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Evoluþia sistemului electoral din România
dupã revoluþia din 1989

Dupã revoluþia din 1989, drepturile electorale ale cetãþenilor români, precum
ºi procedura dupã care aceºtia îºi desemneazã aleºii în organele reprezentative
au fost prima datã statuate conform accepþiunii lor într-un stat democratic ºi de
drept în Decretul-lege nr. 92 din 14 martie 1990 privind alegerea Parlamentului
ºi a Preºedintelui României.

La 8 decembrie 1991 a fost adoptatã, prin referendum, Constituþia României,
consfinþindu-se ruperea de trecutul comunist (abrogarea Constituþiei din 21 au-
gust 1965) ºi trecerea de jure la sistemul democratic pluralist.

În baza acestui cadru constituþional — îmbunãtãþit în 2003 prin introducerea
unor modificãri absolut necesare în vederea aderãrii la structurile euroatlantice
— din 1990 pânã în prezent au fost adoptate mai multe legi electorale care vizau
alegerea Parlamentului, a Preºedintelui României, a autoritãþilor administraþiei
publice locale, a europarlamentarilor români în Parlamentul European, dupã
aderarea la Uniunea Europeanã, precum ºi mai multe acte normative — oarecum
tehnice — care reglementeazã organizarea ºi desfãºurarea alegerilor.
————————
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În anii 1990, 1991, 1992, 1996, 2000, 2003, 2004, 2007, 2008 ºi 2009 în Ro-
mânia s-au organizat alegeri pentru desemnarea organelor reprezentative ale na-
þiunii, precum ºi alte consultãri, care în pofida unor neajunsuri organizatorice,
carenþe legislative ºi iregularitãþi ale procesului electoral, au fost percepute, atât
pe plan intern, cât ºi internaþional, ca fiind corecte, neajunsurile reclamate nefi-
ind de naturã sã falsifice voinþa corpului electoral.

În esenþã, evoluþia sistemului electoral din România, în ultimii douãzeci de
ani, poate fi rezumatã la trei aspecte principale.

a) Modificãrile legislative care au avut ca scop evitarea dispersiei reprezentãrii
ºi creºterea capacitãþii decizionale a organelor reprezentative prin impunerea ºi
creºterea apoi a pragului electoral, precum ºi prin condiþionãri ale dreptului de a fi
ales (impunerea unui numãr minim de susþinãtori ºi apoi a unui depozit în bani).

Începând cu anul 1992, a fost introdus un prag electoral de 3% pentru parti-
dele politice, în cazul alianþelor politice adãugân du-se câte un singur procent din
totalul voturilor valabil exprimate pe întreaga þarã pentru fiecare membru al coa-
liþiei. În anul 2000, pragul electoral pentru partidele politice a fost mãrit la 5%,
în cazul alianþelor politice, pentru al doilea partid membru al alianþei politice s-a
adãugat un procent de 3% din voturile valabil exprimate pe întreaga þarã, în
vreme ce pentru fiecare membru al alianþei politice, începând cu al treilea partid,
câte un singur procent (1%) din voturile valabil exprimate pe întreaga þarã, dar
nu mai mult de 10%. O altã modificare a fost înregistratã în anul 2008, când a
fost introdus ºi un prag electoral alternativ de 6 colegii uninominale pentru Ca-
mera Deputaþilor, respectiv 3 colegii uninominale pentru Senat în care candidaþii
partidului au obþinut cel mai mare numãr de voturi valabil exprimate.

Analiza compoziþiei Parlamentului României de dupã 1990 indicã o evoluþie
în sensul restrângerii numãrului de partide prezente în adunarea legislativã. Cauzele
þin, în general, de modificarea pragului electoral ºi a legislaþiei partidelor politice.

Dupã primele alegeri din anul 1990, Camera Deputaþilor ºi Senatul numãrau
18 partide ºi respectiv 7 partide cu reprezentare parlamentarã. În 1992, configu-
raþia Parlamentului s-a schimbat: 7 partide ºi alianþe politice prezente în Camerã
ºi 8 în Senat — fãrã a enumera organizaþiile cetãþenilor aparþinând minoritãþilor
naþionale — deoarece acestea obþineau mandate în temeiul legii ºi nu al suportului
electoral de care se bucurau.

Aceeaºi tendinþã de restrângere a numãrului de partide s-a conservat ºi la ale-
gerile din 1996, care au consemnat egalizarea numãrului de partide parlamentare
din cele douã camere ale Parlamentului la 6 partide ºi alianþe politice.Alegerile din
2000 au continuat aceastã evoluþie, numãrul de partide ºi alianþe politice redu-
cându-se la 5.Alegerile din 2004 ºi 2008 au înregistrat victoria a 4 formaþiuni politice.

Cu toate acestea, numãrul formaþiunilor politice concurente în alegeri a scã-
zut destul de puþin, deºi apariþia Legii partidelor politice a impus condiþii mai re-
strictive pentru înregistrarea partidelor politice (de la 251 de membri câþi pre-
vedea Decretul-lege nr. 8 din 28 decembrie 1989 la 10.000 de membri fondatori,
domiciliaþi în cel puþin 15 dintre judeþele þãrii, dar nu mai puþin de 300 în fiecare
judeþ în 1996 ºi 25.000 de membri fondatori, domiciliaþi în cel puþin 18 din jude-
þele þãrii ºi municipiul Bucureºti, dar nu mai puþin de 700 de persoane pentru fie-
care dintre aceste judeþe ºi municipiul Bucureºti în 2004).

40 CRISTIAN-ALEXANDRU LEAHU, BOGDAN-MIHAI POPESCU 2



Astfel, la alegerile din 1990 au participat în jur de 70 de formaþiuni politice
pentru Camera Deputaþilor ºi Senat; în 1992 în jur de 80 pentru Camera Deputa-
þilor ºi în jur de 20 pentru Senat; în 1996, 65 de formaþiuni pentru Camera Depu-
taþilor ºi 37 pentru Senat; în 2000, 69 pentru Camera Deputaþilor ºi 37 pentru Se-
nat; în 2004, 52 de formaþiuni pentru Camera Deputaþilor ºi 25 pentru Senat, în
2008, 29 pentru Camera Deputaþilor ºi 10 pentru Senat, diferenþele între cele
douã camere fiind justificate de introducerea în 1992 a prevederilor referitoare
la participarea la alegeri a organizaþiilor cetãþenilor aparþinând minoritãþilor na-
þionale. Scãderea semnificativã a numãrului competitorilor electorali în anul
2008, respectiv a candidaturilor neserioase, se datoreazã ºi impunerii obligaþiei
depunerii unui depozit în valoare de 5 salarii minime brute pe þarã de cãtre fiecare
candidat care se restituia numai acelor candidaþi care obþineau cel puþin 20% din
numãrul total de voturi exprimate în colegiul uninominal unde au candidat.

b) Decuplarea alegerilor parlamentare de cele prezidenþiale, organizarea de
alegeri pentru preºedinþii consiliilor judeþene ºi pentru Parlamentul European.

În acest moment, corpul electoral românesc alege patru tipuri de autoritãþi
reprezentative, la intervale diferite ºi potrivit unor moduri de scrutin diferite,
ceea ce influenþeazã în mod deosebit comportamentul partidelor politice româ-
neºti ºi logica guvernãrilor.

În opinia noastrã, decalarea alegerilor prezidenþiale de cele parlamentare a avut
efecte inverse faþã de cele preconizate de iniþiatorii revizuirii Constituþiei. S-a ur-
mãrit fortificarea partidelor politice în faþa liderilor lor, care candidau la funcþia
de preºedinte al statului, însã acele partide care au susþinut un candidat câºtigãtor
au devenit captivele acestuia din cel puþin douã motive: preºedintele în funcþie
desemneazã primul-ministru ºi poate forþa formarea majoritãþilor guvernamen-
tale în jurul partidului politic care l-a sprijinit; decalarea alegerilor parlamentare
de cele prezidenþiale anuleazã opþiunile partidului politic (sprijinit de ºeful sta-
tului) pentru alte persoane la funcþia de preºedinte pentru motivul expus mai sus
(în cazul în care partidul politic ar opta pentru un alt candidat la funcþia de preºedinte
riscã pierderea tuturor avantajelor câºtigate, ca urmare a participãrii la guvernare).

c) Înfiinþarea Autoritãþii Electorale Permanente. Autoritatea Electoralã Per-
manentã este o instituþie administrativã autonomã fundamentalã a statului ro-
mân1 care urmãreºte:

— asigurarea ºi îmbunãtãþirea constantã a cadrului legal ºi organizatoric al
alegerilor ºi al oricãror alte consultãri, la nivel naþional ºi/sau local, precum ºi al
finanþãrii partidelor politice, în concordanþã cu instrumentele juridice de drept
internaþional, acquis-ul comunitar ºi dispoziþiile constituþionale;

— aplicarea unitarã, pe întreg cuprinsul þãrii, a dispoziþiilor legale din dome-
niul electoral ºi al finanþãrii partidelor politice ºi controlul îndeplinirii atribu-
þiilor ºi sarcinilor care revin celorlalte autoritãþi publice cu atribuþii în domeniu;

— educarea electoratului ºi a celorlalþi participanþi la alegeri;
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— reprezentarea în plan extern a statului român ca principal vector de ima-
gine al acestuia în ceea ce priveºte gradul de democratizare al României, mãsurat
prin modul de exercitare a drepturilor electorale2, egalitatea de ºanse în com-
petiþia politicã ºi trans parenþa în finanþarea activitãþii partidelor politice ºi a
campaniilor electorale.

Este de precizat cã de la înfiinþareaAutoritãþii Electorale Permanente prin Le-
gea nr. 268/2003, atribuþiile sale s-au triplat prin acte normative succesive: Le-
gea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, cu modifi-
cãrile ºi completãrile ulterioare, Legea nr. 334/2006 privind finanþarea activitãþii
partidelor politice ºi a campaniilor electorale, cu modificãrile ºi completãrile ul-
terioare, Legea nr. 33/2007 privind organizarea ºi desfãºurarea alegerilor pentru
Parlamentul European, Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaþilor
ºi a Senatului ºi pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 67/2004 pentru ale-
gerea autoritãþilor administraþiei publice locale, a Legii administraþiei publice lo-
cale nr. 215/2001 ºi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor locali, cu modi-
ficãrile ºi completãrile ulterioare, Ordonanþele de urgenþã ale Guvernului nr.
1/2007, 8/2007, 9/2007, 20/2008, 32/2008, 36/2008, 97/2008, 11/2009, 55/2009
ºi 95/2009.

Având în vedere aceastã sporire progresivã a ariei de expertizã a Autoritãþii
Electorale Permanente, este de aºteptat ca, într-un viitor apropiat, aceastã in-
stituþie sã gestioneze în totalitate procesul electoral, dupã modelul majoritãþii or-
ganismelor actuale de management electoral.

Reprezentarea proporþionalã personalizatã
la alegerile parlamentare

Dezbaterea privind reforma sistemului electoral românesc, iniþiatã în socie-
tatea româneascã încã din anii ’90 ai secolului trecut, a cãpãtat amploare îndeosebi
începând cu anul 2005, când tot mai mulþi lideri politici ºi reprezentanþi ai orga-
nizaþiilor neguvernamentale au susþinut ideea potrivit cãreia scrutinul de listã fo-
losit pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului ar trebui înlocuit cu
scrutinul uninominal. Argumentele susþinãtorilor modificãrii modului de scrutin
au fost legate de carenþele scrutinului de listã: legãtura slabã dintre alegãtor ºi
ales, infiltrarea impostorilor politici la adãpostul listelor, lipsa de rãspundere (in-
clusiv a celei morale) a Parlamentului în faþa cetãþenilor, formarea anevoioasã a
majoritãþilor guvernamentale datoritã unui Parlament fãrâmiþat ºi nu în ultimul
rând o scãdere progresivã a încrederii populaþiei în instituþia Parlamentului, pânã
la un nivel de aproximativ 20% în cursul anului 2008. Scrutinul uninominal re-
prezenta astfel, în viziunea susþinãtorilor sãi, o soluþie miraculoasã pentru reformarea
vieþii politice ºi restabilirea încrederii populaþiei în instituþia Parlamentului.
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Drumul cãtre „votul uninominal“

Promovarea votului uninominal în actuala formã se datoreazã ºi Asociaþiei
Pro Democraþia, care a elaborat un proiect de Cod electoral ce viza toate tipurile
de alegeri ºi urmãrea, printre altele, înlocuirea scrutinului de listã blocatã, utili-
zat la alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, cu cel uninominal.

Aceastã iniþiativã neguvernamentalã a fost însuºitã de cãtre parlamentarii
Partidului Naþional Liberal ºi depusã la Senat, în calitate de primã camerã sesi-
zatã, la 14 aprilie 2005.Aceastã datã a constituit startul unei adevãrate competiþii
între partidele politice pentru modificarea sistemului electoral, în perioada ur-
mãtoare înregistrându-se o adevãratã avalanºã de propuneri legislative în dome-
niul electoral.

Având în vedere interesul tuturor partidelor politice reprezentate în parlament
în modificarea legislaþiei electorale, la 10 mai 2006, Parlamentul României a
adoptat Hotãrârea nr. 6 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputa-
þilor ºi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative privind alegerea Came-
rei Deputaþilor ºi a Senatului, a Preºedintelui României, alegerile autoritãþilor
administraþiei publice locale, finanþarea campaniilor electorale ºi alegerea euro-
parlamentarilor.

Deºi avea ca obiect de activitate elaborarea unei propuneri legislative care sã
reglementeze toate tipurile de alegeri, atenþia comisiei s-a oprit, în principal,
asupra alegerii Camerei Deputaþilor ºi a Senatului, cu un scurt intermezzo gene-
rat de organizarea ºi desfãºurarea alegerilor pentru Parlamentul European. Acti-
vitatea Comisiei s-a concentrat asupra propunerilor venite din partea Asociaþiei
Pro Democraþia, care a mediat majoritatea negocierilor purtate între partidele po-
litice asupra modificãrii sistemului electoral pentru alegerea Camerei Deputaþi-
lor ºi a Senatului.

Momentul alegerilor pentru membrii din România ai Parlamentului European
a determinat majoritatea actorilor politici sã încerce sã confiºte în avantajul pro-
priu tema scrutinului uninominal. Astfel, Preºedintele României a convocat un
referendum privind introducerea votului uninominal la aceeaºi datã cu cea a ale-
gerilor pentru Parlamentul European, respectiv la 25 noiembrie 2007. Guvernul,
la rândul sãu, ºi-a angajat rãspunderea în faþa Camerei Deputaþilor ºi a Senatului
asupra unui proiect de lege elaborat de Comisia de cod electoral, la 29 octombrie
2007. Preºedintele României a refuzat sã promulge aceastã lege, sesizând totodatã
Curtea Constituþionalã asupra neconstituþionalitãþii proiectului de Lege asupra
cãruia Guvernul îºi asumase rãspunderea. Astfel, referendumul privind introdu-
cerea votului uninominal convocat de preºedinte s-a desfãºurat aºa cum se stabi-
lise iniþial, în favoarea introducerii votului uninominal pronunþându-se majori-
tatea covârºitoare a celor prezenþi la vot. Cu toate acestea, rezultatul referen-
dumului nu a putut fi validat, din cauza neîntrunirii cvorumului de participare.

Având în vedere cã, în decembrie 2007, Curtea Constituþionalã a declarat ne-
constituþionale câteva prevederi din proiectul de Lege asupra cãruia Guvernul îºi
angajase rãspunderea, în Comisia de Cod electoral au fost reluate discuþiile asu-
pra modificãrii sistemului electoral pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Se-
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natului. Dupã mai multe negocieri între partidele politice mediate de Asociaþia
Pro Democraþia, s-a ajuns la un consens între majoritatea forþelor politice privind
sistemul electoral pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Senatului concretizat
prin adoptarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi a Sena-
tului ºi pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea au-
toritãþilor administraþiei publice locale, a Legii administraþiei publice locale nr.
215/2001 ºi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleºilor locali3.

Noua lege electoralã — linii generale

Odatã cu modificarea legii electorale la începutul anului 2008, scrutinul pro-
porþional de listã a fost înlocuit cu o variantã originalã de scrutin uninominal.
Acesta nu face parte însã din categoria sistemelor electorale majoritare, deoarece
urmãreºte proporþionalitatea raportului dintre voturile exprimate de electorat ºi
mandatele în Camera Deputaþilor ºi Senat. În terminologia folositã de teoreti-
cianul italian Giovanni Sartori, acesta s-ar încadra în categoria sistemelor se-
mimixte. Astfel, ca ºi sistemul electoral german, ar putea fi caracterizat mai de-
grabã drept un sistem proporþional personalizat.

Potrivit dispoziþiilor Legii nr. 35/2008, deputaþii ºi senatorii se aleg în colegii
uninominale prin scrutin uninominal, potrivit principiului reprezentãrii propor-
þionale. Norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaþilor este de un
deputat la 70.000 de locuitori, în timp ce pentru alegerea Senatului ea este de un
senator la 160.000 de locuitori.

Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripþii electorale la nivelul
celor 41 de judeþe, o circumscripþie în municipiul Bucureºti ºi o circumscripþie
separatã pentru românii cu domiciliul în afara României.

Delimitarea colegiilor uninominale se face þinând cont de urmãtoarele reguli:
a) o circumscripþie electoralã poate fi compusã numai din colegii uninomi-

nale întregi;
b) teritoriul cuprins de un colegiu uninominal trebuie sã se afle pe teritoriul

unuia ºi aceluiaºi judeþ sau al municipiului Bucureºti;
c) pe teritoriul unei localitãþi pot fi delimitate, de regulã, doar colegii unino-

minale întregi;
d) un colegiu uninominal poate cuprinde, de regulã, una sau mai multe locali-

tãþi întregi;
e) în municipiul Bucureºti, colegiile uninominale nu trebuie sã depãºeascã li-

mitele administrativ-teritoriale dintre cele 6 sectoare;
f) în circumscripþia electoralã specialã pentru cetãþenii români cu domiciliul

în afara graniþelor României se formeazã 4 colegii uninominale pentru alegerea
Camerei Deputaþilor ºi douã colegii uninominale pentru alegerea Senatului.

g) în cadrul unei circumscripþii electorale, delimitarea colegiilor uninominale
pentru alegerea Camerei Deputaþilor ºi pentru alegerea Senatului se face astfel
încât mãrimea acestora, calculatã în numãr de locuitori, sã fie de aºa naturã încât
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cel mai mare colegiu uninominal sã fie cu cel mult 30% mai mare decât cel mai
mic colegiu uninominal;

h) întotdeauna un colegiu uninominal pentru alegerea Senatului este format
dintr-un numãr întreg de colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputa-
þilor, întregi ºi alãturate, din cadrul aceleiaºi circumscripþii electorale.
Pragul electoral a fost stabilit la 5% din voturile valabil exprimate pe întreaga

þarã, pentru toate partidele politice, alianþele politice, alianþele electorale ºi organi-
zaþiile cetãþenilor apar þinând minoritãþilor naþionale sau la 6 colegii uninominale
pentru Camera Deputaþilor ºi 3 colegii uninominale pentru Senat, în care candidaþii
partidelor politice, alianþelor politice sau electorale ºi ai organizaþiilor cetãþenilor
aparþinând minoritãþilor naþionale se situeazã pe primul loc. În cazul alianþelor
politice ºi alianþelor electorale, la pragul de 5% se adaugã, pentru al doilea
membru al alianþei, 3% din voturile valabil exprimate pe întreaga þarã ºi, pentru
fiecare membru al alianþei, începând cu al treilea, câte un procent din voturile
valabil exprimate pe întreaga þarã, fãrã a se putea depãºi 10% din aceste voturi.

Pentru organizaþiile cetãþenilor aparþinând minoritãþilor naþionale, care nu au
îndeplinit condiþiile prevãzute de lege ºi care au dreptul, conform legii, la repre-
zentare în Camera Deputaþilor se stabileºte un coeficient electoral la nivel naþio-
nal, reprezentând numãrul mediu de voturi valabil exprimate necesare pentru
alegerea unui deputat, pentru a determina acele organizaþii ale cetãþenilor aparþi-
nând minoritãþilor naþionale care pot avea reprezentanþi în Camera Deputaþilor.
Coeficientul electoral la nivel naþional se stabileºte prin împãrþirea numãrului to-
tal de voturi valabil exprimate la nivel naþional pentru alegerea Camerei Deputa-
þilor la numãrul de colegii uninominale constituite la nivel naþional pentru alege-
rea Camerei Deputaþilor. Are dreptul la reprezentare organizaþia cetãþenilor apar-
þinând minoritãþii naþionale care a obþinut cel puþin 10% din coeficientul elec-
toral. Se declarã ales acel reprezentant al organizaþiei cetãþenilor aparþinând mi-
noritãþii naþionale care a obþinut cel mai mare numãr de voturi.
Dupã stabilirea formaþiunilor politice care au trecut pragul electoral, biroul

electoral de circumscripþie judeþeanã stabileºte, separat pentru Camera Depu-
taþilor ºi pentru Senat, coeficientul electoral al circumscripþiei electorale jude-
þene, prin împãrþirea numãrului total de voturi valabil exprimate pentru toþi
competitorii electorali care au trecut pragul electoral ºi pentru candidaþii inde-
pendenþi care au obþinut majoritatea voturilor valabil exprimate în colegiul uni-
nominal în care au candidat la numãrul de deputaþi, respectiv de senatori, ce ur-
meazã sã fie aleºi în acea circumscripþie electoralã.

Pentru fiecare competitor electoral se împarte numãrul total de voturi valabil
exprimate obþinut prin însumarea voturilor valabil exprimate în favoarea tuturor
candidaþilor sãi din colegiile uninominale de pe raza circumscripþiei electorale la
coeficientul electoral, reþinându-se partea întreagã, nerotunjitã, a câtului. Re-
zultatul obþinut reprezintã numãrul de mandate repartizate de biroul electoral de
circumscripþie competitorului electoral la nivelul circumscripþiei electorale în
prima etapã de repartizare a mandatelor. Candidaþilor li se atribuie câte un
mandat de cãtre biroul electoral de circumscripþie dacã au obþinut majoritatea
voturilor valabil exprimate în colegiul uninominal în care au candidat.
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Voturile rãmase (resturile), adicã cele neutilizate sau inferioare coeficientului
electoral, obþinute de competitorii electorali, precum ºi mandatele ce nu au putut
fi alocate de biroul electoral de circumscripþie se comunicã de acesta Biroului
Electoral Central, pentru a fi repartizate centralizat în a doua etapã, la nivel naþional.

Biroul Electoral Central însumeazã, pe întreaga þarã, separat pentru Camera
Deputaþilor ºi pentru Senat, voturile neutilizate ºi pe cele inferioare coeficien-
tului electoral al circumscripþiei electorale din toate circumscripþiile electorale,
pentru fiecare partid politic, alianþã politicã sau alianþã electoralã care a trecut
pragul electoral; numãrul voturilor astfel obþinute de fiecare partid politic, alianþã
politicã ºi alianþã electoralã se împarte la 1, 2, 3, 4 etc., fãcându-se atâtea operaþii
de împãrþire câte mandate nu au putut fi repartizate la nivelul circumscripþiilor
electorale; câturile rezultate din împãrþire, indiferent de competitorul electoral de
la care provin, se clasificã în ordine descrescãtoare, pânã la concurenþa numãrului
de mandate nerepartizate; cel mai mic dintre aceste câturi constituie coeficientul
electoral pe þarã, pentru deputaþi ºi, separat, pentru senatori; fiecãrui competitor elec-
toral care a întrunit pragul electoral i se repartizeazã atâtea mandate de deputaþi sau,
dupã caz, de senatori, de câte ori coeficientul electoral pe þarã se cuprinde în numãrul
total al voturilor valabil exprimate pentru partidul politic, alianþã politicã sau ali-
anþã electoralã respectivã, rezultat din însumarea pe þarã a voturilor neutilizate ºi
a celor inferioare coeficientului electoral al circumscripþiei electorale.

Distribuirea (alocarea) mandatelor, repartizate pe circumscripþii electorale, se
efectueazã de Biroul Electoral Central, dupã cum urmeazã:

a) Pentru fiecare partid politic, alianþã politicã sau alianþã electoralã care în-
truneºte pragul electoral, se împarte numãrul voturilor neutilizate ºi al celor infe-
rioare coeficientului electoral al circumscripþiei electorale, din fiecare circum-
scripþie electoralã, la numãrul total al voturilor valabil exprimate pentru acel par-
tid politic, alianþã politicã sau alianþã electoralã avut în vedere la repartizarea
mandatelor pe þarã. Rezultatul astfel obþinut pentru fiecare circumscripþie elec-
toralã se înmulþeºte cu numãrul de mandate cuvenite partidului politic, alianþei
politice sau alianþei electorale. Datele obþinute se ordoneazã descrescãtor la ni-
velul þãrii ºi separat descrescãtor în cadrul fiecãrei circumscripþii electorale. Pen-
tru fiecare circumscripþie electoralã se iau în calcul primele partide politice, ali-
anþe politice sau alianþe electorale, în limita mandatelor ce au rãmas de repartizat
în circumscripþia electoralã respectivã. Ultimul numãr din aceastã operaþiune re-
prezintã repartitorul acelei circumscripþii electorale. În continuare, se proce-
deazã la repartizarea mandatelor pe circumscripþii electorale în ordinea parti-
delor politice, alianþelor politice, alianþelor electorale, precum ºi a circumscrip-
þiilor electorale din lista ordonatã pe þarã, astfel: primul numãr din lista ordonatã
pe þarã se împarte la repartitorul circumscripþiei electorale de la care pro vine,
rezultând numãrul de mandate ce îi revin în circumscripþia electoralã respectivã.
În continuare, se procedeazã identic cu numerele urmãtoare din lista ordonatã pe
þarã. În situaþia în care s-a epuizat numãrul de mandate cuvenite unui partid politic,
unei alianþe politice sau unei alianþe electorale ori dintr-o circumscripþie electoralã,
operaþiunea se continuã fãrã acestea. Dacã numãrul din lista ordonatã pe þarã este
mai mic decât repartitorul de circumscripþie electoralã, se acordã un mandat;
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b) În cazul în care nu este posibilã acordarea mandatelor în ordinea de mai
sus, Biroul Electoral Central are în vedere circumscripþia electoralã în care parti-
dul politic, alianþa politicã sau alianþa electoralã are cel mai mare numãr de can-
didaþi, iar dacã ºi astfel au rãmas mandate nerepartizate pe circumscripþii elec-
torale, circumscripþia electoralã în care partidul politic, alianþa politicã sau
alianþa electoralã respectivã are cele mai multe voturi neutilizate ori cele mai
multe voturi inferioare coeficientului electoral de circumscripþie;

c) Dacã au mai rãmas mandate nedistribuite pe circumscripþii electorale, Bi-
roul Electoral Central stabileºte pe baza acordu lui partidelor politice, alianþelor
politice sau alianþelor electorale cãrora li se cuvin aceste mandate, iar în lipsa
unui acord, prin tragere la sorþi, în termen de 24 de ore de la încheierea operaþiu-
nilor anterioare.

În aceastã etapã, de alocare pe colegii ºi atribuire de mandate competitorilor
electorali care au întrunit pragul electoral, biroul electoral de circumscripþie în-
tocmeºte, separat pentru Camera Deputaþilor ºi Senat, o listã ordonatã cu toþi
candidaþii cãrora nu li s-au atribuit mandate în prima etapã, dispuºi în ordinea
descrescãtoare a raporturilor dintre voturile valabil exprimate obþinute în cole-
giile uninominale în care au candidat ºi coeficientul electoral al circumscripþiei
electorale respective, calculate pânã la a opta zecimalã inclusiv.

Dacã pentru un competitor electoral numãrul de mandate, câºtigate prin ob-
þinerea de cãtre candidaþii sãi a celui mai mare numãr de voturi, este mai mare
sau egal cu numãrul de mandate care i se cuvin ca urmare a aplicãrii procedurii
de repartizare, acestuia nu i se va mai aloca niciun mandat în etapa a doua, reþi-
nând în schimb mandatele câºtigate de candidaþii sãi.

Pentru fiecare competitor electoral care a întrunit pragul electoral, din numã-
rul de mandate repartizat în acea circumscripþie electoralã, se scade numãrul de
mandate câºtigate direct de cãtre candidaþii sãi, rezultatul reprezentând numãrul
de mandate de atribuit fiecãrui competitor electoral la nivelul circumscripþiei
electorale în cea de a doua etapã de atribuire ºi alocare de mandate. Numãrul de
mandate rezultat pentru fiecare competitor electoral se alocã candidaþilor
acestuia în ordine descrescãtoare în funcþie de clasarea în lista ordonatã. În cazul
în care urmãtorul candidat cãruia urmeazã sã i se atribuie mandat din lista ordo-
natã aparþine unui competitor electoral care a epuizat numãrul de mandate la
care are dreptul în acea circumscripþie electoralã sau dacã în colegiul uninominal
în care acesta a candidat deja s-a atribuit un mandat, se va proceda la trecerea la
urmãtorul candidat din lista ordonatã, pânã la atribuirea tuturor mandatelor.

În cazul în care, în urma atribuirii de mandate în cele douã etape, unuia sau
mai multor competitori electorali care au întrunit pragul electoral nu li s-a atri-
buit numãrul de mandate la care au dreptul în acea circumscripþie electoralã,
acestora li se vor atribui atâtea mandate pânã la concurenþa cu acest numãr. Man-
datele se alocã suplimentar candidaþilor competitorilor electorali, respectivi cei
mai bine plasaþi în lista ordonatã cãrora nu li s-a alocat mandat, în colegiul uni-
nominal în care au candidat, prin creºterea corespunzãtoare a numãrului de man-
date din circumscripþia electoralã respectivã.
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În caz de deces sau demisie a unui senator sau deputat, pentru ocuparea man-
datului vacant se organizeazã alegeri parþiale la nivelul colegiului uninominal în
care a fost ales respectivul deputat sau senator. Alegerile se organizeazã doar dacã
nu ar urma sã aibã loc cu mai puþin de 6 luni înainte de termenul stabilit pentru
alegerile parlamentare. Acestea se desfãºoarã într-un singur tur, cel mai bine cla-
sat candidat urmând a fi declarat câºtigãtor.

Consideraþii, constatãri ºi concluzii

În proiectarea unui sistem electoral, actorii politici ar trebui sã þinã seama de
câteva supoziþii simple: a) nici un sistem electoral nu este perfect; b) pe lângã
avantajele aparente, fiecare sistem are ºi multe dezavantaje. De asemenea, tre-
buie avut în vedere faptul cã, un sistem electoral mixt nu este simplu de proiec-
tat, aplicat ºi de înþeles, în primul rând datoritã complexitãþii sale matematice ºi,
din acest punct de vedere, niciodatã electoratul nu va fi suficient de pregãtit pen-
tru a asimila ºi descifra un nou mod de a vota. Înþelegerea vine pe parcurs, dupã
câteva experienþe practice. Reorientãri de acest gen sunt posibile — pentru a da
rezultate scontate — doar prin modificãri succesive, graduale, ale sistemului
electoral.

Care ar putea fi concluziile care se pot extrage în urma adoptãrii Legii nr.
35/2008?

În primul rând, se poate observa cã schimbarea modului de scrutin a interve-
nit într-o perioadã caracterizatã de crize politice frecvente. Totodatã, alegerea
acestui mod de scrutin a fost rezultatul unei înþelegeri între principalele forþe po-
litice care ºi-au bazat poziþia exclusiv pe interesele lor electorale. Aceastã con-
cluzie se poate desprinde ºi din faptul cã modificarea legislaþiei electorale a in-
tervenit cu numai câteva luni înainte de alegeri fãrã luarea în calcul a necesitãþii
înþelegerii noului sistem electoral de cãtre alegãtori.

Noul sistem electoral din România va avea efectul scontat de artizanii sãi? În
opinia noastrã, sistemul electoral stabilit prin Legea nr. 35/2008 nu va conduce
la crearea unui nou sistem politic, dar va sprijini tendinþele de schimbare a aces-
tuia. Deºi nu s-a renunþat la sistemul reprezentãrii proporþionale în favoarea sis-
temului majoritar, iar modalitatea de repartizare a mandatelor este foarte asemã-
nãtoare cu cea veche, modificarea modului de scrutin a avut un impact important
asupra rezultatelor alegerilor de la 30 noiembrie din anul 2008. Faptul cã s-a ales
un om ºi nu o listã a atras supã sine o schimbare a comportamentului alegãtorului
de care partidele politice au þinut seama în strategiile lor de campanie electoralã.
La aceºti factori s-a adãugat, începând cu alegerile locale din iunie 2008, alege-
rea directã a preºedinþilor consiliilor judeþene, vectori foarte importanþi de putere
pe plan local care au avut un rol important la alegerile parlamentare ce s-au des-
fãºurat în noiembrie 2008.

Aceastã apreciere se referã însã mai degrabã la colegiile uninominale nesi-
gure, unde competiþia este strânsã ºi electoratul volatil, în colegiile uninominale
sigure partidele îºi pot permite sã propunã propriul lor personal cu o mai mare
îngãduinþã. În opinia noastrã, calitatea candidaþilor care intrã în competiþie are
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mai puþin de-a face cu tipul de scrutin, ci mai degrabã cu mecanismele de selec-
þie ale partidelor care îi propun. Semnificativã este în acest sens aprecierea lui
Sartori, care considera cã: „Dar dacã-i îndepãrtãm pe mizerabili, nu ne intrã au-
tomat înãuntru politicieni «buni» care sã fie la fel ºi în munca lor, adicã poli-
ticieni calificaþi, cu competenþã, viziune ºi capacitãþi de leadership. Oamenii
buni nu sunt, prin forþa lucrurilor, remediul pentru un guvern prost, având în ve-
dere cã virtuþile private ºi cele publice nu sunt omoloage, nu se aseamãnã“4.
Odatã cu introducerea în discuþie a mecanismelor de selecþie din cadrul parti-
delor, facem trimitere, de fapt, la calitatea, gradul de „maturitate“ ºi evoluþie de-
mocraticã al unui sistem politic. De regulã, tradiþia democraticã a unei þãri are
un rol cheie în aceastã privinþã.

Un avantaj des invocat al scrutinului uninominal este acela cã dã naºtere unui
parlament cu o dimensiune geograficã pronunþatã. Membrii parlamentului repre-
zintã mai degrabã zone bine definite — oraºe, comune sau regiuni decât partidul
ai cãrui mem bri sunt, conducând astfel la o realã descentralizare. Mulþi susþinã-
tori ai scrutinului uninominal susþin faptul cã adevãrata responsabilizare a repre-
zentanþilor depinde de faptul cã alegãtorii dintr-o zonã ºtiu cine este repreze-
ntantul lor, având posibilitatea de a-l realege sau nu cu ocazia alegerilor viitoare.
Aceste avantaje adesea invocate de susþinãtorii lor au însã ºi un revers. Datoritã
localismului puternic pe care îl promoveazã scrutinul uninominal, Giovanni Sar-
tori avertizeazã asupra pericolului dezmembrãrii unui stat „în termenii unei mi-
cropolitici de mãcinare localistã“5. În Statele Unite, este destul de comunã afir-
maþia cã „toatã politica este de fapt politicã localã“ însã sistemul prezidenþial de
tip american neutralizeazã impulsurile centrifuge ºi localiste mai bine decât un
sistem parlamentar sau unul de tip semiprezidenþial. Aceastã tendinþã localistã s-a
putut constata cu prisosinþã în campania electoralã a alegerilor parlamentare
din anul 2008, temele de discuþie ºi dezbatere electoralã ale candidaþilor impli-
caþi reluând într-o proporþie covârºitoare teme ºi subiecte ale campaniei de la
alegerile locale. Discursurile localiste au fost potenþate ºi de implicarea în cam-
panie a factorilor de decizie locali: primari, preºedinþi de consilii judeþene, care
au apãrut alãturi de candidaþi pentru a promite rezolvarea unor probleme de ac-
tualitate stringentã pe plan local.
Odatã cu anunþarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 30 noiembrie

2008, au apãrut ºi primele nemulþumiri legate de acest sistem electoral: unul ce
a pãrut complicat ºi inechitabil — candidaþi situaþi pe primul loc în unele colegii
cu procente de 40% nu au reuºit sã câºtige mandate în detrimentul altora, învin-
gãtori în urma redistribuirii voturilor, deºi obþinuserã procente mult mai mici.
Legãtura dintre alegãtori ºi aleºi, în aceste cazuri, a pãrut una artificialã ºi lipsitã
de substanþã atâta vreme cât ea nu a urmat ierarhia consfinþitã de votul popular.
Procedura de calcul a mandatelor a þinut în suspans pânã în ultima clipã candi-
daþii care nu au reuºit sã-ºi adjudece mandatul în prima fazã cu un procent de
peste 50%, aceasta fiind una complicatã ºi relativ greu de anticipat.
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Deºi introducerea votului uninominal a fost mobilul modificãrii sistemului
electoral, rezultatele au relevat cã doar 21% dintre senatori ºi 26% dintre depu-
taþi au intrat in Parlament prin vot direct (întrunind peste 50% din sufragiile expri-
mate), în vreme ce restul candidaþilor au beneficiat de un sistem de redistribuire,
fiind astfel posibil ca un candidat care a întrunit 16.000 de voturi în favoarea sa
sã nu intre în Parlament, în timp ce alþi candidaþi sã obþinã mandate cu doar
1.000 de voturi sau chiar 34. Un caz paradoxal a fost cel al candidatului UDMR,
Iosif Koto, care a obþinut un mandat cu doar 2% din voturile exprimate în cole-
giul sãu, în vreme ce candidatul PSD Lucian Bãluþ, plasat pe locul întâi în cole-
giul din Constanþa în care a candidat cu 49,6% din voturi, nu a obþinut un mandat.
Sistemul electoral nou adoptat s-a dovedit astfel unul relativ complicat, ce a

generat douã clase diferite de aleºi — unii care au acces în Parlament pe baza
întrunirii majoritãþii voturilor valabil exprimate în colegiile uninominale în care
au candidat, alþii care nu au reprezentat nici prima ºi, în unele cazuri, nici a
doua opþiune a alegãtorilor dintr-un colegiu uninominal, câºtigând, totuºi, mandate
în urma redistribuirii voturilor în detrimentul altor candidaþi mai bine situaþi.

Redistribuirea a fost apreciatã ca inechitabilã atât de cãtre politicieni, cât ºi
de cãtre electorat, considerându-se cã trebuie gãsitã o soluþie mai bunã de repar-
tizare a mandatelor, astfel încât candidaþii care obþin cele mai multe voturi în co-
legiile în care candideazã sã nu mai poatã fi dezavantajaþi, chiar dacã aceºtia
contribuie la desemnarea ca parlamentari a unor colegi de partid din alte judeþe.
Trebuie precizat cã sistemul, deºi a dezavantajat pe unii candidaþii, în ansamblu,
reflectã proporþional opþiunile politice ale românilor.

Deºi una dintre prevederile Legii nr. 35/2008 a fost aceea de a asigura repre-
zentarea parlamentarã a românilor care trãiesc în afara graniþelor prin reparti-
zarea a douã mandate de senator ºi a patru mandate de deputat acestora, rata de
participare la vot a arãtat cã pentru Camera Deputaþilor s-a înregistrat o medie
de 5 890 voturi pentru un mandat de deputat în circumscripþia 43 Strãinãtate, în
timp ce media înregistratã pentru un mandat de deputat la nivel naþional a fost
de 21 997,5 voturi. Pentru Senat s-a înregistrat o medie de 11 730,5 voturi pentru
un mandat de senator în circumscripþia 43 Strãinãtate ºi respectiv de 50 848,8
voturi pentru un mandat de senator la nivel naþional. Diferenþele dintre aceste date
relevã faptul cã reprezentativitatea românilor care trãiesc în afara graniþelor este,
în continuare, una redusã.

Un fenomen îngrijorãtor înregistrat la aceste alegeri l-a constituit scãderea ra-
tei de participare la vot pânã la nivelul de 39,20% dintre cetãþenii cu drept de vot.
Tendinþa de diminuare a participãrii electorale, observatã ºi cu ocazia ultimelor
scrutine desfãºurate în România, a fost accentuatã de restricþionarea folosirii lis-
telor suplimentare, precum ºi de nereglementarea în legislaþia româneascã a vo-
tului prin corespondenþã ºi a votului electronic care în statele unde a fost intro-
dus a dus la o creºtere a ratei de participare la vot. Trebuie precizat însã cã regle-
mentarea votului prin corespondenþã ºi a celui electronic, impun costuri ridicate
ºi cã aceste modalitãþi de vot trebuie mai întâi testate în cadrul unor programe-
pilot derulate la nivel local pentru eliminarea oricãror suspiciuni de fraudã.

În ceea ce priveºte reprezentativitatea femeilor la aceste alegeri parlamentare,
din 7 717 candidaþi pentru Camera Deputaþilor, doar 917 au fost femei, iar la Se-
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nat, din 895 candidaþi, numai 98 au fost femei. Rezultã astfel cã ponderea femei-
lor în rândul candidaþilor la Camera Deputaþilor a fost de 11,8%, iar pentru Senat
de 10,9%. În privinþa rezultatelor, din cele 453 de mandate distribuite, doar 44
de femei au reuºit sã acceadã în Parlament, ceea ce reprezintã 9,7%, o medie si-
tuatã sub cea a statelor membre ale Uniunii Europene. Comparativ, în Parlamen-
tul României ales la 28 noiembrie 2008, din totalul de 469 de mandate, 46 au
fost obþinute de femei, reprezentând un procent de 9,8%, în vreme ce în Parla-
mentul din 1990-1992 au fost alese 23 de femei, iar în cel din perioada 2000-
2004 au fost alese 52.
Dacã acest sistem electoral va reuºi sã producã o reformã realã a clasei poli-

tice sau nu, dacã va eficientiza actul de guvernare în România, rãmân însã mai
degrabã întrebãri pe care doar practica electoralã de mai multe cicluri elec-
torale le va lãmuri. În acest sens, este de amintit cã þãri cu tradiþie democraticã,
precum Italia, nu au reuºit sã gãseascã încã o „soluþie“ stabilã de sistem elec-
toral. Acest fapt este de naturã sã confirme faptul cã reformarea sistemului elec-
toral constituie un demers sinuos, cu implicaþii majore asupra sistemului politic,
adesea realizatã sub presiunea unei crize politice ºi sub semnul obþinerii unor
avantaje electorale imediate de cãtre partidele mari.

În opinia noastrã, sistemul electoral adoptat prin Legea nr. 35/2008 nu va mai
fi folosit la alte alegeri, deoarece „a reuºit“ sã nemulþumeascã pe toatã lumea:
conducerile formaþiunilor politice, deoarece au pierdut o mare parte din con-
trolul asupra selecþiei candidaþilor, un criteriu foarte important pentru desem-
narea acestora fiind posibilitatea de a susþine financiar campania electoralã, dar
ºi personalitãþile locale ale partidelor politice care se vedeau marile câºtigãtoare
ale modificãrilor legislative aduse de acest act normativ — alegerea directã a
preºedinþilor consiliilor judeþene ºi alegerea prin scrutin uninominal a parlamen-
tarilor, însã au descoperit cã indiferent de resursele mobilizate loteria rezulta-
telor nu le garanteazã mandatul de parlamentar. De aceea, vom asista cel mai pro-
babil la o nouã confruntare între partizanii scrutinului de listã blocatã potrivit repre-
zentãrii proporþionale ºi cei ai scrutinului uninominal majoritar în douã tururi.
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