
CONSIDERAÞII ASUPRA SISTEMELOR ELECTORALE,
DE REPREZENTARE PROPORÞIONALÃ

CONSTANTIN NICA*

Abstract. The study analyses the main electoral systems of proportional
representation, their theoretical structures and specific techniques to
convert of votes obtained by each party in parliamentary seats. Most
systems of this type— „Thomas Hare“, „Victor d’Hondt“, „A. Sain-Lagüe“,
used with greatest frequency in the democratic societies — are designed
in such a way that favors the big parties, their electoral weight having the
correspondent in a greater share of seats.
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Sistemele de tip proporþional au fost concepute din perspectiva tendinþei spre
egalitate a votului fiecãrui alegãtor ºi spre egalitate de ºanse în reprezentare. For-
mulele electorale proporþionale au fost expuse cu ajutorul unor reguli mate-
matice ºi al unor metode de calcul, menite sã þinã seama de: numãrul alegãtorilor,
încât fiecare alegãtor sã dispunã de câte un vot de aceeaºi importanþã, astfel
ca avuþia, educaþia, profesia, stilul de viaþã sã nu mai genereze votul plural sau
indirect; numãrul de circumscripþii, sau de unitãþi electorale; numãrul populaþiei
din fiecare unitate electoralã; numãrul de mandate alocate fiecãrei circum-
scripþii în funcþie de numãrul populaþiei/alegãtorilor. Variantele teoretice, deri-
vate din combinarea acestor indicatori ºi din folosirea unor tehnici de calcul
distincte, au oferit argumente care au inspirat principalele sisteme teoretice
de reprezentare proporþionalã — folosite ºi în pezent —, care se particulari-
zeazã, mai ales, prin procedeele de transformare a voturilor fiecãrui partid, ale
fiecãrei liste, în mandate în adunarea reprezentativã deliberativã, de obicei adu-
narea parlamentarã.

S I STEME ªI FORMULE
ELECTORALE DEMOCRAT ICE

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., VI, 4, p. 5–21, Bucureºti, 2009.

————————
* Doctor în ºtiinþe politice, cercetãtor ºtiinþific principal gr. I la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii

Internaþionale al Academiei Române.



Sistemul Thomas Hare — metoda câtului electoral
ºi a listei de preferinþã

Thomas Hare a considerat în proiectul sãu — „planul“, dupã expresia lui
John Stuart Mill — cã asigurarea efectivã a reprezentãrii proporþionale a parti-
delor este posibilã prin luarea în considerare a rezultatelor electorale — pe care
o propusese danezul Poul Andräe — ale acestora de la nivelul întregii þãri.
Thomas Hare a preconizat metoda câtului electoral, cãreia îi adaugã câteva mo-
dalitãþi noi pentru repartiþia locurilor rãmase nedistribuite dupã prima aplicare
a formulei sale.

Sistemul Thomas Hare — în varianta incipientã — a fost expus în anul 1857
— deci numai cu doi ani mai târziu decât Poul Andräe — în broºura The
Machinery of Representation, apãrutã la Londra. Ulterior, proiectul sãu a luat
forma unui elaborat academic1. Prin scrierile sale pe aceastã probematicã ºi prin
impactul lor — atât în mediile intelectuale, cât ºi în cele politice —, Thomas
Hare ºi-a legat efectiv numele de sistemul reprezentãrii proporþionale. Acesta a
stimulat reflecþia ºtiinþificã ºi a influenþat elaborarea de reforme electorale, a pus
în evidenþã — în toatã amploarea ei — ideea reprezentãrii fidele a corpului elec-
toral, chiar dacã aceasta apãruse aproape spontan ºi cam în acelaºi moment la
mai mulþi gânditori din diverse þãri2. Concepþia sa despre sistemul electoral pro-
porþional a beneficiat de audienþã ºi de susþinere în mediile intelectuale ºi publi-
cistice, deoarece scrierile sale au fost prezentate într-o formã simplificatã ºi pe
înþelesul celor interesaþi de Henry Fawcett3. De asemenea, sistemul teoretic al lui
Thomas Hare a fost primit cu admiraþie ºi entuziasm de John Stuart Mill, care l-a
adoptat ºi, adoptându-l, i-a dat autoritate ºi reputaþie, promovându-l în mediile
parlamentare ºi în cele academice. John Stuart Mill trece în revistã tentativele de
reprezentare a minoritãþilor, propuse de lordul John Russell ºi de James Garth
Marshall4, dar nu spune nimic, din pãcate, despre proiectul lui Poul Andräe. To-
tuºi, el susþine cã sistemul lui Thomas Hare ar atinge „perfecþiunea“, atât în pri-
vinþa viziunii de ansamblu, cât ºi a combinaþiilor ºi a detaliilor pragmatice, deoa-
rece întãreºte principiul guvernãmântului democratic, prin îmbunãtãþirea sub-
stanþialã a reprezentãrii5.
Sistemul Thomas Hare considerã þara — în toatã întinderea ei — ca fiind o

circumscripþie electoralã. Totalul voturilor obþinute de fiecare listã de partid va
intra în calcul pentru distribuirea tuturor mandatelor. Niciun vot exprimat pen-
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tru un partid sau altul nu se pierde, ci se redistribuie6. Raþiunea acestei perspec-
tive þine de faptul cã adunarea naþionalã deliberativã este reprezentantã a tuturor
forþelor sociale, a întregului popor, care locuieºte ºi se realizeazã în toate unitã-
þile administrativ-teritoriale, în toate aºezãrile din þarã. Proclamarea câºtigãto-
rilor de mandate depinde nu numai de obþinerea unui numãr cât mai mare de vo-
turi, ci ºi — obligatoriu — de dobândirea unui numãr de voturi egal cu câtul
electoral7. Astfel, Thomas Hare îºi însuºeºte formula câtului electoral, pe care o
deduce prin divizarea numãrului total de voturi (= de alegãtori) prin numãrul
total de mandate pentru una dintre camerele parlamentare ale þãrii. „În termenii
acestui plan— susþine John Stuart Mill —, unitatea reprezentativã, deci cota de
alegãtori care asigurã dreptul la un reprezentant, va fi determinatã prin proce-
deul cunoscut (...), numãrul de votanþi fiind divizat prin numãrul de mandate din
camerã: orice candidat care obþine aceastã cotã, care se compune din voturi îm-
prãºtiate în diferite locuri, într-un mare numãr de colegii electorale va fi decla-
rat ales. Voturile vor fi date, ca ºi pânã acum, la nivel local; dar orice alegãtor
va fi liber sã voteze pentru orice candidat, din orice parte a þãrii va fi acesta.
Deci, alegãtorii care nu ar vrea sã fie reprezentaþi de niciunul dintre candidaþii
locali, ar putea sã se sprijine pe votul lor în vederea desemnãrii persoanei care
le-ar plãcea cel mai mult dintre toþi aceia care în toatã þara se aflã în competiþie.
În acest mod s-ar recunoaºte efectiv drepturile electorale ale minoritãþii care, de
facto, sunt nerespectate. Dar este important ca nu numai aceia care refuzã sã vo-
teze pentru candidaþii locali, ci ºi care voteazã pentru aceia de la acest nivel, însã
sunt învinºi, sã-ºi poatã gãsi reprezentarea pe care ei nu au reuºit sã o obþinã în
propriul district. Iatã de ce s-a imaginat sã i se înmâneze fiecãrui alegãtor un bu-
letin de vot, care sã conþinã mai multe nume, în afarã de acela al candidatului
preferat. Votul unui alegãtor nu va servi decât unui candidat, dar dacã aceastã op-
þiune nu se poate valorifica, întrucât candidatul nu a obþinut cota (= câtul), urmã-
torul candidat poate fi beneficiarul acestui vot. Alegãtorul va putea sã treacã pe
listã mai multe nume— în ordina preferinþei sale — în aºa fel încât, dacã numele
din fruntea listei nu obþine câtul (= cota) sau îl obþine fãrã votul sãu, votul sã
poatã fi folosit în favoarea altuia dintre cei preferaþi. (...) Pentru a determina care
dintre toate voturile obþinute de un candidat vor fi folosite pentru alegerea aces-
tuia, au fost propuse mai multe metode, despre care nu vom vorbi deloc aici“8.

Sistemul Thomas Hare de numãrare a voturilor „favorizeazã“ minoritãþile —,
în fapt, partidele mai mici —, care îºi valorificã voturile distribuite în diferite
unitãþi electorale ºi reuºesc sã câºtige mai multe mandate decât prin sistemele
majoritare9. Alegãtorul primeºte buletinul de vot ºi se aflã în faþa unei liste cu
mai mulþi candidaþi, dar el îºi poate da votul aceluia dintre competitori, al cãrui
nume îl va scrie în fruntea listei. Excedentul de voturi al fiecãrei liste — ca ºi în
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sistemul PoulAndräe — nu se anuleazã, ci se valorificã astfel: a) fiecare alegãtor
va putea — completând buletinul — sã indice numele unui candidat sau al mai
multora dintre candidaþi, denumiþi candidaþi subsidiari. Substituirea sau votarea
succesivã — legatã de sistemul cotãrii electorale (= câtului electoral) se desfã-
ºoarã astfel: alegãtorul P (= Popescu) îl voteazã ca prim preferat pe candidatul
M (= Mihãilescu), apoi îl preferã pe candidatul N (= Nicolescu), în sfârºit pe
candidatul O (= Oprescu). Voturile excedentare primite de M (= Mihãilescu) trec
automat la N (= Nicolescu), iar cele ce ar depãºi cota electoralã a lui N (= Nico-
lescu) vor trece la canditatul O (= Oprescu).

Sistemul Thomas Hare presupune cã votul se exercitã tot la nivelul localitã-
þilor: în orice localitate în care numãrul de alegãtori depãºeºte cota electoralã,
comunitatea respectivã va fi înclinatã sã prefere sã fie reprezentatã de unul dintre
candidaþii care provin din cadrul ei. Astfel, centrul de gravitaþie al alegerilor se
conservã la acest nivel. Totuºi, derularea ºi înþelegerea alegerilor solicitau crea-
rea unui birou electoral central. Proiectul trebuia sã asigure ca: a) reprezentarea
oricãrei minoritãþi politice sã fie proporþionalã cu ponderea, cu susþinerea ei
electoralã, iar majoritatea corpului electoral sã îºi conserve ponderea corespun-
zãtoare în mandate; b) alegãtorul sã voteze efectiv liber ºi sã se emancipeze de
practica de a opta doar candidatul propus pe lista unui partid; c) disputa dintre
partide sã piardã din încrâncenare în favoarea competiþiei dintre programe; d)
candidatul sã fie capabil sã nu mai fie eliminat de o fracþiune, el putându-ºi asi-
gura câtul electoral pe baza opþiunilor exprimate în favoarea lui în întreaga þarã;
e) structura de opþiuni a corpului electoral al þãrii ºi componenþa adunãrii naþio-
nale deliberative se vor afla în relaþie de compatibilitate, încât întreaga varietate
de forþe politice, de trebuinþe, cât ºi aceea de tendinþe politico-culturale îºi pot
gãsi o exprimare corespunzãtoare în adunarea legislativã; f) listele cu buletinele
de voturi ºi toate elementele de calcul sunt depuse spre arhivare spre a fi accesi-
bile tuturor celor interesaþi, încât cineva, care ar fi obþinut cota electoralã ºi nu a
fost declarat ales, sã poatã demonstra suportul de care se bucurase10.

Teza fundamentalã a sistemului Thomas Hare este aceasta: alegerile parla-
mentare vor reflecta voinþa naþiunii, iar toþi membrii adunãrii vor fi aleºi de tota-
litatea corpului electoral11. Totuºi, Thomas Hare ºtia cã realizarea efectivã a
acestui principiu rãmânea — în bunã mãsurã — o imposibilitate, cãci alegãtorul
nu putea sã evalueze capacitatea politicã a candidaþilor din întreaga þarã, ci — în
cel mai bun caz — doar pe aceea a candidatului de circumscripþie, eventual ºi pe
a altuia pe care avusese posibilitatea sã-l întâlneascã într-un spaþiu public. Ca
atare, era vorba despre o evidentã lipsã de realism sã i se cearã alegãtorului sã
ordoneze o listã de mai multe sute de candidaþi, având drept criteriu de ierarhi-
zare tocmai meritele. În schimb, sub aspect pragmatic acest procedeu constituia
un pas înainte faþã de formula — aparent comodã — prin care alegãtorului i se
înmânau listele partidelor: „alegerea liberã“ era doar o aparenþã cât timp «clu-
bul» (caucus) dicta asupra modului în care alegãtorii aveau sã voteze. Conºtient
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de acest risc, Thomas Hare a propus ca fiecãrui alegãtor sã i se acorde un singur
vot (= single vote). Votul simplu urma sã se cupleze cu sistemul câtului ºi al vo-
tului subsidiar. În acest mod, preconiza sã se elimine efectele negative ale liste-
lor de partid, practicate de zeci de ani.

„Planul“ lui Thomas Hare combinã votul simplu cu un sistem al circumscrip-
þiilor electorale, prin care fiecare alegãtor are posibilitatea sã voteze pentru mai
mulþi candidaþi, încât se realizau mai multe obiective: provinciile îºi puteau ex-
prima mai bine forþa, interesele, trebuinþele; dominaþia exclusivã a partidelor era
temperatã atât de influenþa mai mare a notablitãþilor locale, cât ºi de majoritãþile
politice, variabile de la o circumscripþie la alta.

Alegerile — deºi nu au depãºit caracterul local — ofereau posibilitatea ca ,
dupã ce votanþii îi eliminau pe unii dintre candidaþii, de la acest nivel, minori-
tãþile din diferite circumscripþii sã se grupeze pe afinitãþi ºi sã se solidarizeze, al-
cãtuind blocuri politice mai influente la scara þãrii ºi în structurile reprezentative.

Sistemul Thomas Hare a fost apreciat în mod deosebit de personalitãþi ale
vieþii intelectuale, fiindcã promova ideea echitãþii electorale, prin corelarea for-
þei electorale a fiecãrui partid cu forþa sa în adunarea reprezentativã. În schimb,
„planul“ acestuia a fost primit ºi privit cu suspiciune de cãtre forþele politice
aflate în competiþie. Partidele mari — componente de bazã ale bipartidismului
aproape generalizat din secolul al XIX-lea — refuzau perspectiva diminuãrii in-
fluenþei lor parlamentare ºi guvernamentale ºi, implicit, orice construcþie care ur-
ma sã favorizeze minoritãþile prin sistemul electoral. Partidele mici, dar cu o
anumitã pondere parlamentarã, preferau — la rându-le — ca , temporar, sã fie
oprimate, dar sã spere cã la urmãtoarele alegeri vor dobândi majoritatea ºi îºi vor
lua revanºa12. „Planul“ a fost dezbãtut în Camera Comunelor în anul 1867 ºi a
fost susþinut de John Stuart Mill, care a rostit un discurs „de colecþie“ în ziua de
30 mai 1867. Pe de altã parte, acesta a fost combãtut, din pãcate, chiar de Disraeli.
Astfel, sistemul teoretic de reprezentare proporþionalã propus de Thomas Hare a
fost respins13.

Cauza reprezentãrii proporþionale nu a fost, însã, abandonatã în Anglia dupã
acest eºec. În anul 1887, Sir John Lubbock— devenit apoi LordAvebury — ceva
mai târziu Lord Courtney — ºi în anii ’30 al secolului al XX-lea — Earl Grey
— fiul cel mai mic al ministrului care a impus reforma electoralã din 1832 — au
reluat ºi au susþinut sistemul Thomas Hare14. John Lubbock a considerat, cã
„planul“ poate deveni aplicabil doar renunþând la ideea de circumscripþie unicã
ºi instituind un numãr apreciabil de circumscripþii electorale15.

Sistemul Thomas Hare — considerat mult timp «Evanghelia reformelor elec-
torale ºi parlamentare»16 — asigurã reprezentarea proporþionalã a minoritãþilor
politice. Proporþionalitatea este perfectã, însã, doar pentru prima serie de man-
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date câºtigate, deci numai pentru candidaþii care au obþinut un numãr de voturi
egal sau mai mare decât câtul electoral. În fazele urmãtoare de distribuire a
mandatelor, câtul electoral nu mai este operaþional ºi trebuie sã se foloseascã
etaloane electorale mai mici17. Sistemul este superior mecanismelor de repre-
zentare simplã a minoritãþilor— vezi sistemul votului cumulativ ºi sistemul votului
limitat—, pe care le vom analiza, cu alt prilej, care au fost proiectate pentru cazu-
rile de pluralism politic simplificat, cu doar douã partide mari în competiþie, în timp
ce partidele mici aveau ºanse sã acceadã în parlament doar recurgând la alianþe18.

Ordonarea raporturilor dintre forþele politice exclusiv pe principii matema-
tice de „proporþionalitate“ nu este optimã. Baza matematicã a acestui sistem o
constituie raportul dintre numãrul alegãtorilor, pe de o parte, ºi numãrul de man-
date din adunarea reprezentativã, pe de altã parte. Înþelesul matematic al raportu-
rilor este acela demãsurã primarã între douã mãrimi care aparþin aceleeaºi specii,
mãsurã concretizatã în rezultatul numeric care aratã de câte ori mãrimea întâi o
cuprinde pe cea de-a doua. Aplicarea exclusivã a raportului matematic în vede-
rea rezolvãrii problemelor de reprezentativitate a sistemelor electorale este insu-
ficientã — nu are capacitate de operaþionalitate integralã — ºi, de aceea, trebuie
completatã cu alte procedee. Sistemul Thomas Hare asigurã fiecãrui partid posi-
bilitatea de a se prezenta cu ºanse intacte în alegeri, ca agent independent. În plan
parlamentar, însã, îi oferã o proporþionalitate relativã, practic insuficient de pre-
cisã, deoarece mãrimile din raportul cu care opereazã — numãrul de alegãtori ºi
numãrul de mandate — sunt indivizibile atât în cazul unui alegãtor, cât ºi al unui
mandat. Aplicarea principiului sãu matematic — de câte ori numãrul de voturi
total exprimate se cuprinde în numãrul de mandate — este imposibilã ori de câte
ori câtul (= cota) se prezintã sub forma unui numãr fracþionat, întrucât nu putem
opera cu subunitãþi, nici dintr-un alegãtor. nici dintr-un mandat19.

Sistemul Victor d’Hondt — metoda divizorului comun
sau a repartitorului

Sistemul Victor d’Hondt a fost elaborat în Belgia ca o dezvoltare a cercetãrilor
menite sã asigure reprezentarea minoritãþilor ºi sã prezerve poziþiile componentelor
politice din mediile catolice, în contextul creºterii influenþei PartiduluiMuncitoresc.
Profesorul Victor d’Hondt — specialist în drept civil la Universitatea din Gand,
dar pasionat de matematicã— a conceput o perspectivã teoreticã distinctã pornind
de la elementele expuse în lucrarea sa, La Représentation proportionnelle des partis,
apãrutã la Ghent (Gand), în anul 1878. În aceastã scriere, de numai 70 pagini,
Victor d’Hondt a conceput un model de sistem electoral care constituia reversul
sistemelor de tip majoritar, ce se practicau aproape pretutindeni, în Europa, în ultima
parte a secolului al XIX-lea. În anul 1882, acesta ºi-a consolidat perspectiva ma-
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tematicã ºi politicã într-o altã lucrare20, iar pe baza lor a elaborat — la cererea
ministrului de Justiþie al þãrii sale — un proiect de reformã electoralã de tip pro-
porþionalist, care a fost încorporat în Legea electoralã din 28 decembrie 1899.

Sistemul Victor d’Hondt se întemeiazã pe distribuirea mandatelor — la prima
repartiþie — pe principiul proporþionalitãþii voturi–mandate. Exprimarea princi-
piului proporþionalitãþii este efectuatã — renunþând la câtul electoral — prin
câþiva indicatori, ºi anume: divizorul electoral — numãrul de voturi necesare
pentru un mandat —, care constituie, în fond, tot rezultatul raportului dintre vo-
turile corect exprimate într-o unitate electoralã de corpul electoral ºi numãrul de
mandate ce trebuie distribuite în acest spaþiu electoral; cifra electoralã (= masa
electoralã) a unei liste, ce redã numãrul de voturi valabile adunate de lista unui
partid; numãrul de mandate alocate unei liste, la prima repartiþie, ce se obþine
prin împãrþirea cifrei electorale a unei liste la divizorul electoral21. Logica aces-
tui sistem este aceea cã dacã împãrþim zestrea electoralã a partidelor aflate în
competiþie prin acelaºi divizor, rezultatele obþinute, numãrul de mandate al fie-
cãrui partid, sunt între ele în aceeaºi proporþie ca ºi numerele iniþial divizate, vo-
turile totale din circumscripþie prin numãrul total de mandate ce îi revin unitãþii
electorale22. „Cifrele electorale obþinute de diferite liste de partide — preciza
profesorul belgian — sunt acum divizate prin unul ºi acelaºi numãr, care ne va
da câturile, ale cãror sume trebuie sã fie egale cu mandatele ce îi revin unitãþii
electorale“23. Victor d’Hondt a încercat, practic, sã asigure la prima repartizare de
mandate o proporþionalitate fidelã între voturile fiecãrei liste ºi mandatele pe
care aceasta le va primi.

Dacã dupã prima distribuire rãmân mandate de alocat — ceea ce a fost ºi este
frecvent posibil — logica sistemului este aceea a „dozãrii“ — de fapt, a dimi-
nuãrii — proporþionalitãþii în vederea valorificãrii resturilor. Deci, se pãstreazã
ideea de proporþionalitate ºi se porneºte tot de la zestrea electoralã a partidelor.
Astfel, se ajunge la a doua repartiþie. În aceastã fazã intrã în discuþie listele care
nu au atins divizorul electoral — deci partidele care nu au primit niciun mandat
— ºi listele partidelor mari, care ºi-au adjudecat mandate, dar cu resturi de vo-
turi. Din acest moment, apar probleme, deoarece matematicile oferã mai multe
perspective. Dacã se aplicã regula celui mai puternic excedent de voturi pentru
atribuirea de mandate, lista cu restul cel mai mare primeºte un mandat pentru a
pãstra proporþia dintre voturi ºi mandate. Dacã nu mai sunt alte mandate, pro-
porþionalitatea se impune, dar dacã au mai rãmas mandate, atunci ºi alte liste, în
ordinea descrescãtoare a resturilor, urmeazã sã mai primeascã fiecare câte un
mandat, fãrã sã mai opereze proporþionalitatea, ci în virtutea faptului cã deþin o
cifrã de voturi fãrã corespondent în reprezentarea legislativã. Or, acest procedeu
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implicã riscul subreprezentãrii partidelor cu rezultatele cele mai bune, deci al
defavorizãrii partidelor mari. În schimb, dacã se distribuie mandatele nealocate
pe baza celor mai bune cifre electorale ale partidelor — fãrã corective! — se
ajunge ca partidul cel mai mare, respectiv partidele cele mai mari, sã fie supra-
reprezentate în adunarea legislativã deliberativã. Victor d’Hondt mãrturiseºte
— deºi raþiunile sale subtile au fost altele! — cã a vrut ca asemenea situaþii de
injustiþie — de sub- ºi de supra-reprezentare — sã fie eliminate prin proceduri
matematice de transformare echitabilã a resturilor în mandate.
Victor d’Hondt ºi-a denumit modelul sistemul «cifrei divizoare» sau al «cifrei

repartitoare», devenit astãzi — cu unele corective — sistemul cu «cea mai mare
medie». Concret, ºi, la o primã evaluare empiricã, se determinã, se calculeazã o
cifrã care poate fi puþin inferioarã câtului electoral din alte procedee, care se re-
gãseºte în totalul voturilor corect exprimate în unitatea electoralã de ºapte ori,
dacã sunt ºapte mandate de distribuit, de opt ori, dacã sunt opt mandate de alocat
º.a.m.d. Totodatã, aceastã cifrã se regãseºte — de obicei — ºi în totalul de voturi
al listelor ce aparþin partidelor mari. Exemplul pe care autorul l-a utilizat a fost:
trei liste de partide, cu aceste rezultate — 1 550 de voturi, lista I; 750 de voturi,
lista a II-a; 700 de voturi, lista a III-a. Aceste trei grupe de alegãtori îºi disputã
trei mandate. Cifra repartitoare va fi 750, cãci ea intrã de douã ori în 1 550 ºi o
datã în 750, astfel cã suma câturilor (2+1) este egalã cu numãrul de mandate pe
care se poartã competiþia electoralã. Prin urmare, lista întâi îºi adjudecã douã
mandate. Lista a doua primeºte un mandat. În sfârºit, lista a treia rãmâne fãrã re-
prezentare24. Proporþionalitatea se respectã, cãci dacã s-ar fi atribuit ºi ultimei
liste un mandat — aparent nedreptãþitã, cãci îi lipseau 50 de voturi — s-ar fi în-
cãlcat cota de reprezentare a unitãþii electorale. Numãrul de voturi necesar pen-
tru dobândirea unui mandat se aflã în funcþie atât de mãrimea unitãþii electorale
— reflectatã de numãrul total de voturi exprimate ºi de numãrul total de mandate
de atribuit —, cât ºi de numãrul partidelor aflate în competiþie25. „Divizând —
conchide profesorul de la Ghent — cifrele electorale ale partidelor prin unul ºi
acelaºi numãr, care sã dea câturi care, adunate sã dea o cifrã care sã fie egalã
cu numãrul de mandate de distribuit, se ajunge sã se evalueze exact toate parti-
dele, cu aceeaºi unitate de mãsurã: se acordã fiecãruia tot ceea ce îi revine“26.

Cum sã se determine, însã, cifra repartitoare în orice situaþie? În exemplul pe
care l-am reprodus, Victor d’Hondt pretindea cã ar fi procedat oarecum empiric,
dar cã existã procedee matematice fine ºi operative de evidenþiere a cifrei repar-
titoare. În acest sens, el a propus: a) sã se divizeze cifrele electorale ale fiecãrui
partid prin 1, 2, 3, prin tot atâtea numere câte mandate sunt de distribuit; b) sã
se compare aceste câturi ºi sã fie reþinute „în ordinea importanþei“, deci a mãri-
mii lor; c) sã se considere cifra repartitoare sau cifra divizoare câtul care ocupã
numãrul de ordine ce corespunde numãrului de mandate ce trebuie distribuite.
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Prezentarea graficã a acestor demersuri este aceasta:

A

B
Ordinea câturilor:

1. 1550
2. 775
3. 750

Câtul al treilea — 750, de pe poziþia concurentã numãrului de mandate —
este cifra repartitoare.

Cifra repartitoare a asigurat proporþionalitatea repartizãrii mandatelor la nive-
lul unei unitãþi electorale, dar aceasta poate sã fie variabilã de la o unitate la alta.
Astfel, printr-un numãr dat de distribuiri — atenuând reprezentativitatea — sis-
temul alocã toate mandatele unei unitãþi electorale, distribuindu-le pe baza votu-
rilor fiecãrei liste. Dar, din acest moment lucrurile se simplificã, deoarece— ºtiind
numãrul de mandate de care dispune fiecare partid —, candidaþii care vor fi
declaraþi aleºi, vor fi aceia care în fiecare listã au întrunit cele mai multe voturi.

Sistemul Victor d’Hondt nu este perfect, dar este suficient de exact, întrucât
neglijeazã doar fracþiile, dat fiind cã atât mandatul, cât ºi alegãtorul sunt indivi-
zibili. Ca atare, fiecare listã rãmâne cu un numãr oarecare de voturi nevalori-
ficate, dar niciun partid nu se poate considera nedreptãþit, cãci niciun partid nu
deþine mai multe mandate decât „de câte ori divizorul se cuprinde în cifra vot-
urilor obþinute de fiecare dintre ele“27 ºi decât rezultã din împãrþirea masei elec-
torale a fiecãrui partid la acest divizor unic.
Sistemul Victor d’Hondt — bazându-se pe repartiþia exactã a mandatelor între

partide la nivelul unitãþii electorale ºi la acela al þãrii — nu mai permite unuia
dintre partidele mari sã obþinã majoritatea absolutã a mandatelor cu un suport
electoral submajoritar, dar garanteazã majoritatea de mandate partidului care
dispune de majoritatea voturilor corect exprimate. Elementul-cheie al acestui
sistem constã în divizorul electoral, care îºi confirmã exactitatea împãrþind masa
electoralã a fiecãrui partid prin acesta. Rezultatele împãrþirilor trebuie sã dea
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Lista de
partide

Câturi

LISTA I
(1550 voturi)

LISTAA II-A
(750 voturi)

LISTAA III-A
(700 voturi)

1 1550 750 700

2 775 375 350

3 516 250 233



douã serii de câturi: a) pentru fiecare partid, acel cât sau acele câturi, care sã in-
dice numãrul de mandate ce i se atribuie listei sale; b) pentru toate listele de par-
tide, acea serie de câturi care, adunate, sã dea cifra care sã coincidã cu numãrul
de mandate ce urmeazã a fi distribuite în unitatea electoralã28. În baza aceluiaºi
raþionament, candidaþii sunt ei înºiºi câºtigãtori, dupã numãrul de voturi obþinute,
de la numãrul cel mai mare pânã la ultimul ce i-a fost atribuit partidului.

Sistemul Saint Lagüe — metoda celei mai mari medii

Sistemul a fost conceput în anul 1910 de cãtre A. Saint Lagüe, în lucrarea La
Représentation proportionnelle et la méthode des moindres carrées29. Demer-
surile autorului au avut ca punct de reflecþie controversele asupra „aranjamen-
telor electorale“ din anumite þãri, care foloseau reprezentarea proporþionalã. În-
trebãrile cele mai frecvente, în legãturã cu acest subiect, formulate la începutul
secolului al XX-lea, erau orientate asupra „efectelor“ sistemului Victor d’Hondt,
ºi anume: uºoara suprareprezentare a partidului celui mai mare este oportunã,
este necesar sã fie conservatã?; alocarea resturilor de voturi este bine sã se spri-
jine pe o cotã ridicatã, spre a descuraja partidele mici ºi a preveni fracþiunile?;
se poate concepe o formulã de calcul mai bunã, încât media de voturi necesarã
pentru un mandat sã nu mai varieze de la un partid la altul ºi exclusiv în favoarea
partidului cu influenþa electoralã cea mai mare?; º.a.

Statisticile electorale evidenþiau cã media de voturi necesarã pentru un man-
dat — rezultatã prin aplicarea procedeului repartitorului — era mai micã pentru
partidul cel mai mare, apoi creºtea în cazurile celorlalte partide. Corectivul apli-
cat sistemului d’Hondt consta în determinarea celor mai mari medii prin divi-
zarea resturilor fiecãrei liste de partid prin: 1,4; 3; 5; 7; 9; 11 º.a.m.d. pânã la nu-
mãrul concurent aceluia al mandatelor care trebuiau sã fie distribuite30. Deci, se
renunþã la procedura de divizare, care respecta ordinea numerelor naturale: 1, 2,
3, 4, 5 º.a.m.d. Prin urmare, dispar dintre divizori cifra 1 ºi numerele pare. În
consecinþã, se efectueazã împãrþiri succesive la numitori impari.

Divizarea numãrului total de voturi ale fiecãrui partid începe cu 1,4 — în loc
de 1 — ºi atrage dupã sine micºorarea câtului (= necesarul de voturi pentru un
mandat). Astfel, se deschid ºanse de reprezentare ºi partidelor mici: mediile de
voturi necesare pentru a obþine un mandat sunt mai mici, mai apropiate unele de
altele, iar distribuþia numãrului de mandate pe partide se schimbã. Prezentarea
graficã de mai jos — pe care am prelucrat-o, dar i-am preluat cifrele31 — ni se
pare sugestivã:
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Primele cinci medii — care aduc mandate — sunt : I – 61 428 (Partidul A);
II – 40 000 (Partidul B); III – 27 142 (Partidul C); IV – 28 666 (Partidul A); V
– 18 666 (Partidul B). Aceste medii mai joase aduc o nouã distribuþie, mai echi-
tabilã, de mandate între primele douã partide, prin care primul a pierdut un man-
dat, iar cel de-al doilea a obþinut unul în plus.

Alternativa nealocãrii tuturor mandatelor — ce ar impune o altã transformare
a voturilor în mandate — genereazã efecte oarecum surprinzãtoare, dar ele se
circumscriu contribuþiei cruciale a sistemului Saint Lagüe. Dobândirea de noi
mandate atrage creºterea progresivã a necesarului de voturi. „Cu cât este mai
mare numãrul de locuri deja câºtigate de un partid într-un colegiu dat — se con-
chide, în acest sens — cu atât mai multe voturi îi trebuie acestuia pentru a mai
obþine altele“32.

Reflecþiile critice asupra sistemului Victor d’Hondt au fost deosebite în þãrile
scandinave, unde formatul pluralismului de partide era deja atipic faþã de restul
Europei Occidentale, ºi anume: un partid muncitoresc, social-democrat, cu o forþã
electoralã semnificativã de la introducerea votului universal; trei-patru partide
— liberal, conservator, de altã facturã — antisocialiste, care oscilau între 5 ºi
20% din suportul electoratului; un partid sau douã partide foarte mici, ale cãror
ºanse de a accede în structurile parlamentare erau aproape inexistente. „În astfel
de constelaþii — conchide Stein Rokkan — procedura (de calcul a lui) Victor
d’Hondt ar fi dat partidului celui mai influent mai multe mandate decât s-ar fi
justificat pri voturile obþinute“33. Sistemul Saint Lagüe a fost introdus în unele
þãri scandinave în anii 1952-1953 — în 1952, în Suedia34, ºi în 1953, în Nor-
vegia35 —, dar avea sã genereze dezamãgiri tocmai partidelor mari, care au avut
rolul decisiv în adoptarea lui.
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Partide Voturi
Voturi divizate prin:

Mandate
Diferenþe
faþã de

V. d’Hondt1,4 3 5

A 86 000 61 428 28 666 17 200 2 –1

B 56 000 40 000 18 666 11 200 2 +1

C 38 000 27 142 12 666 7600 1
nicio

diferenþã
(1–1)

D 20 000 14 285 6666 4000 –



Sistemul Henri Poincaré — metoda «numãrului unic»

Sistemul numãrului unic sau sistemul reprezentãrii proporþionale integrale se
distinge net de alte variante de proporþionalitate, deoarece plaseazã alegerile la
nivelul întregii þãri: abandoneazã unitãþile cunoscute — circumscripþie, colegiu,
arondisment — ºi opereazã cu o circumscripþie unicã. În consecinþã, listele de
candidaþi ale partidelor au caracter naþional36. În numele principiului egalitãþii,
fiecare alegãtor beneficiazã de acelaºi numãr de voturi, indiferent de unitatea te-
ritorialã în care el îºi exercitã dreptul de vot37. De asemenea, el selecteazã dintre
liste care cuprind — pentru fiecare partid — aceiaºi candidaþi în toatã þara. „Da-
cã se vrea — susþine Georges Lachapelle — sã se asigure deplina egalitate a
dreptului de vot ºi sã se atribuie astfel aceeaºi valoare reprezentativã fiecãrui
sufragiu exprimat în diversele colegii electorale, se poate concepe numai un sis-
tem de reprezentare proporþionalã de tip integral ºi nicidecum mai multe. Justi-
þia electoralã absolutã nu poate fi înfãptuitã, dupã cum se ºtie, folosind modali-
tãþi diverse: ca atare, existã doar o singurã posibilitate de a o îndeplini. Aceastã
problemã, astfel abordatã, este uºor de rezolvat din mai multe puncte de vedere“38.
În primul rând, aleºii devin efectiv reprezentanþi ai þãrii ºi nu mai sunt exponenþi
de facto ai unei unitãþi administrative. Alegãtorii fac selecþie de idei politice, nu
de persoane. Votul pentru persoanã îl determina pe alegãtor sã dea „un cec în
alb“ unuia dintre candidaþi, care îi inspira o anumitã încredere. În al doilea rând,
se presupune cã electoratul este elevat ºi dispune de luciditate politicã, încât „îºi
ridicã“ privirea de la oameni la sfera programelor propuse de partide, pentru cã
este obligat sã voteze pentru anumite idei, ce intrã în sfera de preocupãri a forþe-
lor politice, pentru a rezolva probleme ale corpului social. Partidele fac selecþia
mai riguroasã a candidaþilor, iar candidaþii aleºi sunt interesaþi sã rãmânã fideli
partidului care i-a promovat. În sfârºit, protagoniºtii cu platforme echivoce, con-
tradictorii vor avea slabe posibilitãþi de succes. Prin toate aceste avantaje ipo-
tetice, reprezentarea proporþionalã integralã apãrea ca un sistem electoral de pro-
movare atât a justiþiei în reprezentare, cât ºi de asanare a mediului politic39. „Ceea
ce noi tocmai am spus—precizeazã Henri Poincaré — ne aratã idealul, scopul fi-
nal care trebuie atins. Existã un sistem, care pe noi ne atrage în mod deosebit,
este sistemul numãrului unic, cu facultatea de a reporta resturile de la un depar-
tament la altul, nu numai într-o regiune limitatã, ci pe întregul teritoriu...“40.

Indicatorul-cheie al acestui sistem este câtul electoral naþional ori divizorul
electoral uniform, numãrul uniform sau pur ºi simplu numãrul unic. Formula nu-
mãrului unic a fost conceputã de profesorul Henri Poincaré ºi tot el a prezentat-o
comisiei de studii a Comitetului Republican (Francez) al Reprezentãrii Propor-
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þionale în primii ani ai secolului al XX-lea41. Numãrul unic se determinã la nive-
lul þãrii care aplicã acest sistem fie prin raportarea — pe o anumitã bazã de pro-
porþionalitate — a totalului populaþiei la numãrul fixat de mandate parlamentare,
astfel cã numãrul unic rãmâne constant o perioadã, fie prin divizarea totalului
voturilor exprimate de corpul electoral prin totalul mandatelor adunãrii legislative
deliberative. Astfel, raportul dintre voturile totale ºi mandate (Vt)/(Mt) oferã nu-
mãrul de voturi necesare obþinerii unui mandat. Prin urmare, lista oricãrui partid
va beneficia de atâtea mandate de câte ori numãrul uniform se cuprinde în numã-
rul total de voturi42. Sistemul numãrului unic— susþinut ºi de profesorii Georges
Lachapelle, Louis Havet ºi alþii — preconiza cã: a) în faza iniþialã, numãrul de
voturi obþinute de fiecare listã se transformã în mandate la nivelul unitãþilor tra-
diþionale; b) voturile nefolosite — resturile— se concentreazã la nivelul þãrii în
contul fiecãrui partid ºi se transformã în mandate dupã aceeaºi normã, începând
cu lista partidului care a achiziþionat cele mai multe resturi ºi continuând cu toate
grupãrile ale cãror resturi le dau dreptul cel puþin la un mandat43. Pentru a achizi-
þiona voturile nefolosite în circumscripþiile teritoriale ºi a le valorifica la nivel
naþional este necesar ca partidele sã fie bine organizate, iar listele fiecãruia sã
poarte aceeaºi denumire în toate circumscripþiile tradiþionale.
Avantajele morale ºi politice ale sistemului Henri Poincaré au fost prezentate

atât de autorul acestuia, cât ºi de alþii dintre aceia care l-au susþinut ºi au con-
dus la materializarea lui. Astfel, Henri Poincaré evidenþia cã sistemul numãrului
unic poate fi înþeles de toþi cei interesaþi, iar orice matematician va fi în mãsurã
sã conchidã cã acesta oferã satisfacþie deplinã ideii de reprezentare politicã echi-
tabilã. Sistemul poate fi perfecþionat uºor, dacã i se pãstreazã concepþia de bazã:
partidele ar trebui sã-l susþinã pentru cã le determinã sã-ºi consolideze organi-
zarea; conduce spre rezultatele efectiv dorite de „proporþionaliºti“; sistemul îi
determinã pe deþinãtorii de mandate sã înþeleagã cã sunt reprezentanþi ai întregii
þãri ºi cã trebuie sã acþioneze în acest spirit44. Într-un mod tot atât de expresiv s-
a pronunþat ºi profesorul Louis Havet. „Principiul sistemului propus — argu-
menta Louis Havet în raportul pe care l-a elaborat în numele Comitetului Repu-
blican (Francez) al Reprezentãrii Proporþionale — poate fi degajat sub o formã
inteligibilã de la prima vedere ºi de cãtre toþi, fãrã excepþie: «atâtea voturi (sã
spunem 15 000) ne aduc un deputat». Principiul sistemului propus de d’Hondt,
dimpotrivã, nu este înþeles decât de o elitã de matematicieni, care se vor trudi
sã-l studieze. Neînþelegerea acestuia a determinat, firesc, reproºul ce i-a fost
adus: cu cât el meritã mai multe elogii din punctul de vedere al perfecþiunii sale
matematice, cu atât mai puþin sunt capabili sã-l înþeleagã oamenii de rând. În
aceasta constã, dupã pãrerea mea, raþiunea capitalã a respingerii oricãrui sis-
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tem întemeiat pe predeterminarea numãrului de deputaþi, ºi, de aceea, condam-
nat la ingeniozitate matematicã. Ce poate fi mai simplu decât principiul votului
universal: un vot de alegãtor? Tot pe atât de simplu trebuie sã fie ºi principiul
reprezentãrii proporþionale: un mandat contra x sufragii. Sistemul pe care îl pre-
conizez, acela al numãrului unic, prezintã comparativ un avantaj logic ºi politic.
Datoritã acestui avantaj, reprezentarea proporþionalã ar putea sã confere liber-
tate de acþiune partidelor ºi sã le permitã maximum de sinceritate ºi de compor-
tament firesc. În cazul nostru, se reþine cã, practic, numãrul de mandate atri-
buite unei liste depinde exclusiv de numãrul de voturi pe care ea însãºi le-a ob-
þinut. Un partid în decadenþã numericã pierde din mandate, un partid în creºtere
numericã (de voturi) câºtigã mandate, dar niciunul, nici celãlalt nu va putea nici
sã sufere, nici sã beneficieze de ceea ce se întâmplã în cazul celorlalte partide.
Cu totul alta este situaþia când existã predeterminare a numãrului de mandate.
În aceastã alternativã, toate partidele sunt cuprinse de calcul printr-o solida-
ritate aritmeticã, ce produce rezultate necunoscute, ce pot sã emoþioneze ºi sã
revolte, rezultate dure în toate cazurile pentru acele partide care au devenit vic-
time inutile ale acestei alergii“45.

Sistemul numãrului unic asigurã, principial, cea mai exactã rezolvare mate-
maticã a proporþionalitãþii dintre voturi ºi mandate. Dacã ea se aplicã pe baza
principiului circumscripþiei unice — adicã a întregii þãri —, voturile ce pot rã-
mâne nefolosite de partidele aflate în competiþie, urmeazã sã varieze între aceste
limite minime: niciun vot, un vot º.a.m.d. pânã la minus un vot faþã de necesarul
pentru un mandat. Situaþiile de fapt sunt, însã, ceva mai nuanþate, fiindcã se ope-
reazã tot cu o pluralitate de circumscripþii.

Sistemele de reprezentare proporþionalã integralã au fost practicate în Ceho-
slovacia, în deceniile interbelice, în Republica de la Weimar, iar în Olanda a fost
utilizatã pe scurte intervale, din 1918 pânã în anul 193346. Legea electoralã a Re-
publicii de la Weimar, din aprilie 1920, prevedea un sistem mixt, „sistemul ba-
varez“ — în care partidele prezentau liste în interiorul circumscripþiei, ºi liste la
nivel naþional — sistemul numãrului unic, fiecare reprezentant în Reichstag
fiind ales pe baza a 60 000 de voturi. Astfel, dupã distribuþia de mandate din cir-
cumscripþii, sufragiile nefolosite erau transmise Comisiei electorale centrale de
la Berlin, care le valorifica pentru fiecare partid dupã aceeaºi normã de voturi
pentru un mandat47. Legea electoralã din Olanda din anul 1918 — deci ante-
rioarã — se întemeia pe aceleaºi principii ºi proceduri. Aºadar, partidele prezen-
tau la nivelul unitãþilor teritoriale liste de candidaþi, cu cel mult zece pretendenþi,
iar aceste liste se puteau asocia în orice unitate teritorialã sau în toate aceste uni-
tãþi. Alegãtorii acordau un vot nominativ pe una dintre liste. Biroul electoral teri-
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torial (= de „circumscripþie“) nu distribuia niciun mandat, ci stabilea structura
votanþilor pe candidaþii fiecãrei liste ºi transmitea aceste date Biroului Electoral
Central, care determina câtul naþional (= numãrul unic) prin divizarea numã-
rului total de voturi corect exprimate la nivelul Olandei prin numãrul de mandate
(= 100), ce trebuiau distribuite. Fiecare grupã de liste — asociatã sau nu — obþi-
nea un numãr de mandate egal cu rezultatul divizãrii voturilor acelei liste prin
câtul naþional (= numãrul unic). Prin aceastã distribuþie nu se reuºea repartiþia
celor 100 de mandate. Ca atare, printr-o nouã repartiþie se atribuiau mandatele
acelor liste, de sine stãtãtoare sau asociate, care dispuneau de cele mai mari res-
turi evidenþiate la nivel naþional48.
Reprezentarea proporþionalã integralã — aplicatã cu anumite corective — a

dezvãluit ºi ea abateri tipice. Prin urmare, nici acest tip de reprezentare propor-
þionalã nu atinge idealul, dar permite proporþionalitãþii dintre voturi ºi mandate
sã se apropie cel mai mult de exactitatea matematicã a acestei relaþii.

*
* *

Reprezentarea proporþionalã se defineºte ca sistem electoral ce urmãreºte sã
atribuie fiecãrui partid sau grupãri de opinie, care participã la competiþia politicã
liberã, un numãr de mandate proporþional cu numãrul de voturi primite.

Perspectiva sociologicã ºi politicã de tip proporþionalist asupra reprezentãrii
se întemeiazã pe enunþul cã sistemele electorale din aceastã categorie vor fi în
mãsurã sã exprime ºi sã apere toate prioritãþile corpului social ºi cã astfel vor fi
rezolvate integral toate inechitãþile, atât de reprezentare exageratã, lipsitã de su-
port electoral corespunzãtor, cât ºi de subreprezentare, inclusiv de imposibilitate
a reprezentãrii. Experienþa secolului al XX-lea a evidenþiat — în prelungirea
dezbaterii din a doua parte a secolului al XIX-lea — cã adoptarea unui anumit
sistem de proporþionalitate s-a operat întodeauna dintr-o anumitã perspectivã po-
liticã, prin urmare din nevoia sau dorinþa unor forþe politice de a câºtiga influenþã
prin asemenea formule. Aceste tipuri de reprezentare — a cãror esenþã este su-
geratã de denumirea lor — au asigurat ºi asigurã partidelor politice aflate în
competiþie o reprezentare „dacã nu matematicã — dupã cum au subliniat unii
dintre specialiºtii cei mai calificaþi din a doua parte a secolului trecut —, cel pu-
þin sensibil proporþionalã cu importanþa fiecãruia“.49 Prin folosirea acestor tipuri
de sisteme electorale, adunarea legislativã deliberativã reflectã, cu acurateþe,
prin componenþa ei politicã, structura opþiunilor ºi a orientãrilor corpului elec-
toral, cu toate tendinþele sale de o anumitã pondere. Activitatea legislativã va pu-
tea fi evaluatã ca expresie atât a opiniei dominante, cât ºi a rezultatului confrun-
tãrilor dintre aceasta ºi celelalte variante de programe, ca reflex al principalelor
opinii existente pe durata fiecãrui ciclu electoral ºi parlamentar. Sistemele de re-
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prezentare proporþionalã — considerate ansambluri de operaþiuni electorale
„sincere“ ºi „clare“ — asigurã o mare fidelitate a reprezentãrii curentelor de
opinii, deoarece — în esenþã — toate pãstreazã «destinaþia» fiecãrui buletin de
vot ºi valorificã toate voturile corect exprimate. În mod firesc acestea au fost
considerate „forma logicã a votului universal“ — deci expresia drepturilor poli-
tice egale ale cetãþenilor — ºi, complementar, «consecinþa naturalã» „a ideilor
despre democraþie ºi despre guvernãmântul reprezentativ“50. Totuºi, sistemele
de tip proporþional conþin — dupã cum am evidenþiat — un anumit numãr de
subti-litãþi, ce þin mai ales de distribuirea mandatelor nealocate ºi de
transformarea în mandate a voturilor neutilizate ale fiecãrui partid. De aceea,
sistemele de re-prezentare proporþionalã au astãzi un destin aproape paradoxal:
acestea au fost însuºite ca „sisteme tehnice“ de multe dintre cele mai prestigioase
democraþii moderne, dar anumite probleme de legitimitate a acestor sisteme
politice — de-duse din formulele de reprezentativitate — continuã sã întreþinã
dezbateri con-troversate. Sistemele de reprezentare proporþionalã — ca orice
creaþie a clasei po-litice — nu sunt perfecte, dar sunt perfectibile.
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