lãrgirii dreptului de vot. Li-
beralul Nicolae Ionescu susþinea un sistem electoral compus din douã colegii —
urban ºi rural —, votul fiind direct pentru populaþia cu un cens oarecare, ºi indi-
rect pentru cea fãrã cens12. Dar, la momentul discuþiilor din ºedinþa adunãrii
elective din 16 iunie 1866, raportorul Aristid Pascal — un liberal — declara:
„Admiterea votului universal, fãrã a separa în mai multe colegii votanþii care au
un diferit grad de culturã ºi diferite interese, este paralisarea sau anihilarea votu-
rilor claselor inteligente ºi cultivate… Experienþa a dovedit cã votul universal fãrã
împãrþirea votanþilor în mai multe colegiuri, nu a avut alt efect, atât la noi cât ºi
în alte þãri mai înaintate în cultura intelectualã decât a noastrã, decât a îneca cu
totul vocea claselor mai luminate, prin voturile unei mulþimi, care, prin lipsã de
lumini suficiente, prin lipsã de cunoºtinþã a afacerilor publice ºi în simpla sa nai-
vitate, au servit totdeauna sau tendinþele despotice ale unui om sau ambiþiile vã-
tãmãtoare ºi perturbatoare ale demagogiei“13. Acelaºi A. Pascal explica, cu

3 SISTEMUL ELECTORAL INSTITUIT ÎN 1886 7

————————
9 Sorin Radu,Modernizarea sistemului electoral din România (1866-1937), Editura Institutul Eu-

ropean, Iaºi, 2005, p. 24.
10 C. G. Dissescu, în Dreptul constituþional, Bucureºti, 1915, p. 730 sintetizeazã distanþa dintre principiile

proclamate de constituþie ºi sistemul electoral, afirmând cã este vorba de un „vot universalo-restrâns“.
11 Cf. Sorin Radu, op. cit., p. 23: Jurnalul Consiliului de Miniºtri, în George D. Nicolaescu, Parlamentul

român. 1866-1901, Bucureºti, 1903, p. 13. Aºa cum rezultã din dezbaterile Adunãrii elective din 4 iulie 1866,
publicate de Alexandru Pencovici, Dezbaterile Adunãrii Constituante din anul 1866 asupra Constituþiunii ºi
legei electorale din România, Bucureºti, Tipografia Statului, 1883, p. 320, liberalul Nicolae Ionescu insista, în
contra majoritãþii celor prezenþi, care doreau grãbirea procedurii de votare a proiectului de lege electoralã pro-
pus de guvern, ca ºedinþa sã se desfãºoare în tihnã, respectându-se temeinic procedura, argumentând: „…oricât
sã fie deprinderea noastrã a discuta chestiuni politice constituþionale, totuºi în discuþiunea unei legi electorale
suntem novici cãci nu s-a discutat în nici o adunare o lege electoralã de când existã România. De aceea, soco-
tesc cã trebuie sã urmãm prescripþiunile stricte ale regulamentului…“.

12 Cf. Sorin Radu, op. cit., p. 33.
13 Dezbaterile Adunãrii Constituante din anul 1866 asupra Constituþiunii ºi legei electorale din România,

publicate de Alexandru Pencovici, ed. cit., pp. 29-30.



aceeaºi ocazie, raþiunea pentru care votul electoral nu este acordat tuturor: într-
o þarã agricolã, cu populaþie predominant ruralã, sãracã, incultã ºi la mare dis-
tanþã de treburile statului, votul „se întinde numai pânã la aceia care, prin mijloa-
cele unei mici averi, se presupune a fi în stare de a dobândi instrucþie ºi cunoº-
tinþe indispensabile pentru a înþelege gravitatea misiunii lor“14. Aceeaºi apropiere
de argumentaþia conservatoare se întâlneºte ºi la A.D. Xenopol, care considera ºi el
cã societatea româneascã, cu starea sa de culturã, nu poate „recepta“ votul universal15.

Cu toate defectele16 ei, unele identificate încã din stadiul de dezbatere în le-
gislativ17, altele ieºite la luminã odatã cu aplicarea sa, aceastã lege poate fi înþe-
leasã ca o fazã de tranziþie spre un regim democratic de participare egalã a tuturor
cetãþenilor la viaþa politicã.

Prevederile legii electorale din 1866

Vom prezenta în continuare, în detaliu, legea electoralã din 1866, încercând
sã subliniem aspecte ce ni se par relevante în lumina acestei dezbateri cu privire
la corpul electoral, la formarea, educarea, modernizarea lui. Vom constata cã textul
acestei legi este rodul unei filosofii care îi serveºte drept fundament, cu principii
care reflectã concepþia despre democraþie, despre popor, despre drepturile poli-
tice ºi care transpare din profunzimea textului, dar se prezintã sub forma unui
enunþ tehnic, menit a arãta paºii concreþi ce trebuie fãcuþi pentru a pune în apli-
care, cu ocazia alegerilor, concepþia. Legea a fost votatã de adunarea generalã a
României în ºedinþa din data de 6 iunie 1866, cu 69 de voturi pentru ºi 3 contra,
ºi promulgatã de Carol I la data de 28 iulie acelaºi an.

Titlul I, Despre colegiile electorale, explicã sistemul colegiilor. Pentru cele
douã camere ale legislativului — Camera Deputaþilor ºi Senatul — corpul electoral
este fragmentat în mod diferit, în patru, respectiv, douã colegii în fiecare judeþ.

Criteriul care stabilea apartenenþa la un colegiu sau altul îl constituia venitul
anual sau valoarea dãrii plãtite cãtre stat de cetãþean: pentru Camera Deputaþilor,
un venit funciar anual de la 300 de galbeni în sus, pentru primul colegiu; pentru
colegiul al doilea, un venit anual între 100 ºi 300 de galbeni; colegiul al treilea
al oraºelor este alcãtuit din comercianþi ºi industriaºi ce plãtesc statului o dare de
80 de lei, dar ºi alþi cetãþeni care plãtesc aceeaºi sumã, la care se adaugã, cu scu-
tire de cens, cei ce exercitã profesiuni liberale, ofiþerii în retragere, profesorii ºi
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pensionarii de stat; din colegiul al patrulea fac parte cei ce plãtesc cãtre stat o
dare, indiferent de valoarea ei, ºi care nu fac parte din primele trei colegii, pre-
cum ºi preoþii care nu aparþin unuia din primele trei colegii. În privinþa modului
de alegere a deputaþilor, sunt precizate douã formule. Cea dintâi se referã la pri-
mele trei colegii, între care existã de asemenea o diferenþiere, elementul unifi-
cator al formulei fiind alegerea directã. Astfel, primele douã colegii aleg câte un
deputat fiecare, iar al treilea alege un numãr stabilit de deputaþi pentru fiecare
district18 însumând un total de 58 de deputaþi. Toate oraºele unui district se con-
stituie ca un singur colegiu cu oraºul de reºedinþã. La colegiul al patrulea, votul
este indirect ºi se concretizeazã în alegerea de cãtre alegãtorii primari a unui de-
putat pentru fiecare district. Raportul de reprezentare între categoria de alegãtori
primari ºi delegaþii care aleg deputatul, întruniþi la reºedinþa de district, este de
1/50. Delegaþii aleg 1 deputat de judeþ, rezultând 33 de deputaþi.

Conform acestei legi, colegiul I al proprietarilor cuprindea 3388 alegãtori,
care alegeau pentru Camerã 33 de deputaþi — 1 deputat/100 alegãtori; colegiul
II, al proprietarilor mari de categoria II, era format din 4814 alegãtori, care trimi-
teau în Camerã 33 de deputaþi — 1 deputat/144 alegãtori; colegiul al treilea, al
burgheziei ºi funcþionarilor, numãra 15 382 alegãtori ºi alegea 58 de deputaþi —
1 deputat/265 alegãtori; colegiul IV cuprindea 626 906 alegãtori ce alegeau indirect,
prin intermediul a 12 657 delegaþi, 33 de deputaþi — 1 deputat/18 997 alegãtori19.

În cazul Senatului, dupã cum am amintit anterior, corpul electoral este împãr-
þit în 2 colegii în fiecare judeþ. Primul este format din toþi proprietarii de fonduri
rurale cu un venit funciar minim de 300 de galbeni. Al doilea colegiu este com-
pus din proprietarii de „nemiºcãtoare“ ai oraºelor, cu un venit funciar mai mic
de 300 de galbeni. În cazul în care, pentru acest al doilea colegiu, nu se întru-
neºte un numãr minim de 100 de alegãtori, stabiliþi dupã criteriul enunþat mai
sus, numãrul poate fi completat cu proprietari din judeþ cu un venit funciar între
300 ºi 100 de galbeni, în funcþie de nivelul impozitelor plãtite cãtre stat ºi prefe-
rându-se proprietarii orãºeni. În cazul în care pentru a completa numãrul de ale-
gãtori pentru colegiul al doilea al Senatului existã un numãr prea mare de poten-
þiali alegãtori, ce se calificã în mod egal plãtind impozit ºi având acelaºi venit,
atunci eliminarea celor în plus se face prin tragere publicã la sorþi, de cãtre con-
siliul comunal, cu ocazia definitivãrii listei de alegãtori. Sunt luate în conside-
rare pentru stabilirea censului ºi veniturile din fondurile deþinute în alte judeþe.
Senatorilor aleºi de aceste douã colegii li se adaugã câte un senator ales de uni-
versitãþile din Bucureºti ºi Iaºi ºi, respectiv, senatorii de drept: moºtenitorul tro-
nului, de la vârsta de 18 ani, cu precizarea cã pânã la 25 de ani votul acestuia nu
este deliberativ; mitropoliþii ºi episcopii eparhioþi. Legea electoralã fãcea din
Senat „cetatea numai a proprietarilor de imobile“, cu colegiul I care numãra 2355
alegãtori ºi colegiul II, cu 4524 alegãtori20.
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Titlul II, Despre capacitatea electoralã, stabileºte, pe lângã criteriile cenzitare
prezentate mai sus, care determinã apartenenþa la un colegiu sau altul, cã alegã-
torii trebuie sã mai corespundã ºi criteriului legat de cetãþenia românã (deþinutã
prin naºtere sau dobânditã) ºi de vârstã — 21 de ani împliniþi. Condiþiile de cens
sunt dovedite de alegãtori prin documente de platã ce atestã contribuþia acestora
la veniturile statului. Categoria cetãþenilor ce nu îºi pot exercita calitatea de ale-
gãtori din alte considerente decât cele enunþate mai sus îi include pe cei incapa-
bili de a fi alegãtori — românii aflaþi sub protecþie strãinã, servitorii cu simbrie,
cerºetorii, cei ce sunt subiectul vreunei interdicþii judecãtoreºti, cei ce au decla-
rat faliment, cei nereabilitaþi —, respectiv pe cei nedemni de calitatea de alegãtor
— condamnaþii pentru crime, cei privaþi de exerciþiul drepturilor politice, cei
condamnaþi pentru furt, înºelãciune, atentat la bunele moravuri sau corupþie
electoralã, cei ce deþin case de prostituþie ºi de jocuri de cãrþi. Proprietarii de case
de jocuri de noroc nu sunt privaþi de dreptul politic de a fi alegãtori decât dacã
fac obiectul unei sentinþe judecãtoreºti definitive.

Titlul III, Despre eligibili, se referã la criteriile de eligibilitate pentru deputaþi
ºi senatori. În cazul ambelor camere ale corpului legiuitor, condiþiile impuse se
referã la cetãþenia românã, deþinutã prin naºtere sau dobânditã, capacitatea de
exercitare a drepturilor civile ºi politice; vârsta de 25 de ani împliniþi pentru
Adunarea Deputaþilor ºi de 40 de ani împliniþi pentru Senat, domiciliul în Ro-
mânia; în cazul senatorilor, se adaugã ºi condiþia unui venit de 800 de galbeni,
de orice naturã, dovedit de asemenea prin documente de platã a impozitelor. Dis-
pensa de cens se acordã preºedinþilor ºi vicepreºedinþilor uneia din adunãrile le-
gislative, deputaþilor care au fãcut parte din trei sesiuni, generalilor, coloneilor
cu vechime de 3 ani, miniºtrilor ºi diplomaþilor, celor ce au deþinut pentru cel
puþin 1 an funcþia de preºedinte de curte, procuror general, consilier la curtea de
casaþie, celor ce deþin diplomã de doctorat sau de licenþã, cu vechime de minim
6 ani în domeniul profesiei lor. La fel ca ºi în cazul alegãtorilor, condiþiile de ne-
eligibilitate, altele decât cele de cens, sunt aceleaºi ºi sunt exprimate în aceiaºi
termeni: cetãþeni incapabili sau cetãþeni nedemni de a fi aleºi.

Titlul IV, Despre incompatibilitãþi, precizeazã cã funcþionarii administrativi
pot candida pentru Adunarea Deputaþilor sau Senat cu condiþia de a demisiona
din funcþie cu cel puþin douã sãptãmâni înainte de data alegerii, dar nu pot fi aleºi
delegaþi (aceastã restricþie neaplicându-se primarilor); funcþionarii judecãtoreºti
nu pot fi aleºi delegaþi sau membri ai uneia din cele douã camere în districtul în
care îºi exercitã funcþia sau în districtele limitrofe. Incompatibilitãþile nu se aplicã
militarilor în retragere, miniºtrilor, pentru ambele adunãri, generalilor ºi coloneilor
pentru Senat.

Titlul V, Despre domiciliul politic, aratã cã, în cazul cel mai simplu, domici-
liul politic corespunde oraºului, judeþului, comunei în care alegãtorul plãteºte
impozitul direct, sau în care îºi are proprietatea sau principalul domiciliu. În ca-
zul în care alegãtorul plãteºte impozite sau deþine proprietãþi în mai multe locuri,
are libertatea de a-ºi alege domiciliul politic, cu precizarea cã nu poate exercita
dreptul politic de a fi alegãtor decât într-un singur colegiu ºi cu obligaþia de a-ºi
face cunoscutã, printr-o procedurã stabilitã, opþiunea.
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Titlul VI, Despre listele electorale, descrie procedura întocmirii listelor elec-
torale. Acestea sunt realizate de autoritãþile comunale, sunt permanente, iar mo-
dificarea lor se face cu ocazia revizuirilor anuale, stabilitã pentru perioada 1 —
15 ianuarie din fiecare an. Consiliul comunal al oraºului de reºedinþã din fiecare
judeþ, împreunã cu alte consilii comunale din judeþ, se ocupã de revizuirea liste-
lor, împãrþind alegãtorii pe categorii, în funcþie de venitul dovedit de aceºtia prin
documente ce atestã plata dãrilor cãtre stat. Listele întocmite, cu datele de
identificare ale fiecãrui alegãtor, diferã în funcþie de adunarea legislativã ºi sunt
afiºate la intrarea în instituþiile publice precum ºi în alte locuri publice, alegãto-
rilor revenindu-le un interval de 3 sãptãmâni pentru eventuale reclamaþii. Consi-
liul comunal redacteazã listele dupã primirea reclamaþiilor ºi le face publice într-
un interval de 3 zile de la încheierea celor trei sãptãmâni rezervate pentru recla-
maþii. Hotãrârile consiliului pot fi atacate de alegãtori la tribunalele de judeþ sau,
mai sus, la Curtea de casaþie, într-un termen de treizeci de zile, iar aceste foruri
statueazã de urgenþã. Este prevãzutã ºi posibilitatea ca oricare alegãtor înscris pe
listã sã reclame înscrierea sau ºtergerea unui alegãtor omis sau înscris pe nedrept
pe lista colegiului din care face el însuºi parte. Procedura pe care o poate urma
un cetãþean în acest proces de revizuire a listelor este gratuitã. În cazurile în care
existã reclamaþii sau contestãri ale hotãrârilor consiliului comunal, acesta redac-
teazã versiunea definitivã a listelor, în termen de 3 zile de la decizia luatã de jus-
tiþie. Revizuirea listelor constã în înscrierea celor ce dobândesc calitãþile preci-
zate de lege, ºtergerea celor decedaþi, a celor care prin decizie judecãtoreascã îºi
pierd calitatea de alegãtor, a celor ce nu mai corespund unuia sau altuia din crite-
riile obligatorii prevãzute pentru a fi alegãtor. Titlul VI precizeazã faptul cã se
întocmeºte de cãtre autoritãþile comunale ºi o listã a eligibililor pentru Senat, în
aceeaºi perioadã ºi dupã aceleaºi proceduri ca în cazul listei de alegãtori din ora-
ºele reºedinþã.

Titlul VII, Despre operaþiunile electorale, afirmã cã scrutinul pentru ambele
adunãri legislative este secret. Colegiile sunt convocate prin decret domnesc
transmis de ministerul de interne primarului oraºului reºedinþã, care hotãrãºte
împreunã cu ceilalþi primari din judeþ o datã de convocare a alegãtorilor, cu cel
puþin 21 de zile înainte de data fixatã pentru alegeri. Alegerile au loc succesiv,
în funcþie de colegiu. Colegiile electorale voteazã separat alegând numãrul de
deputaþi sau senatori în funcþie de cele prevãzute de legea electoralã. În cazul în
care numãrul lor depãºeºte 500, alegãtorii direcþi din oraºe voteazã în secþii pe
culori, fiind repartizaþi dupã domiciliu, cea de-a doua secþie constituitã neputând
avea un numãr mai mic de 250 de alegãtori. Alegãtorii din colegiul al patrulea
— pentru deputaþi — se grupeazã dupã comune în grupe începând cu 50 500 de
alegãtori, care aleg prin scrutin secret câte 1 delegat la 50 de alegãtori. Reparti-
zarea surplusului de alegãtori indirecþi la comunele limitrofe se face prin tragere
la sorþi, de cãtre consiliul comunal, cu ocazia realizãrii listelor. Alegãtorii din
oraºe nu pot vota decât în secþia de propria lor culoare, corespunzãtoare locuin-
þei, sau în secþia imediat învecinatã. Fiecare secþie alege un numãr de delegaþi în
funcþie de numãrul de alegãtori. Alegerea delegaþilor se face cu cel puþin zece
zile înainte de data stabilitã pentru alegerea deputaþilor, aceºtia primind în ter-
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men de cel mult 24 de ore un certificat din partea biroului, prin care pot participa
la alegerea deputatului. Delegaþii se întrunesc în oraºul de reºedinþã al distric-
tului, pentru alegerea deputatului, cu cel puþin 3 zile înainte de data fixatã pentru
alegerea deputatului. Delegaþii sunt aleºi de fiecare datã când este convocat
colegiul, pentru alegeri generale sau parþiale pentru Adunarea Deputaþilor. ªe-
dinþele colegiului sunt deschise de primar sau ajutorul acestuia, la ora fixatã prin
lege în funcþie de calendarul de toamnã-iarnã ºi primãvarã-varã, constituindu-se,
la jumãtate de orã dupã deschiderea ºedinþei, biroul provizoriu, format din 25 de
alegãtori, cu un preºedinte — cel mai în vârstã alegãtor prezent — ºi doi se-
cretari, dintre cei mai tineri alegãtori prezenþi. Biroul provizoriu constituie biroul
definitiv, format din preºedinte, doi secretari ºi doi scrutatori, aleºi prin vot
secret, cu majoritate relativã, dintre membrii prezenþi. Preºedintele biroului se
ocupã de „poliþia adunãrii alegãtorilor“, putând cere ajutor din partea autoritãþilor
civile ºi militare în cazul unor tulburãri serioase ce s-ar produce în timpul ale-
gerilor. Preºedintele face cunoscut adunãrii alegãtorilor numãrul persoanelor de
ales. Alegãtorii sunt chemaþi sã voteze în ordine alfabeticã, repetându-se striga-
rea acestora pânã la ora 4 seara, ora de închidere a alegerilor. Alegãtorii care nu
pot scrie singuri numele candidatului ales pot cere ajutorul oricãruia dintre ale-
gãtorii prezenþi. Celor care nu se aflã pe liste dar pot prezenta biroului o decizie
a autoritãþii competente prin care li se recunoaºte calitatea de alegãtor, biroul le
va permite sã voteze. Votarea se poate prelungi ºi a doua zi, încheindu-se dupã
ora 4 dupã-amiazã. Deschiderea urnelor este fãcutã de preºedintele de birou, iar
numele candidaþilor de pe biletele din urnã sunt contabilizate pe o listã dublã, re-
zultatul fiind proclamat de preºedinte ºi trimis biroului central, aflat în acelaºi
sediu cu cel al consiliului comunal. Sunt anulate biletele cu scris indescifrabil
sau cu semne de orice fel. Dupã proclamarea votului, biletele sunt arse în pre-
zenþa colegiului. Deputaþii ºi senatorii sunt aleºi cu majoritate absolutã, iar la al
doilea scrutin cu majoritate relativã. În caz de paritate, preºedintele biroului efec-
tueazã tragerea la sorþi. Întreaga desfãºurare a alegerilor face obiectul unui pro-
ces-verbal, subscris de birou ºi de alegãtorii prezenþi voluntari, proces-verbal tri-
mis apoi biroului central. Biroul înmâneazã persoanei alese un act semnat de
preºedinte ºi de secretari ºi legalizat de autoritatea comunalã. În cazul universitã-
þilor din Iaºi ºi Bucureºti, care aleg câte un senator, rectorul este preºedinte pro-
vizoriu al biroului, alegerea decurgând dupã aceeaºi procedurã.

Titlul VIII, Dispoziþiuni generale, include precizãri ce vin în completarea ar-
ticolelor anterioare. Alegerile sunt verificate de adunarea generalã, care dispune
cu privire la validitatea lor. Deputatul ales în mai multe colegii trebuie sã opteze
pentru unul dintre ele în termen de zece zile, comunicând opþiunea sa adunãrii
generale, în caz contrar adunarea decide prin tragere la sorþi. În caz de vacanþã,
colegiul vizat a acoperi vacanþa respectivã este convocat în maxim douã luni.
Demisia membrilor unuia din cele douã corpuri legislative este acceptatã doar de
cãtre corpul respectiv. Orice abuz din partea alegãtorilor este pedepsit cu amendã
sau închisoare. Un numãr de cinci alegãtori au dreptul de a intenta proces pentru
pedepsirea delictelor comise în timpul alegerilor, în cazul în care ministerul pu-
blic nu are iniþiativã.
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Legea de la 1866 a suferit prime modificãri în anul 1884, când, dupã dezba-
teri în Parlament ºi nu numai, regele Carol a promulgat Constituþia revizuitã,
apoi o nouã lege electoralã. În spiritul modificãrilor susþinute de liberali — spre
exemplu, proiectul din 1876, susþinut de C.A. Rosetti ºi I.C. Brãtianu, sau cam-
pania susþinutã pe aceastã temã de ziarul Românul, începând cu 1881, sau dezba-
terile din corpul legiuitor din 1882 — a fost extins dreptul la vot, reducându-se
numãrul colegiilor electorale de la patru la trei pentru Adunarea Deputaþilor, di-
minuându-se censul pentru unul din colegii, eliminându-se deosebirile dintre
alegãtorii primari ºi cei direcþi ºi lãrgindu-se categoria celor scutiþi de cens. La
fel însã ca ºi precedenta lege electoralã, cea din 1884 lasã fãrã o prea mare repre-
zentare în parlament clasa ruralã, ce forma marea masã a populaþiei române. În
fapt era vorba mai degrabã de modificãri de procedurã, pe care conservatorii le
acceptau tocmai pentru cã lãsau sistemul electoral neatins în esenþa lui. Încer-
carea liberalilor de a reforma sistemul electoral, cuprinsã în Programul de la Iaºi
din 1892, elaborat de D.A. Sturdza, nou ales ºef al partidului liberal, recunoºtea
ca ideal sufragiul universal ºi reprezentarea proporþionalã. Votul universal tre-
buia însã instituit prin reforme treptate, pe o cale evolutivã, pânã la atingerea
acestui ideal fiind promisã aplicarea corectã ºi riguroasã a legii electorale exis-
tente. Aceastã încercare nu se finalizeazã însã, cãci ajuns la putere în 1895 PNL
lãsa deoparte promisiunea reformei21. Chestiunea sufragiului universal va face în
continuare obiectul disputelor dintre conservatori, liberali ºi socialiºti.
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