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Abstract. In order to follow the transformations within the parties system
in the Republic of Moldova, we suggest, on one hand, to classify the party-
systems, formed after the ten legislative elections, based on the four
typologies of party-systems suggested by Jean Blondel. Thus, the party-
systems will be classified according to this typology once, according to the
efective number of parliamentary or legislative parties, and second time,
according to the effective number of electoral parties. On the other hand,
in order to follow the degree difference between the consequences the four
electoral systems have on the apparition and tranformation of the party
system we will introduce into our analysis, a control variable, which refers
to ideological dimention.
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Introducere

În 1968, Jean Blondel clasificã sistemele de partide din 15 democraþii din
Europa de Vest ºi patru democraþii de tip anglo-saxon ca Statele Unite, Canada,
Australia ºi Noua Zeelandã, în perioada dintre 1945-1966, în funcþie de suma
valorii procentuale a rezultatelor obþinute de primele douã partide politice la
alegerile legislative, în patru categorii de sisteme de partide diferite1. În baza
acestui studiu autorul propune douã categorii empirice de multipartidism ºi douã
categorii empirice de bipartidism. Dupã anii ºaptezeci, autorul observã cã procen-
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tajul voturilor obþinute de principalele partide politice din aceste state au avut
tendinþa sã scadã. Cea mai vizibilã schimbare s-a observat în cazul sistemului de
partide din Danemarca.Acest sistem de partide trece din categoria multipartidismului
cu un partid dominant în categoria multipartidismului fãrã un partid dominant.
Un deceniu mai târziu au început sã se înregistreze schimbãri ºi în cadrul siste-
melor de partide în state precum Noua Zeelandã, Austria, Germania, Islanda ºi
Norvegia. Dupã anii nouãzeci însã, modificãrile au fost ºi mai radicale, în mod
special în cazul sistemului de partide din Italia, dar ºi în cazul sistemului de par-
tide din Canada, Austria, Franþa ºi Germania2. În continuare, raportând atât nu-
mãrul efectiv de partide parlamentare cât ºi numãrul efectiv de partide competi-
toare calculat pentru cele zece alegeri legislative consecutive din Republica
Moldova la categoriile de sisteme de partide propuse de cãtre Jean Blondel, in-
tenþionãm sã identificãm atât efectele produse de primul sistem electoral asupra
apariþiei sistemului de partide din Republica Modova, cât ºi influenþa reformelor
electorale asupra dezvoltãrii ulterioare a aceluiaºi sistem de partide.3 Deoarece
ne propunem sã comparãm un sistem de partide dintr-un stat cu sistemele de
partide dintr-un alt grup de state din arii geografice aparent foarte diferite, în mo-
mente de timp diferite, vom utiliza metoda omogenizãrii conceptuale a unui do-
meniu eterogen.4

Numãrul ºi puterea partidelor politice

În opinia lui Douglas W. Rae sistemul de partide se configureazã o datã la
nivel electoral, în acest caz autorul introduce conceptul de elective party system
ºi a doua datã sistemul de partide se creeazã dupã ce voturile au fost transferate
în locuri parlamentare, iar autorul numeºte acest sistem de partide parliamentary
party system5. Primul sistem de partide se defineºte în baza numãrului efectiv de
partide calculat în baza procentului obþinut de partidele politice ce au depãºit
pragul electoral în alegerile legislative în baza voturilor valabil exprimate, în timp
ce urmãtorul sistem de partide se defineºte în baza numãrului efectiv de partide
calculat dupã ce voturile au fost transformate în locuri parlamentare.6 Pentru a
interpreta corect atât numãrul cât ºi mãrimea relativã a partidelor politice din
Republica Moldova am ales sã calculãm aceºti doi indicatori dupã modelul propus
de cãtre Douglas W. Rae.
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Tabel 1. Numãrul efectiv de partide parlamentare
ºi numãrul efectiv de partide competitoare

Sursã: Indicatori au fost calculaþi în baza datelor preluate de la
CEC 1994, CEC 1998, CEC 2001, CEC 2005, CEC aprilie 2009,

CEC iunie 2009, CEC 2010, CEC 2014, CEC 2019.

Tabelul 1 ne prezintã, pe prima coloanã, anul în care au fost desfãºurate ale-
gerile legislative, pe cea de-a doua coloanã numãrul efectiv de partide parlamen-
tare, urmat, pe cea de-a treia coloanã, de numãrul efectiv de partide competitoare,
mai apoi, pe coloana a patra de diferenþa dintre cei doi indicatori, iar pe ultimele
douã coloane sunt prezentate grupul de state în care se încadreazã sistemul de
partide din Republica Moldova calculat prima datã în funcþie de numãrul efectiv
de partide parlamentare ºi pentru cea de-a doua oarã calculat în funcþie de nu-
mãrul efectiv de partide competitoare. Prima observaþie ce reiese destul de clar în
evidenþã dupã ce am calculat ºi introdus datele în tabel este cã, lãsând la o parte
primele alegeri legislative organizate în 1990, numãrul efectiv de partide compe-
titoare din Republica Moldova este întotdeauna mai mare decât numãrul efectiv
de partide parlamentare. În acelaºi timp observãm cum în cazul în care diferenþa
dintre cei doi indicatori este mai mare decât unu, existã posibilitatea ca sistemul
de partide din Republica Moldova sã corespundã unui grup de state diferit faþã
de cel iniþial raportat la numãrul efectiv de partide parlamentare. Totuºi, chiar
dacã în teorie Jean Blondel acceptã ideea cã se pot produce modificãri la nivelul
sistemelor de partide din Europa de Vest astfel încât un sistem de partide al unui
stat anume sã treacã dintr-o categorie într-alta, în studiul realizat de cãtre autor,
majoritatea statelor analizate rãmân stabile, adicã sistemul lor de partide rãmâne
în acelaºi grup de state pe toatã perioada analizatã.
Diferenþa dintre sistemele de partide analizate de cãtre Jean Blondel ºi sistemul

de partide din Republica Moldova este cã trecerea dintr-o categorie în alta a sis-
temului de partide din Republica Moldova se face mult mai frecvent. Instabilitatea
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Alegeri
Numãrul efectiv
de partide
parlamentare

Numãrul efectiv
de partide
competitoare

Diferenþa Grup de state Grup de state

1990
1994
1998
2001
2005
2009
2009
2010
2014
2019

3,28
2,85
3,7
1,8
2,33
2,39
3,26
3
4,70

3,5/3,57

L.D.
4,06
6,25
3,66
3,33
3,43
3,60
3,5
6,7

4,4/3,57

-
- 1,21
-2,55
- 1,86
-1

- 1,04
- 0,34
-0,5
-2

-0,9/0

III
III
IV
II
II
II
III
III
IV
III

-
III
IV
III
II
III
III
III
IV
IV



fiind chiar mai mare în cazul în care ne raportãm la numãrul efectiv de partide
parlamentare decât atunci când ne raportãm la numãrul efectiv de partide compe-
titoare. Putem sã susþinem faptul cã sistemul de partide din Republica Moldova
trece dintr-o categorie în alta atât pe orizontalã cât ºi pe verticalã. Tocmai pentru
acest motiv ar fi mai indicat sã analizãm sistemul de partide din Republica
Moldova luând în calcul atât numãrul efectiv de partide competitoare cât ºi nu-
mãrul efectiv de partide parlamentare.
Prima categorie de sisteme de partide propusã de cãtre Jean Blondel este bi-

partidismul perfect. În componenþa acestui sistem de partide intrã douã partide
majore, ce reuºesc sã obþinã împreunã 90% din voturile valabil exprimate. Valoarea
procentualã a voturilor valabil exprimate a celor douã partide mari este aproxi-
mativ egalã, deºi autorul admite cã un eventual al treilea partid politic de o dimen-
siune foarte micã ar putea sã existe. Autorul plaseazã în categoria statelor cu sis-
teme bipartidiste pure cinci state: Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Noua
Zeelandã ºi Austria. În cazul în care ar exista pe scena politicã din Republica
Moldova un astfel de sistem de partide numãrul efectiv de partide competitoare
ar trebui sã fie exact 2,0. Din datele prezentate în Tabelul 1 observãm cum acest
tip de sistem de partide lipseºte în cazul Republicii Moldova.
Gupul statelor cu bipartidism perfect este urmat de grupul statelor cu biparti-

dism imperfect sau al sistemului de partide cu douã partide ºi jumãtate. În aceastã
categorie de sisteme de partide primele douã partide obþin doar 75-80% din vo-
turile valabil exprimate. Diferenþa dintre primul partid politic ºi cel de-al doilea
este de doar 10%. Specificul acestui sistem de partide este cã în cadrul lui existã
un al treilea partid politic, suficient de mare încât sã poatã forma coaliþii. Acest
al treilea partid politic este numit, de cãtre Jean Blondel, „jumãtate de partid“
deoarece are un rol mai mic. Din acest grup fac parte state ca Germania de Vest,
Luxemburg, Canada, Belgia ºi Irlanda. În funcþie de numãrul efectiv de partide
parlamentare, începând cu alegerile anticipate din 2001, pânã la alegerile din pri-
mãvara lui 2009, inclusiv, sistemul de partide din Republica Moldova poate fi
plasat în categoria sistemului de partide cu douã partide ºi jumãtate. Sistemul cu
douã partide ºi jumãtate din Republica Moldova corespunde cel mai mult cu mo-
delul propus de cãtre Jean Blondel în urma scrutinului din 2005, atunci când în
Parlament au intrat trei partide politice, iar numãrul efectiv de partide parlamen-
tare este egal cu 2,33. Celelalte douã sisteme de partide cu douã partide ºi jumã-
tate sunt oarecum diferite faþã de modelul propus de cãtre Blondel.
Primul este cel ce se formeazã în urma scrutinului din 2001, atunci când nu-

mãrul partidelor ce intrã în Parlament este de trei partide politice, iar valoarea
numãrului efectiv de partide parlamentare este de 1,8, în timp ce valoarea numã-
rului efectiv de partide competitoare este de 3,66, ceea ce reprezintã o diferenþã
destul de mare între numãrul efectiv de partide competitoare ºi respectiv numãrul
efectiv de partide parlamentare obþinut în cadrul alegerilor legislative din Republica
Moldova. Deoarece numãrul efectiv de partide competitoare se apropie cel mai
mult de valoarea de 3,5, sistemul de partide din Republica Moldova la alegerile
din 2001, în funcþie de voturile valabil exprimate ar corespunde mai degrabã cu
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un sistem de partide multipartidist cu partid dominant, în realitate dupã realo-
carea procentelor din voturi valabil exprimate, avem un numãr efectiv de partide
parlamentare ce este mai mic decât 2,0.
Numãrul efectiv de partide parlamentare poate sã se apropie de aceastã valoare

doar în cazul în care am avea reprezentate în Parlament douã partide politice apro-
ximativ egale sau la fel de puternice, cum spuneArend Lijphart. În situaþia ipote-
ticã prezentatã de cãtre acelaºi autor, în cazul în care în legislativ ar fi intrat douã
partide politice, unde primul partid ar fi obþinut 70% din locuri ºi urmãtorul 30%,
numãrul efectiv de partide parlamentare calculat ar fi fost de 1,7. Deoarece atunci
când propune categoriile sale Jean Blondel se raporteazã la valoarea procentualã
a voturilor valabil exprimate obþinute în alegeri pentru principalele partide poli-
tice, chiar dacã mai târziu Arend Lijphart preferã sã foloseascã categoriile propuse
de cãtre Jean Blondel raportând sistemele de partide analizate la valoarea pro-
centualã obþinutã de acestea în parlament7, în cazul rezultatelor de la alegerile
legislative din 2001, pentru a clasifica corect sistemul de partide ne vom con-
centra atenþia pe voturile valabil exprimate.
În primul rând am observat cã valoarea procentualã din voturile valabil expri-

mate pe care le obþine primul partid politic în alegerile din 2001 este de 50,07%,
avem pe de o parte, un electorat concentrat ce susþine un singur partid politic, ºi
pe de altã parte, un electorat ce este dispersat. Dacã pragul electoral ar fi rãmas
la 4%, la alegerile din 2001 în Parlament ar fi intrat cinci partide politice în loc
de trei. Cu siguranþã în acea situaþie partidul dominant ar fi fost reprezentat de
acelaºi partid politic, doar cã acesta ar fi obþinut mai greu o redistribuþie atât de mare
a locurilor parlamentare. Deoarece dupã transformarea voturilor în locuri parla-
mentare, puterea primului partid politic este mult mai mare faþã de urmãtoarele
douã partide politice, am ales sã utilizãm conceptul de „jumãtate de partid“ pentru
a califica sistemul respectiv ca fiind un sistem cu un partid ºi jumãtate, jumãtate
de partid fiind reprezentat de Blocul electoral Alianþa Braghiº. Utilizând con-
ceptul de „jumãtate de partid“ plasãm acest sistem de partide în categoria biparti-
dismului imperfect. La fel ca în cazul sistemului de douã partide ºi jumãtate ºi
în cazul sistemului de un partid ºi jumãtate în Parlament avem reprezentate trei
partide politice. Astfel încât atât sistemul de un partid ºi jumãtate cât ºi cel de
douã partide ºi jumãtate pot sã facã parte din bipartidismul imperfect.
Spre deosebire de alegerile legislative din 2001 ºi cele din 2005, când în Par-

lament intrã trei partide politice, la alegerile din primãvara lui 2009 în Parlament
sunt reprezentate patru partide politice. Valoarea numãrului efectiv de partide
parlamentare este de 2,39, ceea ce corespunde cu un sistem de douã partide ºi
jumãtate. În schimb numãrul efectiv de partide competitoare, calculat pentru
aceleaºi alegeri, este de 3,43. În funcþie de numãrul efectiv de partide competi-
toate, atât sistemul de partide format în urma alegerilor anticipate din 2001, cât
ºi sistemul de partide format în urma alegerilor legislative din 2009 poate fi unul
multipartidist cu partid dominant mai mult decât un sistem de douã partide ºi ju-
mãtate. Deoarece am stabilit cã o sã ne raportãm în primul rând la numãrul
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efectiv de partide parlamentare, vom considera cã atât sistemul de partide format
în urma alegerilor din 2001, cât ºi cel format în urma alegerilor din 2009 sunt de
douã partide ºi jumãtate. Aceastã diferenþã apare ca efect al sistemului electoral
datoritã gradului foarte mare de disproporþionalitate pe care îl obþinem dupã ce
voturile valabil exprimate sunt transferate în locuri parlamentare. Atunci când ne
raportãm la numãrul efectiv de partide competitoare, sistemul de partide din
Republica Moldova corespunde cu categoria multipartidismului cu partid domi-
nant, în timp ce dacã ne raportãm la numãrul efectiv de partide parlamentare
intrã în categoria sistemelor de partide cu douã partide ºi jumãtate. În primãvara
lui 2009 se încheie experienþa bipartidismului imperfect din Republica Moldova,
deoarece intrã în funcþie de numãrul efectiv de partide parlamentare restul rezul-
tatelor de dinainte de alegerile legislative din 2001 cât ºi dupã alegerile legislative
din primãvara lui 2009, corespunde ultimelor douã grupe propuse de cãtre Jean
Blondel.
Pentru grupul al treilea ºi cel de-al patrulea de state Jean Blondel face dis-

tincþia dintre multipartidismul cu partid dominant ºi multipartidismul pur. În cele
douã categorii de multipartidism intrã sisteme de partide compuse din 4 pânã la
6 partide politice. În cazul sistemelor de partide multipartidiste cu partide domi-
nante, partidul dominant obþine singur în jur de 40% din voturi, ceea ce repre-
zintã aproximativ dublu faþã de cel de-al doilea partid politic. În grupul acestor
state primele douã partide obþin împreunã între 62% ºi 66% din sufragii sau din
voturi. State precum Danemarca, Suedia, Norvegia, Italia ºi Islanda au sisteme de
partide multipartidiste cu partide dominante, în timp ce Olanda se apropie de
acest model. În funcþie de valoarea numãrului efectiv de partide parlamentare,
sistemul de partide din Republica Moldova este plasat în acest grup de state în
urma scrutinului din 1994, atunci când Partidul Democrat Agrar din Moldova
obþine un scor de 43,18% din voturile valabil exprimate, în timp ce urmãtorul
partid politic, Partidul Socialiºtilor ºi Unitatea Edinstvo, obþine 22%, ceea ce repre-
zintã aproximativ jumãtate din valoarea voturilor valabil exprimate a primului
partid politic. Primele douã partide politice obþin împreunã 65,18% din voturile
valabil exprimate. Acestea sunt urmate de douã partide mai mici ce obþin ambele
în jur de 10%. La aceste alegeri valoarea numãrului efectiv de partide parlamen-
tare este de 2,83, în timp ce valoarea numãrului efectiv de partide competitoare
este de 4,06. Deoarece numãrul efectiv de partide competitoare este mai mic decât
valoarea de 4,5, acest sistem de partide este multipartidist cu partid dominant atât
în baza primului indicator cât ºi în baza celui de-al doilea.
Sistemul de partide din Republica Moldova revine în grupul statelor ce au

sisteme de partide multipartidiste cu partide dominante la alegerile legislative
anticipate din iunie 2009, cu un numãr efectiv de partide parlamentare de 3,26.
Atunci când primul partid politic obþine aproximativ 45,9% din voturile valabil
exprimate în timp ce cel de-al doilea partid politic cuprinde doar un procent de
16,1% din voturile valabil exprimate. Împreunã, cele douã partide obþin 62% din
totalul voturilor valabil exprimate. Aceste douã partide politice sunt urmate de
trei partide mai mici ce obþin fiecare în jur de 10%. În cazul multipartidismului
cu partid dominant din vara lui 2009, valoarea numãrului efectiv de partide par-
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lamentare este foarte aproape de valoarea numãrului efectiv de partide competi-
toare. Acest sistem de partide poate fi considerat un multipartidism cu partid
dominant în baza ambilor indicatori. Aceastã diferenþã foarte micã dintre cei doi
indicatori este obþinutã pe fondul evenimentelor din primãvara lui 2009, atunci
când rezultatele de la alegeri au stârnit nemulþumirea tinerilor. Ca efect al acestor
procese sociale, la alegerile anticipate din vara lui 2009 s-a înregistrat cel mai
mic numãr de concurenþi electorali. Din totalul de opt partide politice înregistrate
în cursa electoralã, cinci au intrat în Parlament, în timp ce sub pragul electoral
au fost doar trei – Partidul Social Democrat din Moldova, Partidul Popular Creºtin
Democrat ºi Partidul Ecologist. Împreunã, aceste trei partide politice au acumulat
4,6% din voturile valabil exprimate. Pânã la aceste alegeri legislative în cursa
electoralã de regulã se înregistrau un minim de 12 pânã la un maxim de 21 de
concurenþi electorali, în vara lui 2009 pe listã a fost trecut cel mai mic numãr de
concurenþi electorali. La polul opus cel mai mare numãr de concurenþi electorali
s-a înregistrat la alegerile anticipate din 2001, atunci când disproporþionalitatea
legislativã a fost cea mai mare.8 În consecinþã putem sã susþinem cã dacã dispro-
porþionalitatea legislativã este mai micã, atunci ºi numãrul efectiv de partide par-
lamentare este mai aproape de numãrul efectiv de partide competitoare. La ale-
gerile anticipate din 2010, numãrul efectiv de partide parlamentare este egal cu
3, iar numãrul efectiv de partide competitoare este de 3,5, sistemul de partide rã-
mâne în categoria sistemelor de partide multipartidiste cu partide dominante. La
acest scrutin, primul partid politic obþine 39,34% din voturi urmat de un partid
mijlociu cu un procent de 29,42. Primele douã partide politice obþin împreunã un
procent de 68,76% ºi sunt urmate de douã partide mai mici ce obþin fiecare în
jur de 12% din voturile valabil exprimate.
Sistemul de partide din Republica Moldova revine pentru a doua oarã în cate-

goria statelor ce au sisteme de partide multipartidiste cu partide dominante dupã
alegerile legislative din 2019, atunci când avem un numãr efectiv de partide par-
lamentare de 3,58. Primele douã partide politice obþin împreunã 64,35% din
locurile parlamentare ºi sunt urmate de douã partide politice mai mici ce obþin
între 7% ºi 20 % din voturi. Dacã la alegerile din vara lui 2009, partidul dominant
era reprezentat prin Partidul Comuniºtilor din RepublicaMoldova, urmat de Partidul
Liberal Democrat din Moldova, la alegerile din 2019 partidul dominant este
reprezentat prin Partidul Socialiºtilor din Republica Moldova, urmat de Partidul
Democrat din Moldova. Observãm cum de fiecare datã când revine în aceastã
categorie de sisteme de partide, sistemul de partide din Republica Moldova are
în componenþa sa un alt partid dominant. Anthony Downs aminteºte despre un caz
remarcabil în care noi partide pot sã intre pe scena politicã ºi sã se menþinã în
aceastã poziþie. Acest caz remarcabil este ascensiunea bruscã pe scena politicã
dinMarea Britanie a Partidului Laburist. Dacã înainte de 1900, existau douã partide
mari pe scena politicã, liberalii ºi conservatorii, dupã ce a fost extins dreptul de
vot ºi reprezentanþii clasei muncitoare au putut sã-ºi exprime intenþia de vot, Partidul
Laburist este un partid politic nou, ce se impune pe scena politicã din Marea
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Britanie, în urma unei reforme electorale.9 Aceastã schimbare în componenþa
sistemului de partide din Republica Moldova poate fi interpretatã ca fiind un efect
întârziat al primei reforme electorale10, în cazul primei diferenþe, ºi al celei din
urmã reforme electorale, în cazul ultimei diferenþe.
Ultimul grup de state propus de cãtre Jean Blondel este acela al statelor ce au

sisteme de partide multipartidiste fãrã partid dominant sau multipartidismul pur.
Specificul acestui sistem de partide este cã primele douã partide politice obþin
împreunã sub 50% din voturile valabil exprimate, iar trei sau patru partide
politice sunt la fel de bine plasate ca sã formeze coaliþii ºi sã intre la guvernare.
Din acest grup fac parte state ca Elveþia, Olanda, Franþa Republicii a IV-a ºi
Finlanda. În baza numãrului efectiv de partide parlamentare sistemul de partide
din Republica Moldova trece în aceastã categorie dupã alegerile legislative din
1998. Aceastã trecere se produce în contextul unui declin brusc al Partidului
Democrat Agrar din Moldova ºi al unei ascensiuni lente a Partidului Comuniºtilor
din Republica Moldova. În urma acestui scrutin primele douã partide politice obþin
împreunã sub 50% din voturile valabil exprimate, în timp ce trei partide politice
din totalul de patru, ce au intrat în Parlament, sunt suficient de bine plasate încât
sã facã o coaliþie ºi sã intre la guvernare în opoziþie cu primul partid politic cel
mai bine plasat – Partidul Comuniºtilor din Republica Moldova. Numãrul efectiv
de partide parlamentare calculat pentru aceste alegeri este de 3,7, iar numãrul
efectiv de partide competitoare este de 6,25.
Sistemul de partide din Republica Moldova revine în aceastã categorie de sis-

teme de partide în urma scrutinului din 2014, atunci când primele douã partide
obþin sub 50% din voturile valabil exprimate, în timp ce numãrul efectiv de par-
tide parlamentare este de 4,70. Sistemul de partide din Republica Moldova revine
în aceastã categorie în contextul în care se înregistreazã un declin lent al Partidului
Comuniºtilor din Republica Moldova, ºi o ascensiune lentã a unui alt partid de
stânga, Partidul Socialiºtilor din Republica Moldova. La acest scrutin se înregis-
treazã ºi cea mai mare valoare a numãrului efectiv de partide competitoare din
Republica Moldova, de 6,77. În funcþie de numãrul ºi puterea relativã a partidelor
politice din Republica Modova, în ultimii treizeci de ani, observãm cum s-au
petrecut schimbãri substanþiale atât în categoria de sisteme de partide în care ar
putea fi încadrat sistemul de partide din Republica Moldova, cât ºi în componenþa
acestui sistem de partide.

Dimensiunea ideologicã a sistemului de partide

Deoarece ultima caracteristicã propusã de cãtre Jean Blondel se referã la locul
pe care îl ocupã partidele politice pe spectrul ideologic, am ales sã descriem sis-
temul de partide din Republica Moldova fãcând referinþã la distanþa ideologicã
dintre principalele partide politice din acest stat. În sistemele bipartidiste pure,
în opinia lui Blondel, cel mai probabil este ca un partid sã fie de dreapta ºi un partid
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sã fie de stânga, electoratul celor douã partide politice importante fiind distribuit
aproximativ uniform între cele douã, în acelaºi timp cu cât numãrul partidelor
politice creºte ºi cu cât dimensiunea relativã a acestor partide este distribuitã mai
asimetric, cu atât dimensiunea ideologicã devine mai importantã. Tabelul 2 ne
prezintã distribuþia partidelor politice din Republica Moldova pe spectrul ideologic,
în funcþie de categoriile de sisteme de partide caracteristice acestui stat în ordine
cronologicã pe grupe de sisteme de partide. Criteriul de clasificare a principalelor
partide politice îl reprezintã dimensiunea ideologicã.

Tabelul 2. Distribuþia partidelor politice din Republica Moldova
în funcþie de spectrul ideologic

Sursã: Adaptare dupã Blondel 1968.

P – partid puternic (40% din voturi); M – partid mijlociu (peste 20% din voturi);
mM – partid intermediar între mijlociu ºi mic (aprox.15% din voturi), m – partid
mic (sub 10% din voturi); a – alt partid mai mic.

Din punct de vedere ideologic, în cazul bipartidismului imperfect din Republica
Moldova, atunci când în Parlament sunt reprezentate doar trei partide politice,
primul clasat este tot timpul Partidul Comuniºtilor din Republica Moldova, un
partid politic cu o puternicã ideologie de stânga. Al doilea partid este, de regulã,
mult mai mic, cu o poziþie ideologicã mai greu de definit, aºa cum este, în 2001,
Blocul electoral Alianþa Braghiº, ºi în 2005, Blocul electoral Moldova Democratã.
Un al treilea partid politic mai mic de dreapta intrã în legislativ de fiecare datã.
Acest partid politic este Partidul Popular Creºtin Democrat. Datoritã numãrului foarte
mare de concurenþi electorali înregistraþi în cursa electoralã la alegerile legislative
anticipate din 2001, susþinerea acordatã din partea alegãtorilor faþã de marea ma-
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joritate a partidelor politice este dispersatã sub pragul electoral, în consecinþã aceste
voturi sunt redistribuite cãtre acele partide politice ce au intrat în Parlament.
Deoarece principiile pe care se baza formula electoralã proporþionalã sunt foarte
diferite în funcþie de felul în care este perceputã din punct de vedere normativ
proporþionalitatea, metoda d’Hond, folositã în Republica Moldova, începând cu
alegerile legislative din 1994, produce un grad de deviere foarte mare dintre
mandatele redistribuite pentru primul partid ºi pentru cel din urmã. Aceastã
metodã are incorporatã în esenþa sa un avantaj pentru partidele mai mari. Avanta-
jarea partidelor mai mari este privitã ca un beneficiu general, deoarece prin aceastã
procedurã se urmãreºte sã se reducã fragmentarea sistemului de partide.11 În
consecinþã, la alegerile din 2001, pe scena politicã din Republica Moldova se
impune un puternic partid de stânga, ce obþine aproximativ 70 % din locurile din
legislativ cu un procent de 50% din voturile valabil exprimate. Vedem cum la
aceste alegeri efectul mecanic al sistemului electoral, ce combinã douã dimensiuni
ale sistemului electoral – formula electoralã ºi pragul electoral de 6% –, a produs
cea mai mare redistribuire a locurilor parlamentare cãtre primul clasat faþã de
urmãtoarele douã partide politice. Ca efect la acest rezultat, la alegerile din 2005,
electoratul refractar ce se opune Partidului Comuniºtilor din Republica Moldova
reuºeºte sã se concentreze în jurul Blocului electoralMoldova Democratã. Acest
partid reuºeºte sã concentreze în jurul sãu 30% din electorat, de trei ori mai mult
decât Blocul electoral Alianþa Braghiº, în 2001, dar insuficient pentru ca sã poatã
forma o coaliþie împreunã cu cel de-al treilea partid politic de dreapta ºi sã intre
la guvernare. În schimb, fãcând un salt ideologic peste Blocul electoralMoldova
Democratã, Partidul Popular Creºtin Democrat din Moldova acceptã sã intre la
guvernare împreunã cu Partidul Comuniºtilor din Republica Moldova, în primã-
vara lui 2005. Distanþa ideologicã dintre Partidul Comuniºtilor din Republica Mol-
dova ºi Partidul Popular Creºtin Democrat este atât de mare încât dupã ce a intrat
la guvernare împreunã cu un partid comunist, acest partid politic mai mic de
dreapta pierde încrederea propriului electorat ºi iese de pe scena politicã din
Republica Moldova la urmãtoarele alegeri legislative.
La alegerile din primãvara lui 2009, pe fundalul declinului Partidului Popular

Creºtin Democrat din Moldova, se înregistreazã o ascensiune lentã a douã partide
de dreapta. Electoratul partidului creºtin democrat se împarte în douã. Primul partid
politic ce preia o parte din electoratul Partidului Popular Creºtin Democrat din
Moldova este Partidul Liberal, ce reprezintã o sciziune de la începutul anilor
nouãzeci din Frontul Popular. Cel de-al doilea partid politic este Partidul Liberal
Democrat dinMoldova.Acest partid de centru-dreapta reprezintã o aripã desprinsã
din Partidul Democrat din Moldova în octombrie 2007. La aceste alegeri locul
partidului cu o dimensiune ideologicã mai puþin clarã, specific sistemului de partide
cu douã partide ºi jumãtate, este preluat de cãtre Alianþa Moldova Noastrã.
Datoritã impunerii pe scena politicã din Republica Moldova a douã partide cu o
ideologie mai clarã de dreapta, partidul de centru intrã ultimul în Parlament.
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Dupã grupul statelor cu douã partide ºi jumãtate urmeazã grupul statelor cu
sisteme de partide multipartidiste cu partide dominante. Din punct de vedere
ideologic, în cazul acestor sisteme de partide, Jean Blondel observã cã existã ori
un partid mai mare de dreapta, cum este cazul Partidului Conservator în Islanda
ºi mai multe partide mai mici de stânga, sau cum este cazul celor trei state
scandinave ce au un partid dominant reprezentat printr-un partid socialist de
stânga ºi mai multe partide mai mici de dreapta.12 Observãm cum în studiul
realizat de cãtre Jean Blondel partidul dominant se poziþioneazã mai puþin la
centru ºi este fie de dreapta, fie de stânga. În cazul sistemului de partide din Republica
Moldova, în urma scrutinului din 1994, sistemul de partide este multipartidist cu
partid dominant. În cadrul acestui multipartidism cu partid dominant, partidul
dominant este reprezentat în parlament prin Partidul Democrat Agrar din Moldova.
Dacã în cazul Norvegiei, Danemarcei ºi Suediei partidele agrariene obþin sub
10% din voturile electoratului, în timp ce partidul dominant este un partid socia-
list, atunci în cazul nostru, partidul agrarian obþine peste 40% din voturile electo-
ratului, în timp ce partidul socialist este un partid mijlociu. Deoarece Jean Blondel
clasificã partidele agrariene în categoria partidelor de dreapta, iar Partidul Democrat
Agrar din Moldova este un partid politic cu o bazã electoralã concentratã în me-
diul rural, vom considera cã acest partid politic este un partid politic de dreapta.
Partidul Democrat Agrar din Moldova este urmat, pe de o parte, de un partid
mijlociu de stânga compus dintr-o alianþã dintre Partidul Socialist ºi Miºcarea
Unitatea Edinstvo, ºi pe de altã parte, de douã partide mai mici de dreapta, Blocul
Þãranilor ºi Intelectualilor ºi Alianþa Frontului Popular Creºtin Democrat.
Sistemul de partide din Republica Moldova revine în aceastã categorie de sis-

teme de partide la alegerile din vara lui 2009. Partidul dominant este reprezentat
în parlament prin Partidul Comuniºtilor din Republica Moldova, un partid politic
cu o puternicã ideologie de stânga, ce este urmat de patru partide politice. Primele
douã partide sunt partide intermediare cu o ideologie clarã de dreapta, reprezen-
tate în Parlament prin Partidul Liberal Democrat din Moldova ºi Partidul Liberal,
ce intrã pe scena politicã din Republica Moldova pentru prima datã la scrutinul
din primãvara lui 2009. Cel de-al treilea partid politic este Partidul Democrat din
Moldova, un partid de centru stânga ce revine pe scena politicã dupã o perioadã
de aproximativ zece ani. Acest partid politic este urmat de un partid politic mai
mic de centru, Alianþa Moldova Noastrã, specific sistemului de douã partide ºi
jumãtate din Republica Moldova. Distanþa ideologicã dintre partidul dominant ºi
restul partidelor politice este atât de mare încât îi opreºte atât pe liderii Partidul
Liberal Democrat din Moldova cât ºi pe cei ai Partidului Liberal sã facã un salt
ideologic peste Partidul Democrat din Moldova sau pesteAlianþaMoldova Noastrã,
sã facã o coaliþie cu Partidul Comuniºtilor din Republica Moldova pentru a intra
la guvernare. Prin acest salt ideologic aceste partide politice ar fi riscat sã-ºi piardã
absolut complet electoratul la urmãtoarele alegeri legislative.
Sistemul de partide din Republica Moldova rãmâne în aceeaºi categorie de

sisteme de partide ºi dupã alegerile legislative anticipate din 2010, cu o singurã
diferenþã, Alianþa Moldova Noastrã, un partid politic ce este specific sistemului
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de douã partide ºi jumãtate, este scos de pe scena politicã din Republica Moldova.
Specificul sistemului multipartidist cu partid dominant, format la cele douã ale-
geri anticipate ce au succedat evenimentele din primãvara lui 2009, este cã în
cadrul lui se impun partide politice ce propun programe politice ce pot sã fie cla-
sificate mai uºor ca fiind de dreapta sau de stânga. Spre deosebire de cazul multi-
partidismului cu partid dominant din statele scandinave, unde partidul dominant
este reprezentat în parlament printr-un partid socialist ce intrã ºi rãmâne o peri-
oadã foarte lungã la guvernare, pentru cã partidele mici nu se pot uni, partidul
dominant din cadrul sistemului multipartidist cu partid dominant din Republica
Moldova, începând cu vara lui 2009, intrã în opoziþie. În cazul statelor scandinave
partidul socialist pierde puterea doar în momentul în care se formeazã o coaliþie
de partide de centru ºi centru-dreapta pentru a intra la guvernare.
Sistemul de partide din Republica Moldova revine pentru a doua oarã în cate-

goria sistemelor de partide multipartidiste cu partide dominante dupã alegerile
din 2019. În urma acestui scrutin, partidul dominant este Partidul Socialiºtilor
din RepublicaMoldova, urmat de douã partide politice mijlocii, Partidul Democrat
din Moldova, un partid de centru stânga ºi de Blocul ACUM, format din Partidul
Acþiune ºi Solidaritate ºi Platforma Demnitate ºiAdevãr, un bloc de centru dreapta.
Aceste douã partide politice sunt urmate de un partid politic mai mic Partidul
ªOR. Singurul partid politic pe care îl pãstreazã sistemul de partide multipartidist
cu partid dominant din perioada anterioarã a multipartidismului cu partid domi-
nant, format în urma scrutinului din 2010, este Partidul Democrat din Moldova,
în timp ce restul partidelor politice sunt toate partide noi. La acest scrutin se poate
observa, pe de o parte, cum se încheie declinul lent al Partidului Comuniºtilor
din Republica Moldova, acesta fiind scos complet de pe scena politicã, pe de altã
parte, la aceleaºi alegeri se poate observa ºi un declin brusc al celor douã partide
politice de dreapta, reprezentate prin Partidului Liberal Democrat din Moldova ºi
prin Partidul Liberal. În locul celor douã partide politice cu o ideologie politicã de
centru-dreapta intrã pe scena politicã BloculACUM. Fiind un partid politic format
în afara Parlamentului, acesta criticã dur atât Partidul Democrat din Moldova,
aflat la guvernare pânã în acel moment, cât ºi Partidul Socialiºtilor din Republica
Moldova, ce are o ideologie ce se plaseazã la o distanþã ideologicã foarte mare
faþã de acest bloc electoral, fiind unul din cele douã partide politice de stânga din
opoziþie dupã alegerile legislative din 2014.
În cazul multipartidismului pur vom avea cu siguranþã acoperit tot spectrul

politic de la dreapta la stânga, exprimând mai multe tendinþe ideologice. Sistemul
de partide din Republica Moldova trece din categoria multipartidismului cu partid
dominant în categoria multipartidismului pur dupã alegerile din 1998, atunci
când se formeazã o largã coaliþie de dreaptaAlianþa pentru Democraþie ºi Reformã,
alcãtuitã din trei partide politice, pentru a i se opune Partidului Comuniºtilor din
Republica Moldova. În cadrul coaliþiei de guvernare avem Blocul pentru oMoldovã
Democraticã ºi Prosperã, de centru-stânga, Blocul electoral Convenþia Democratã,
de centru-dreapta, ºi Partidul Forþelor Democratice, un partid de dreapta. Partidul
Comuniºtilor din Republica Moldova intrã în opoziþie.
Sistemul de partide din RepublicaMoldova revine în categoriamultipartidismului

fãrã partid dominant dupã alegerile din 2014, atunci când avem reprezentate în
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Parlament douã partide de stânga, Partidul Socialiºtilor din Republica Moldova
ºi Partidul Comuniºtilor din Republica Moldova, douã partide de centru dreapta
reprezentate în Parlament prin Partidul Liberal Democrat din Moldova ºi Partidul
Liberal ºi un partid mai mic de centru-stânga reprezentat prin Partidul Democrat
din Moldova. În cazul nostru trei sunt dimensiunile sistemului electoral ce au
influenþat gradul de disproporþionalitate ºi, indirect numãrul de partide din Republica
Moldova. Acestea sunt pragul electoral, formula electoralã ºi magnitudinea cor-
pului legislativ. Pentru a urmãri efectul primului sistem electoral13 asupra apari-
þiei ºi dezvoltãrii ulterioare a sistemului de partide din Republica Moldova este
important sã urmãrim evoluþia atât a numãrul cât ºi evoluþia puterii relative a
partidelor politice din Republica Moldova.

Concluzii

Conform criteriilor de clasificare propuse de cãtre Jean Blondel în funcþie de
mãrimea relativã a partidelor politice doar douã partide politice reuºesc sã obþinã
mai mult de 40% din voturi – Partidul Democrat Agrar din Moldova, în 1994, ºi
Partidul Comuniºtilor din Republica Moldova, la cinci alegeri legislative conse-
cutive, începând cu alegerile din 2001. Restul partidelor politice sunt partide inter-
mediare, mijlocii ºi mici. În funcþie de dimensiunea ideologicã observãm cum
anumite familii ideologice de partide politice lipsesc de pe scena politicã din
RepublicaMoldova, cum ar fi partidele conservatoare, în sensul clasic al termenului.
În cazul partidelor de stânga sunt partide socialiste, comuniste ºi social-democrate.
În cazul partidelor de dreapta sunt partide agrariene, liberale ºi creºtin-democrate.
Cel mai spectaculos declin înregistrat, în perioada în care sistemul de partide din
Republica Moldova se încadreazã în grupul statelor cu douã partide ºi jumãtate,
este cel al Partidului Popular Creºtin Democrat la alegerile din aprilie 2009. Primul
declin înregistrat este cel al Partidului Democrat Agrar din Moldova la alegerile
din 1998 ºi ultimul declin este al Partidului Comuniºtilor din Republica Moldova
la alegerile legislative din 2019.
Cele patru categorii de sisteme de partide propuse ce cãtre Jean Blondel în

1968 pot fi utilizate pentru a scoate în evidenþã variaþiile intensitãþii reformelor
electorale asupra transformãrii sistemului de partide din Republica Moldova.
Categoriile propuse de cãtre acest autor ne ajutã sã descriem, pe parcursul a
treizeci de ani, trecerea sistemului de partide din Republica Moldova dintr-o cate-
gorie de sisteme de partide într-alta. Dupã apariþia cãrþii lui Maurice Duverger,
în 195114, unde autorul propune douã modele de sisteme de partide, cel al biparti-
dismului ºi cel al multipartidismului, ceea ce rãmâne sã fie una dintre cele mai
importante intervenþii aduse clasificãrilor sistemelor de partide, categoriile de
sisteme de partide propuse de cãtre Jean Blondel sunt un important aport adus
teoriei partidelor politice.
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