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Abstract. The study presents briefly the historical evolution of the electoral
system in the period 1946-1989 — the year in which held its first parliamentary
elections after the Second World War that allowed and legitimized the installation
of a totalitarian regime until it returns to the democratic political regime. The
study includes an overview of the main basic rules contained in the electoral law
under which were organized and held parliamentary elections and aspects of
parliamentary elections that took place during this period.
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În perioada istoricã 1946-1989 sistemul electoral românesc a cunoscut trans-
formãri semnificative în contextul evoluþiei regimului politic. De-a lungul pe-
rioadei la care ne referim s-a fãcut trecerea de la un regim democratic burghez
caracterizat prin pluripartidism, Parlament bicameral ºi separaþia puterilor în
stat, la unul de aºa-zisã democraþie popularã care a evoluat cãtre totalitarism ºi
dictaturã ºi care a impus Parlamentul unicameral, monopartidismul, limitarea drep-
turilor electorale, subordonarea instituþiilor statului forþei partidului unic — Par-
tidul Comunist. Legislaþia electoralã a fost modificatã pentru prima oarã dupã
cel de-al Doilea Rãzboi Mondial, în anul 1946, în vederea organizãrii alegerilor
parlamentare. Rezultatul acestor alegeri a favorizat instalarea noului regim politic,
diferit de cele pe care le parcursese România în epoca interbelicã — un regim
politic comunist de tip stalinist. Ultimele alegeri generale pentru Marea Adunare
Naþionalã, desfãºurate în anul 1985, au încheiat aceastã etapã din istoria sistemu-
lui electoral românesc.
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Sistemul electoral în context politic

În anul 1946, România se gãsea într-o situaþie specialã, deoarece, deºi Decre-
tul Regal ºi al Preºedinþiei Consiliului de Miniºtri nr. 1626 din 31 august 19441
repunea în funcþiune mecanismele democratice ale regimului parlamentar între-
rupt de guvernele de dictaturã regalã, respectiv, militarã din timpul Regelui Carol
al II-lea ºi Mareºalului Ion Antonescu, abroga Constituþia din 1938 ºi decretele
specifice acestor douã dictaturi dintre anii 1938 ºi 1944. Regimul politic parla-
mentar interbelic fusese destructurat în 1938, iar ultimul for legislativ ales în
1939, dupã instalarea regimului personal al Regelui Carol al II-lea, fusese dizol-
vat în 1941. Decretul 1.626/1944 a repus în vigoare, cu unele modificãri, preve-
derile Constituþiilor din 1866 ºi 1923 referitoare la drepturile cetãþenilor ºi exer-
citarea puterilor în stat. Articolul al III-lea stipula cã „un decret al Consiliului de
Miniºtri va organiza Reprezentanþa Naþionalã“ ºi pânã atunci, „puterea legisla-
tivã se exercitã de cãtre Rege, la propunerea Consiliului de Miniºtri“. Astfel cã
în perioada 1944-1946 viaþa parlamentarã româneascã a lipsit cu desãvârºire, iar
cele patru guverne care au funcþionat în acest interval s-au substituit puterii le-
giuitoare ºi au condus þara prin decrete-legi.

Practic, contextul istoric în care s-a aflat România, începând cu 23 august
1944, nu a permis organizarea politicã a þãrii prin repunerea în funcþiune a tutu-
ror instituþiilor ºi ramificãrii puterii, cu recunoaºterea ºi reactivarea principiilor
reprezentativitãþii politice. Revenirea la sistemul democraþiei burgheze a fost
parþialã chiar ºi dupã adoptarea Decretului nr. 1.626/1944, întrucât cel de al
Doilea Rãzboi Mondial a continuat în afara graniþelor României, iar þara s-a aflat
alãturi de Naþiunile Unite pânã la 9 mai 1945 ºi, ca atare, era dificil sã fie organi-
zate alegeri pentru a constitui organisme naþionale reprezentative înainte de în-
cheierea marii conflagraþii mondiale.

Alegerile din 19 noiembrie 1946, organizate pe baza unei noi legi electorale,
au confirmat, prin limitãrile impuse campaniilor electorale desfãºurate de „parti-
dele istorice“ (Naþional Liberal ºi Naþional Þãrãnesc) ºi prin falsificarea rezulta-
telor alegerilor, „limitele democraþiei de faþadã“ care caracteriza România înce-
pând cu august 1944.2 Întregul proces electoral ºi, cu atât mai mult, rezultatul fi-
nal al alegerilor din 1946, desfãºurate în condiþiile prezenþei trupelor de ocupaþie
sovietice în þarã, au avut caracteristici asemãnãtoare cu procesele electorale din
celelalte þãri din Europa Centralã ºi Rãsãriteanã, intrate în sfera de influenþã a
URSS. Altfel spus, instalarea regimului politic de democraþie popularã prin Gu-
vernul Petru Groza, impus de Uniunea Sovieticã, susþinut de Partidul Comunist
Român ºi celelalte formaþiuni politice de stânga începând cu anul 1945, consolidat
în anii urmãtori, s-a datorat atât limitelor democraþiei interbelice româneºti cât,
mai ales, factorilor externi — în primul rând ocupaþiei sovietice. Mãsurile luate
de Guvernul Petru Groza între 1945 ºi 1947 (unele într-un cadru aparent constitu-
þional) au constituit prima etapã a comunizãrii prin adoptarea modelului stalinist
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în organizarea statului ºi a întregii societãþi, iar alegerile din 1946 ºi din 1948 au
legitimat noul regim social-politic de tip sovietic, impus de Partidul Comunist.

Ascensiunea forþelor de stânga în viaþa politicã a României imediat dupã cel
de al Doilea Rãzboi Mondial a întrerupt pentru o perioadã lungã de timp (pânã
în 1989), evoluþia democraticã a societãþii româneºti ºi a regimului parlamentar
pluripartidist ºi bicameral interbelic. Dacã în cadrul sistemului politic interbelic,
Partidul Comunist, creat la 9 mai 1921, era un partid mic, irelevant, lipsit de legi-
timitate ºi de popularitate, dupã 1945 a fost impus de sovietici ca partid central
al competiþiei politice. Apoi, a evoluat ca partid unic ºi element decisiv în reor-
ganizarea regimului politic ºi a sistemului electoral, culminând cu transformarea
sa (dupã 1965), într-un organism unic, puternic implantat la nivel local, cu o
structurã organizaþionalã prezentã la toate nivelurile adminstrativ-teritoriale ale
statului ºi cu o bazã de membri care reprezenta, la sfârºitul anilor ‘80, aproape
15% din populaþia României3.

În etapa preliminarã instalãrii comunismului în România (1946-1948), în ca-
drul procesului electoral pentru alegerea forului legislativ, Partidul Comunist a
fost nevoit sã colaboreze cu o parte a partidelor politice tradiþionale (PNL, PNÞ),
chiar dacã în condiþii de concurenþã politicã limitatã. Dupã proclamarea Repu-
blicii, la 30 decembrie 1947, ºi abdicarea Regelui Mihai I, dupã ce „partidele is-
torice“ au fost desfiinþate ºi liderii acestora arestaþi, a început construcþia ºi con-
solidarea statului totalitar-stalinist ºi, în perspectivã, autoritar-comunist. Alege-
rile generale pentru formarea Marii Adunãri Naþionale — MAN — care au ur-
mat între anii 1952-1989 s-au desfãºurat în baza votului universal, dar au exclus
pluralismul politic. Rolul central deþinut de PRM/PCR în cadrul procesului elec-
toral ºi în cadrul instituþiilor Statului a fost susþinut ºi întãrit de Constituþiile din
1948, 1952 ºi 1965. Spre deosebire de primele douã legi fundamentale (care au
desfiinþat principiul separãrii puterilor în stat, au îngrãdit drepturile ºi libertãþile
cetãþeneºti, au interzis manifestarea oricãrei forme de opoziþie politicã), Consti-
tuþia din 1965 a consacrat ºi fundamentat cel mai pregnant monopolul politic al
unei unice formaþiuni politice, reprezentatã de Partidul Comunist Român4.

Ca evoluþie importantã a sistemului electoral din aceastã perioadã, reþinem cã
s-a menþinut sufragiul universal, înlãturându-se restricþiile de gen sau de capaci-
tate profesionalã ºi s-a eliminat prima majoritarã prevãzutã de legislaþia electoralã
anterioarã. Deºi s-a trecut la sistemul parlamentar unicameral, a rãmas în vigoare
scrutinul de listã cu reprezentare proporþionalã, care s-a menþinut pânã în 1952,
când s-a trecut la scrutinul uninominal majoritar cu normã de reprezentare.

Formarea parlamentului pe baza scrutinului uninominal majoritar avantaja în
mod determinant regimul comunist aflat la putere, deoarece folosea instituþia
parlamentarã pentru a-i putea controla ºi supraveghea mai uºor pe aleºii al cãror
unic rol era sã aclame în unanimitate legile propuse din iniþiativa PCR. De altfel,
nici nu se putea opta sau practica un alt tip de scrutin în condiþiile dictaturii co-
muniste care practica monopartidismul politic.
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De subliniat cã în vremea regimului comunist forþa legislativului a fost foarte
slabã, deoarece MAN nu se reunea, în cele douã sesiuni anuale mai mult de 2-3
zile, atât cât era necesar pentru a valida deciziile partidului unic. În perioada
1948-1985 s-a consacrat gradual controlul integral al procesului electoral de cã-
tre partid, culminând cu autonumirea, începând cu anul 1974, a unicului candidat
la funcþia supremã în partid ºi în stat în funcþia de Preºedinte al RSR, ales de Ma-
rea Adunare Naþionalã.

Legislaþia electoralã

În acord cu principiile noului regim politic, în perioada 1946-1989, au fost
elaborate o serie de legi electorale (în anii 1946, 1952, 1966 ºi 1974) ºi legi fun-
damentale (Constituþiile din 1948, 1952 ºi 1965) care au trasat principiile noului
sistem electoral pe baza cãrora s-a derulat procesul electoral. Primul scrutin care
a deschis seria alegerilor legislative din aceastã perioadã, a fost organizat ºi des-
fãºurat în baza prevederilor Legii electorale nr. 560 din 13 iulie 1946 privind
alegerile pentru Adunarea Deputaþilor5. Aceastã nouã lege electoralã a preluat
dispoziþiile Decretului Regal nr. 2.218 din 13 iulie1946 privind exercitarea puterii
legislative6 ºi totodatã, a menþinut o serie de prevederi ale legislaþiei electorale
interbelice. Decretul 2.218/1946 reorganiza Reprezentanþa Naþionalã pe baza
sistemului unicameral, prin desfiinþarea Senatului, ceea ce însemna o derogare
de la Constituþiile din 1866 ºi 1923 care prevedeau un Parlament bicameral. Puterea
legislativã urma sã se exercite colectiv de Rege ºi Reprezentanþa Naþionalã, con-
form dispoziþiilor prevãzute în Constituþia din 1923 cu privire la puterile statului,
cu menþiunea cã “Reprezentanþa Naþionalã se va organiza într-un singur corp, de-
numit Adunarea Deputaþilor“.

Legea electoralã 560/1946 a instituit, aºadar, Parlamentul unicameral, a men-
þinut votul universal pe care l-a extins prin includerea femeilor ºi a funcþionarilor
publici (militari ºi magistraþi), cu unele excepþii, ºi totodatã l-a limitat prin ex-
cluderea de la vot a categoriei „nedemnilor“. Potrivit art. 1, aveau drept de vot
toþi cetãþenii care au împlinit vârsta de 21 de ani, inclusiv militarii activi care în-
deplineau funcþia de ministru sau subsecretar de stat, fãrã limitãri de sex, grad
de culturã, profesiune sau durata domicilierii. Legea a extins categoria celor „ne-
demni“ de a fi alegãtori sau eligibili ºi a interzis participarea lor la propaganda
electoralã. Din categoria celor „nedemni“ fãceau parte, conform art. 7: cei con-
damnaþi pentru crime sau alte delicte prevãzute de Codul penal; cei condamnaþi
ca fiind vinovaþi de dezastrul þãrii sau de crime de rãzboi; cei care în perioada 6
septembrie 1940-23 august 1944 au îndeplinit funcþia de ministru, subsecretar de
stat, prefect de judeþ, prefect de poliþie, primar în municipii sau comune urbane
reºedinþã de judeþ; cei cu funcþii de rãspundere în aparatul de stat din timpul dic-
taturii antonesciene; legionarii ºi alte elemente fasciste; cei care au cerut sã lupte
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voluntar împotriva Naþiunilor Unite. Prin excepþie, s-a pãstrat dreptul de a fi aleºi
ºi de a vota cetãþenilor care au fost urmãriþi, condamnaþi sau internaþi în lagãre
ºi închisori pentru poziþii sau acþiuni cu caracter democratic, pentru infracþiuni
politice. Aceste derogãri îi vizau, în special, pe foºtii comuniºti ilegaliºti. În baza
acestui articol discriminatoriu au fost eliminaþi mulþi cetãþeni cu drept de vot.
„Nedemnitãþile“ electorale respective au constituit temeiul în baza cãruia au fost
eliminate din viaþa politicã „partidele istorice“, numeroase personalitãþi politice
ºi s-a putut desfãºura procesul „Marii Trãdãri Naþionale“ („Procesul Iuliu Maniu,
Ion Mihalache“). Dincolo de componenta politicã evidentã, extinderea interdic-
þiilor a oferit posibilitatea interpretãrilor abuzive ale textului legii pentru a con-
feri — prin presiuni politice de tot felul, într-o atmosferã de teamã — câºtig de
cauzã Blocului Partidelor Democratice — BPD, condus de comuniºti7. Legea
prevedea cã pot fi eligibili cetãþenii români care au împlinit 25 de ani, cu douã
limitãri: nu acorda dreptul de a fi aleºi militarilor activi — cu excepþiile menþionate
— precum ºi judecãtorilor. Aceste limitãri ale dreptului de a fi ales se explicã
prin aceea cã la acea datã armata nu fusese încã reorganizatã, iar judecãtorii erau
angrenaþi în conducerea procesului electoral.8

Noua lege prevedea, de asemenea, celelalte caracteristici ale votului (egal, direct
ºi secret), organizarea circumscripþiilor (pe baza normei de reprezentare), felul
scrutinului (scrutinul de listã) ºi modul de repartizare al mandatelor (pe baza re-
prezentãrii proporþionale). Prin instituirea sistemului electoral bazat pe reprezen-
tarea proporþionalã ºi desfiinþarea primei electorale prevãzutã de legea electoralã
din anul 1926, se considera cã egalitatea votului este reprezentatã într-o mai mare
mãsurã. Egalitatea votului viza excluderea totalã a votului plural (dreptul unui
cetãþean de a a vota de mai multe ori în aceeaºi circumscripþie electoralã) dar ºi
a votului multiplu (dreptul unui elector de a vota în mai multe circumscripþii
electorale). Legea 560/1946 stipula, totodatã, cã aceeaºi persoanã nu putea can-
dida decât pentru o singurã listã ºi numai într-o circumscripþie electoralã — aba-
terea de la aceastã regulã atrãgând nulitatea candidaturii. În fine, se prevedea în-
scrierea tuturor cetãþenilor cu drept de vot în registrul electoral ºi eliberarea cer-
tificatelor de alegãtori care cuprindeau datele de identificare ale alegãtorului ºi
circumscripþia electoralã, toate acestea fiind întocmite de judecãtori.

Referitor la organizarea circumscripþiilor electorale, respectiva lega electo-
ralã prevedea cã acestea se împart în secþii de votare. O circumscripþie electoralã
era restrânsã la cuprinsul unui judeþ, iar Capitala þãrii, Bucureºti, constituia cir-
cumscripþie separatã de judeþul din care fãcea parte. Numãrul deputaþilor pentru
fiecare circumscripþie electoralã se stabilea în raport de numãrul populaþiei. Nor-
ma de reprezentare prevãzutã era aceea de un deputat la 40.000 de locuitori, iar
restul populaþiei dintr-un judeþ, care depãºea 20.000 de locuitori, dãdea dreptul
la alegerea a încã unui deputat, fracþiunile mai mici fiind neluate în consideraþie.
Pentru fiecare circumscripþie se înfiinþa un birou electoral, condus de un magis-
trat. Legea mai dispunea înfiinþarea Comisiei Electorale Centrale pe lângã Mi-
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nisterul Justiþiei, însãrcinatã cu centralizarea voturilor primite de la comisiile
electorale de circumscripþie.

Portivit art. 56 din lege, repartizarea mandatelor de deputaþi se efectua pe fie-
care circumscripþie electoralã de biroul electoral, pe baza reprezentãrii propor-
þionale, astfel: numãrul voturilor obþinute de fiecare listã se împãrþea succesiv cu
numerele 1, 2, 3, 4, etc. fãcându-se atâtea împãrþiri câte mandate erau de reparti-
zat; dintre câturile astfel obþinute se înscriau în ordinea mãrimii lor un numãr e-
gal cu cel al mandatelor ce urmau a fi repartizate; cel mai mic dintre aceste câturi
servea drept coeficient electoral. Fiecãrei liste i se atribuiau atâtea mandate de
câte ori coeficientul electoral se cuprindea în numãrul voturilor obþinute. Atribu-
irea începea cu lista care a obþinut cele mai multe voturi ºi se continua, pânã la
repartizarea completã a mandatelor, cu celelalte liste, în ordine descrescãtoare a
voturilor obþinute de fiecare dintre ele. În cazul când douã liste obþineau acelaºi
numãr de voturi, ordinea atribuirii mandatelor se stabilea prin tragere la sorþi.
Atribuirea mandatelor candidaþilor de pe fiecare listã se fãcea în ordinea înscrierii
lor pe listã. Ceilalþi candidaþi primeau numele de supleanþi ai listelor respective.
Dacã era ales un singur deputat, mandatul se atribuia listei care a obþinut majori-
tatea relativã, iar în caz de paritate între douã sau mai multe liste, atribuirea man-
datului se fãcea prin tragere la sorþi.

Cu privire la completarea locurilor vacante, legea dispunea, prin art. 59, ca
acestea sã fie ocupate de supleanþii de pe liste, iar în cazul în care nu erau suple-
anþi pe listã, ori în caz de invalidare în întregime a alegerilor, corpul electoral al
circumscripþiei respective urma a fi convocat pentru alegeri parþiale.

Pentru alegerile din 1946 au fost stabilite 414 circumscripþii electorale ºi aleºi
tot atâþia deputaþi. Legea a stabilit durata mandatului de deputat la 4 ani.

În urma abolirii Monarhiei ºi a instaurãrii Republicii Populare Române, Le-
gea nr. 363 din 30 decembrie 1947, pentru constituirea Statului Român în Repu-
blica Popularã Românã9 a abrogat Constituþia din 1923 repusã în vigoare prin
Decretul 1.626/1944 ºi a prevãzut adoparea unei noi constituþii.

În perspectiva organizãrii alegerilor din 1948 pentru Marea Adunare Naþio-
nalã, a fost adoptatã Legea nr. 9 din 22 ianuarie 1948 pentru modificarea Legii
electorale nr. 560/194610. Modificãrile au vizat reducerea limitei de vârstã pen-
tru alegãtori, de la 21 la 20 de ani ºi a celor care pot fi aleºi, de la 25 la 23 de
ani, ceea ce a dus la creºterea numãrului alegãtorilor. Au fost suspendate incom-
patibilitãþile prevãzute în Legea 560/1946 asupra militarilor activi ºi a magis-
traþilor — aceºtia dobândind dreptul de a deveni eligibili. Legea 9/1948 a stabilit
alte discriminãri, sporind cazurile de nedemnitate electoralã, prin care erau eli-
minate de la vot o serie de categorii sociale. În acest sens, art. 7 modificat pre-
ciza cã sunt nedemni de a fi alegãtori sau aleºi „cei vinovaþi de atitudini antide-
mocratice sau activitate colaboraþionistã“. Alte modificãri se refereau, în prin-
cipal, la scurtarea termenelor pentru efectuarea unor operaþiuni premergãtoare
alegerilor parlamentare.
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La 24 februarie 1948, Adunarea Deputaþilor a adoptat Legea nr. 32 pentru di-
zolvarea Adunãrii Deputaþilor, reglementarea convocãrii Marii Adunãri Naþio-
nale ºi trecerea puterii legislative asupra Guvernului.11 Legea preciza normele
dupã care urmau sã se desfãºoare alegerile pentru noul for legislativ suprem al
României — denumit Marea Adunare Naþionalã — MAN ºi dispunea ca, pânã
la constituirea MAN, puterea legislativã sã fie exercitatã de Consiliul de Mi-
niºtri. La 25 februarie, Adunarea Deputaþilor s-a autodizolvat în vederea organi-
zãrii alegerilor generale pentru MAN.

Dupã alegerile generale din 28 martie 1948, MAN a adoptat prima lege fun-
damentalã a Republicii Populare Române — RPR, Constituþia din 13 aprilie
194812 (inspiratã din Constituþia URSS din 1936), care a consfinþit schimbarea
radicalã de regim ºi instalarea progresivã a monopolului politic al Partidului
Muncitoresc Român — PMR. Eliminarea multipartidismului a coincis cu întã-
rirea rolului PMR în noua societate.13 Principiile democratice ale noului regim,
consacrate prin noua Constituþie, erau asumate doar retoric prin sintagma „în-
treaga putere de stat emanã de la popor ºi aparþine poporului. Poporul îºi exercitã
puterea prin organe reprezentative, alese prin vot universal, egal, direct ºi se-
cret“. Aceastã Constituþie a avut un caracter provizoriu, tranzitoriu ºi a avut rolul
de a pune într-o ecuaþie constituþionalã în primul rând obiectivele economice
imediate ale PMR. Referitor la drepturile politice ºi electorale, Constituþia asi-
gura pe mai departe egalitatea tuturor cetãþenilor în faþa legii, „fãrã deosebire de
sex, naþionalitate, rasã, religie sau grad de culturã“. Majoratul politic pentru ce-
tãþenii cu drept de vot scãdea de la 20 la 18 ani. Se acordau pentru prima datã
prin Constituþie drepturi depline pentru femei, la egalitate cu bãrbaþii, „în toate
domeniile vieþii de stat, economic, social, cultural, politic ºi de drept privat“ (art.
21). Constituþia conþinea ºi anumite restricþii cu caracter politic. Astfel, nu aveau
drept de vot „persoanele interzise, lipsite de drepturi civile ºi politice ºi cele ne-
demne, declarate ca atare de organele în drept, conform legii“ (art. 18). Prin a-
ceastã prevedere erau lipsiþi de drepturi acei cetãþeni, adversari ai regimului poli-
tic comunist, sub acuzaþia cã „desfãºoarã activitate fascistã, hitleristã, ostilã Uni-
unii Sovietice“. Constituþia interzicea „orice asociaþie cu caracter fascist sau an-
tidemocratic“ (art. 32). Privitor la instituþiile Statului, Constituþia desfiinþa prin-
cipiul democratic al separãrii puterilor în stat ºi stabilea cã, „organul suprem al
puterii în Stat este MAN a RPR“ (art. 37) ºi este „unicul organ legislativ al RPR“
(art. 38). La începutul fiecãrei sesiuni parlamentare, dintre membrii MAN se ale-
gea Prezidiul MAN — organ al puterii de stat cu caracter permanent ºi atribuþii
prezidenþiale.

Un moment important în evoluþia sistemului electoral comunist, l-a constituit
Legea nr. 6 din 7 septembrie 1950 pentru alegerea deputaþilor în sfaturile populare
care, folosind exemplul sistemului electoral sovietic, a introdus scrutinul unino-
minal în locul scrutinului de listã. Pentru a putea pune în practicã acest tip de
scrutin, a fost nevoie de o nouã organizare administrativ-teritorialã a RPR, tot

32 SANDA CINCÃ 7

————————
11 Monitorul Oficial nr. 46 din 25 februarie 1948.
12 Monitorul Oficial partea I nr. 87 bis din 13 aprilie 1948.
13 Vezi Ghiþã Ionescu, Comunismul în România, Bucureºti, Editura Litera, 1994, p. 187.



dupã modelul sovietic, în regiuni, raioane, oraºe ºi comune14. Astfel, în baza noii
împãrþiri administrativ-teritoriale, Legea nr. 6 a prevãzut modalitatea pentru ale-
gerea organelor puterii de Stat din aceste unitãþi administrativ-teritoriale.

Pentru introducerea acestui nou tip de scrutin, au fost create circumscripþii
electorale deosebite de unitãþile administrativ-teritoriale, formate dintr-un numãr
egal de locuitori care aleg un singur deputat. S-a stabilit în felul acesta, principiul
responsabilitãþii deputatului faþã de alegãtorii sãi ºi o mai bunã reflectare a ega-
litãþii votului. Potrivit acestei legi, scrutinul de listã a rãmas valabil pentru ale-
gerea deputaþilor în sfaturile populare comunale15. O altã inovaþie a acestei legi
a reprezentat-o stabilirea unui nou mod de depunere a candidaturilor. Potrivit le-
gilor electorale anterioare, dreptul de a depune candidaturi aparþinea doar parti-
delor politice. Prin legea 6/1950 dobândeau dreptul de a depune candidaturi, alã-
turi de PRM, atât organizaþiile de masã (tineret, femei, etc) precum ºi cetãþenii
întruniþi în adunãri populare, iar controlul desfãºurãrii alegerilor a fost retras ma-
gistraþilor ºi încredinþat „oamenilor muncii“.16

Anul electoral 1952 a fost marcat de adoptarea unei noi Constituþii17 care nu
a adus modificãri de formã ci, mai degrabã, de fond asupra regimului politic ºi
de stat. Aceastã constituþie consacra în context, dependenþa de URSS ºi urma sã
realizeze interesele politice ale PMR. În logica aceluiaºi regim de monopol po-
litic, art. 86 limita dreptul la asociere ºi la reprezentare politicã, în afara partidu-
lui de guvernãmânt ºi a organizaþiilor acestuia. Dacã legile anterioare dãdeau
dreptul de a depune candidaturi doar partidelor sau alianþelor politice, Constitu-
þia din 1952 a preluat dispoziþiile Legii 6/1950 care, aºa cum am arãtat, oferea
dreptul de a depune candidaturi pentru MAN — PMR-ului, organizaþiilor ob-
ºteºti, precum ºi cetãþenilor întruniþi în adunãri populare. S-a introdus, în felul
acesta, un fel de principiu al pluralismului reprezentãrii. Deºi Constituþia din
1952 consfinþea egalitatea tuturor cetãþenilor, acest principiu era negat în prac-
ticã, în numele unei diferenþe între, pe de o parte, cei înregimentaþi politic („cetã-
þenii cei mai activi ºi cei mai conºtienþi din rândurile clasei muncitoare“) ºi, pe
de altã parte, restul populaþiei.

Atât alegerile din 1952, cât ºi cele 1957, 1961 ºi 1965, au fost organizate con-
form unei noi legi electorale, Legea nr. 9 din 25 septembrie 1952 pentru alege-
rea deputaþilor în MAN18, care a abrogat legea din 1946 cu modificãrile aduse în
1948. Referitor la pregãtirea alegerilor generale pentru MAN, Legea electoralã
din 1952 stipula cã acestea au loc în toatã þara, tot din 4 în 4 ani, ºi, atât data or-
ganizãrii scrutinului, cât ºi numãrul ºi delimitarea circumscripþiilor electorale ur-
mau a se stabili de cãtre Prezidiul MAN (din 1961 aceste atribuþii au fost pre-
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luate de cãtre nou înfiinþatul Consiliu de Stat — ce înlocuia, de fapt, Prezidiul
MAN ºi primea atribuþii prezidenþiale sporite; era tot organ permanent al puterii
de stat, ales dintre membrii MAN).

Principala noutate a acestei legi a constat în aceea cã a extins scrutinul unino-
minal cu majoritate absolutã19 ºi pentru alegerea deputaþilor MAN, în locul scru-
tinului de listã cu reprezentare proporþionalã, prevãzut de legea electoralã din
1946. Se observã astfel cã scrutinul de listã, în baza cãruia repartizarea man-
datelor se fãcea dupã sistemul proporþional, a fost menþinut atâta timp cât în Ro-
mânia au existat mai multe partide politice. Dar, în condiþiile în care, la nivelul
anului 1952 PRM era singurul partid din viaþa politicã a României, acest tip de
scrutin nu-ºi mai gãsea aplicabilitatea. Scrutinul uninominal presupunea desem-
narea de cãtre votanþii dintr-o circumscripþie electoralã a unui singur deputat.
Prin comparaþie, scrutinul de listã presupunea desemnarea de cãtre alegãtori a
mai multor deputaþi înscriºi pe aceeaºi listã.

Legea mai prevedea pluralismul reprezentãrii, potrivit dispoziþiei constitu-
þionale conform cãreia, au dreptul de a depune candidaturi atât PMR, cât ºi orga-
nizaþiile oamenilor muncii: sindicate profesionale, cooperative, organizaþii de ti-
neret, de femei, de alte naþionalitãþi, asociaþii culturale precum ºi cetãþenii (din
întreprinderi, instituþii, gospodãrii agricole de stat, SMT-uri, militari) constituiþi
în adunãri populare. Totodatã, aceastã lege prevedea expres candidatura mul-
tiplã. Astfel cã, pentru alegerea deputaþilor în MAN puteau fi propuºi unul sau
mai mulþi candidaþi pentru fiecare circumscripþie electoralã. Un cetãþean nu pu-
tea candida decât într-o singurã circumscripþie electoralã20 a unui organ al puterii
de stat de o anumitã categorie. Chiar dacã regimul comunist a permis partici-
parea corpului social la viaþa publicã, aceasta era o participare simbolicã. Toate
acele categorii sociale erau chemate „sã joace un rol de suprafaþã în privinþa ac-
tului de decizie, dar semnificativ în privinþa legitimãrii sistemului, prin adeziu-
nile unanime21.

Norma de reprezentare a rãmas proporþia de un deputat la 40.000 de locuitori. Prin
norma de reprezentare se asigura principiul egalitatãþii votului — „fiecare cetãþean
are dreptul la un singur vot care are aceeaºi valoare astfel cã ºi circumscripþiile
sunt egale“22 din punct de vedere al numãrului de locuitori (40.000) care trimite
un deputat pentru MAN. Dacã s-ar fi format circumscripþii electorale inegale23
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22 Tipul de scrutin determinã mãrimea circumscripþiilor electorale. Spre exemplu, scrutinul de listã cere
circumscripþii electorale mari, care pot fi inegale — fiind identice cu unitãþile administrativ-teritoriale de bazã,
ele alegând un numãr de deputaþi variabil, stabilit de legea electoralã.
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în cazul votului pe colegii (care, nefiind egale din punctul de vedere al numãrului de locuitori pe care îl cu-
prind, aleg un numãr egal de deputaþi); procedeul primei electorale (prin care, voturile date partidului care



din punct de vedere al numãrului de locuitori, votul unui alegãtor dintr-o circumscrip-
þie mai micã nu ar fi avut aceeaºi valoare cu votul unui alegãtor din circumscripþii
cu un numãr mai mare de locuitori — de aici rezultând inegaliatea votului.24

Scrutinul uninominal individualiza rãspunderea deputatului faþã de alegãtori.
Posibilitatea ca alegãtorii sã poatã cere revocarea deputaþilor era asiguratã prin
aceea cã votul se exercita direct. Cu alte cuvinte, candidatul propus era ales di-
rect de cãtre alegãtori ºi nu printr-un delegat, care la rândul lui sã-l voteze pe
candidat. Aceasta fãcea ca raportul de reprezentare sã se stabileascã nemijlocit
între deputat ºi alegãtori ºi sã constituie temeiul juridic al responsabilitãþii depu-
tatului faþã de alegãtori ºi dreptul alegãtorilor de a sancþiona deputatul înainte de
încheierea mandatului. Principiul responsabilitãþii deputaþilor faþã de alegãtori ºi
dreptul acestora de a cere revocarea lor a fost stabilit pentru prima oarã în art. 4
din Constituþia din 1948, articol preluat ºi de Constituþia din 1952. Dispoziþiile
constituþionale prevedeau cã retragerea mandatului se poate face prin hotãrârea
majoritãþii alegãtorilor iar procedura revocãrii urma a fi stabilitã prin lege. O
astfel de lege care sã prevadã procedura revocãrii a fost adoptatã abia în anul 1974,
ceea ce a fãcut ca, practic, revocãrile care au avut loc pânã atinci sã nu se desfã-
ºoare în condiþii corespunzãtoare, legale.25

Legea 9/1952 mai prevedea cã listele se întocmesc de cãtre Comitetele exe-
cutive ale Sfaturilor Populare din comune, raioane, oraºe, spre deosebire de le-
gea anterioarã conform cãreia listele se întocmeau de cãtre magistraþi. Legea asi-
gura participarea maselor populare în procesul electoral, prin aceea cã comisiile
electorale se compuneau din reprezentanþi ai organizaþiilor oamenilor muncii ºi
nu din angajaþi ai administraþiei de stat, aºa cum prevedea legislaþia anterioarã.

Referitor la sistemul majoritar pe baza cãruia se validau alegerile ºi se fãcea
desemnarea candidaþilor câºtigãtori ai scrutinului, alegerile dintr-o circumscripþie
erau valabile dacã din numãrul total de alegãtori participaserã la vot cel puþin ju-
mãtate plus unu, dupã care, era declarat deputat cel care a întrunit cel puþin jumã-
tate plus unu din totalul voturilor exprimate în circumscripþia respectivã.

Legea prevedea trei situaþii în care se puteau organiza alegeri parþiale, anume:
1) dacã au candidat mai multe persoane pentru aceeaºi circumscripþie ºi niciunul
dintre candidaþi nu a întrunit majoritatea de jumãtate plus unu din voturi, comisia
electoralã de circumscripþie declara balotaj între cei 2 candidaþi care au întrunit
cel mai mare numãr de voturi ºi stabilea data noilor alegeri care urmau sã aibã
loc cel mai târziu în 2 sãptãmâni de la data primelor alegeri, folosindu-se ace-
leaºi liste de alegãtori; 2) dacã numãrul total de voturi exprimate într-o circum-
scripþie era mai mic decât jumãtate plus unu din totalul alegãtorilor din acea cir-
cumscripþie, comisia electoralã centralã dispunea organizarea unui al 2-lea tur de
scrutin ce urma sã aibã loc în acelaºi termen de 2 sãptãmâni urmãtoare primului
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1959, p. 23.

25 N. Prisca, Drept de Stat al RPR (…), p. 565.



scrutin; 3) când, din orice cauzã, un loc de deputat devenea vacant se fixau în
circumscripþia electoralã respectivã noi alegeri care aveau loc în termen de cel
mult 2 luni de la data declarãrii vacantãrii.

Atât Legea electoralã din 1952, cât ºi Decretul 391/1953 au stabilit o nouã
categorie de nedemnitãþi electorale, excluzând de la vot foºtii moºieri, indus-
triaºi, bancheri, mari comercianþi, mari burghezi ºi chiaburi. Înlãturarea de la vot
a „nedemnilor“ s-a fãcut pe considerentul cã aceºtia acþionau împotriva „regimu-
lui democrat-popular“ ºi urmãreau înlãturarea de la putere a celor ce muncesc ºi
restaurarea capitalismului26. Prin aceste dispoziþii s-a statuat principiul cã „puterea
de stat ºi exercitarea ei aparþin oamenilor muncii de la oraºe ºi sate“, principiu
cuprins într-o formulare generalã în Constituþia din 1948. Ulterior, Legea nr. 7
din 27 noiembrie 1956 pentru modificarea Legii 9/1952 ºi Decretul nr. 609 din
1957 pentru modificarea Decretului nr. 391 din 1953— au abrogat toate nedem-
nitãþile electorale. Se arãta cã, începând cu alegerile din 3 februarie 1957, nu vor
mai exista persoane declarate nedemne ºi înlãturate, din aceastã cauzã, de la
exercitarea dreptului de vot.

Urmãtoarea Constituþie, adoptatã la 21 august 196527, proclama Republica
Socialistã România — RSR, reliefa ºi mai pregnant rolul conducãtor al Parti-
dului Comunist în luarea decizilor, menþinea sistemul unicameral, prevedea exis-
tenþa MAN a RSR drept „unic organ legiuitor“. Art. 26 crea o clasã de cetãþeni
privilegiaþi — membrii PCR, „cetãþenii cei mai avansaþi ºi mai conºtienþi ai so-
cietãþii“ care nu erau recrutaþi pe baza criterilului de valoare, ci pe bazã de ade-
ziune ºi de oportunism. Activitatea legislativã a MAN era limitatã prin compe-
tenþele date Consiliului de Stat care, conform art. 64 pct. 2, putea stabili „norme
cu putere de lege“ în perioada dintre sesiunile MAN — ceea ce avea sã ducã la
guvernarea þãrii prin decrete. Activitatea MAN se reducea de cele mai multe ori
la confirmarea, prin vot, a decretelor emise de cãtre Consiliului de Stat.

În anul 1966 a fost adoptatã Legea electoralã nr. 28, cu privire la alegerea
deputaþilor în MAN ºi în sfaturile populare28, care a abrogat Legea 9/1952 cu
completãrile din 1956 ºi ulterioare. Noua lege stabilea formarea a 465 de cir-
cumscripþii pentru alegerea deputaþilor MAN. Într-o astfel de situaþie, când legea
nu prevedea norma de reprezentare, ci numãrul circumscripþiilor, înseamna cã
prin sporul natural de populaþie la fiecare nouã alegere nu va creºte numãrul de
depuataþi ci norma de reprezentare, care se stabilea prin împãrþirea numãrului de
locuitori la numãrul de circumscripþii stabilite. Ulterior, printr-o lege de modifi-
care a Constituþiei din 1974, s-a prevãzut cã norma de reprezentare va fi stabilitã
prin decret al Consiliului de Stat. Legea 28/1966 mai prevedea cazurile de pro-
ducere a vacanþei parlamentare (deces, pierderea dreptului de a fi ales sau revo-
carea) ºi stabilea cã acelaºi Consiliu de Stat va dispune organizarea alegerilor
parþiale în circumscripþiile rãmase sau devenite vacante, în cel mult 3 luni de la
producerea vacanþei.
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Legea nr. 1 din 16 februarie 1968, pentru modificarea unor articole din Con-
stituþia din 196529, reglementa reorganizarea administrativã a teritoriului prin
reîmpãrþirea þãrii în judeþe, înlocuind regiunile ºi raioanele constituite în anul
1950 dupã sistemul sovietic. De asemenea, Sfaturile Populare primeau denumi-
rea de Consilii Populare.

Prin Legea nr. 1 din 24 aprilie 1972, cu privire la modificarea unor articole
din Constituþia30 în vigoare, s-a mãrit durata legislaturii MAN ºi a mandatului
consiliilor populare de la 4 la 5 ani. Prin aceastã modificare s-a dorit sincroni-
zarea funcþionãrii MAN cu frecvenþa Congreselor PCR. În acest fel se sublinia,
o datã în plus, subordonarea MAN faþã de hotãrârile Partidului Comunist.31

În urma Congresului al XI-lea al PCR din anul 1974, în cadrul cãruia s-a ho-
tãrât, printre altele, îmbunãtãþirea cadrului legislativ privind sistemul electoral, a
fost adoptatã ultima lege electoralã a acestei perioade în baza cãreia s-au des-
fãºurat alegerile pentru MAN din 1975, 1980, 1985. Având în vedere prelungirea
duratei mandatului MAN la 5 ani, Legea electoralã nr. 67/20 decembrie 1974 a
RSR32 (care abroga Legea 28/1966) a reglementat, în primul rând, organizarea
unitarã a alegerilor de deputaþi atât pentru MAN, cât ºi pentru consiliile populare
judeþene ºi al municipiului Bucureºti33, ºi a introdus dispoziþia potrivit cãreia
MAN putea prelungi mandatul sãu de 5 ani în cazul în care ar fi apãrut o împre-
jurare care fãcea imposibilã efecturea alegerilor.

Art. 1 prevedea cã statul garanteazã cetãþenilor exercitarea deplinã a dreptu-
rilor electorale. Referitor la rãspunderea deputatului în faþa alegãtorilor, legea
stabilea cã acesta se fãcea rãspunzãtor atât pentru activitatea proprie, cât ºi pen-
tru activitatea organelor în care erau aleºi. În acest sens, legea simplifica proce-
dura de revocare a deputatului înainte de expirarea termenului pentru care a fost
ales, prin retragerea mandatului. Legea enumera cazurile în care alegãtorii pu-
teau cere revocarea deputaþilor: când nu-ºi îndeplineau îndatoririle ce le reve-
neau sau când, prin „fapte contrare eticii ºi echitãþii socialiste“, pierdeau încre-
derea alegãtorilor din circumscripþiile în care fuseserã aleºi. Dreptul de a pro-
pune revocarea unui deputat aparþinea Frontului Unitãþii Socialiste — FUS, care
îl exercita din proprie iniþiativã sau la cererea organizaþiilor care îl compuneau,
ori a alegãtorilor. Dacã în cadrul adunãrii alegãtorilor, majoritatea celor prezenþi
se pronunþa prin vot deschis pentru revocarea deputatului, FUS propunea MAN
revocarea deputatului. Dacã MAN valida revocarea, postul devenea vacant. De
remarcat cã, pânã la modificarea Constituþiei din 1965 ºi adoptarea legii elec-
torale din 1974, nu exista în legislaþia noastrã o procedurã specialã de revocare.
Legislaþia anterioarã prevedea cã revocarea se fãcea dupã aceeaºi procedurã du-
pã care deputatul a fost propus ºi ales. Cu ocazia revocãrii în 1972 a unui numãr
de 4 deputaþi ai Marii Adunãrii Naþionale, care, încãlcând „principiile eticii ºi
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echitãþii socialiste“, au pierdut încrederea alegãtorilor, s-a dovedit cã o astfel de
procedurã era prea greoaie. Aceasta era ºi cauza pentru care cetãþenii alegãtori
nu-ºi exercitau dreptul de revocare34, chiar dacã se impunea. Aceste neajunsuri
ale procedurii de revocare au fost sesizate în cadrul Conferinþei Naþionale a PCR
din iulie 1972 ºi corectate apoi prin legea electoralã din 1974.

Noile prevederi ale Legii 67/1974 defineau rolul ºi atribuþiile Frontului Uni-
tãþii Socialiste — FUS, („cel mai larg organism politic permanent, revoluþionar,
democratic, cu caracter reprezentativ, care constituie cadrul organizatoric de
unire, sub conducerea PCR, a forþelor politice ºi sociale ale naþiunii socialiste, a
organizaþiilor de masã ºi obºteºti“) în cadrul procesului electoral (desemnarea
candidaþilor, organizarea, sub conducerea PCR a campaniilor electorale). Cu
aceastã ocazie, noua lege simplifica modul de organizare a alegerilor, alcãtuirea
circumscripþiilor electorale, organizarea comisiilor electorale faþã de sistemul
prevãzut de legile electorale anterioare; reglementa modul de votare ºi de stabilire
a rezultatelor alegerilor ca urmare a introducerii candidaturii multiple. Potrivit a-
cestor dispoziþii, propunerile de candidaturi se fãceau pe circumscripþii, de cãtre
consiliile FUS, în adunãri ale alegãtorilor organizate în întreprinderile ºi insti-
tuþiile Statului. Legea a redus numãrul de deputaþi ai MAN (de la 465 la 349 con-
form modificãrii Constituþiei) ºi ai consiliilor populare, ºi a fixat numãrul de cir-
cumscripþii electorale la 349. Legea a menþinut candidatura multiplã introdusã
prin Legea din 1966 oferind cetãþenilor posibilitatea sã aleagã pe „cel care se do-
vedeºte mai competent ºi mai rãspunzãtor în îndeplinirea politicii partidului ºi
statului“, urmând sã fie ales doar un singur deputat pe circumscripþie.

Referitor la stabilirea rezultatelor pe baza sistemului majoritar, în cazul în
care un buletin de vot conþinea mai mulþi candidaþi ºi numele tututror candida-
þilor rãmâneau neºterse, se considera vot pentru toþi, iar buletinele respective ur-
mau a se numãra distinct ºi a se trece separat în procesul-verbal care se comunica
comisiei electorale de circumscripþie. Apoi, comisia electoralã de circumscripþie
totaliza, pe întreaga circumscripþie, separat pentru fiecare candidat în parte, nu-
mãrul de voturi „pentru“ ºi cele „contra“, totalizând totodatã numãrul buletinelor
care cuprindeau mai mulþi candidaþi, pe care au rãmas neºterse numele tuturor
candidaþilor ºi se atribuiau aceste voturi aceluia dintre candidaþi în favoarea cã-
ruia a votat cel mai mare numãr de alegãtori. În urma acestor reglementãri, la ur-
mãtoarele scrutine din 1975, 1980 ºi 1985 au putut fi depuse, formal, mai multe
candidaturi pe circumscripþie.

Legea nr. 19 din 19 decembrie 1979 pentru modificarea art. 44 din Consti-
tuþie35 a desfiinþat numãrul fix al deputaþilor MAN, acesta urmând sã fie deter-
minat de numãrul circumscripþiilor electorale care trebuia sã aibã acelaºi numãr
de locuitori. Legea mai prevedea cã norma de reprezentare pentru alegerea depu-
taþilor ºi delimitarea circumscripþiilor electorale urmau a fi stabilite prin decret
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al Consiliului de Stat. Decretul Consiliului de Stat nr. 16/22 ianuarie 1980 a sta-
bilit o normã de reprezentare de un deputat la 60.000 locuitori. Alegerile de de-
putaþi în MAN organizate în 1980 ºi cele din 1985 s-au desfãºurat conform aces-
tei norme de reprezentare, rezultând 369 deputaþi.

Aspecte ale organizãrii ºi desfãºurãrii alegerilor

În continuare, vom realiza o succintã prezentare a alegerilor parlamentare
desfãºurate în perioada 1946-1985 din perspectiva procesualã ºi instituþionalã,
precum ºi a actorilor politici implicaþi. Un loc aparte în istoria electoralã a Ro-
mâniei îl ocupã scrutinul din 19 noiembrie 1946, primele alegeri parlamentare
organizate dupã cel de al Doilea Rãzboi Mondial. În vederea pregãtirii acestor
alegeri, guvernul Petru Groza, consiliat de sovietici, controlat ºi sprijinit de
PCR, ºi-a stabilit propria strategie electoralã. Primul pas a fost fãcut prin adop-
tarea unui sistem parlamentar unicameral care sã uºureze guvernului controlul
asupra procesului legislativ. Astfel, Decretul nr. 2.218/1946 a introdus Parlamen-
tul unicameral prin suprimarea Senatulului (considerat reacþionar la acea vreme)
ºi a anulat prerogativa Regelui de a dizolva Parlamentul. A fost adoptatã, apoi, o
nouã lege electoralã care prevedea cadrul legal pentru organizarea ºi desfãºu-
rarea alegerilor — lege contestatã în epocã de cãtre „partidele istorice“. Legea
electoralã introducea scrutinul de listã cu reprezentare proporþionalã ºi excludea
de la vot însemnate categorii de cetãþeni.

În vederea depunerii candidaturilor pentru alegerile din noiembrie 1946, la
17 mai s-a format alianþa electoralã — Blocul Partidelor Democrate — BPD, al-
cãtuitã din Partidul Comunist Român, Partidul Social-Democrat, Frontul Plu-
garilor, Partidul Naþional Popular, disidenþa Gh. Tãtãrescu desprinsã din Partidul
Naþional Liberal ºi disidenþa Anton Alexandrescu desprinsã din Partidul Naþional
Þãrãnesc36. S-a constituit, totodatã, Comisia Centralã Electoralã alcãtuitã din re-
prezentanþii celor ºase partide ale BPD. La 22 mai, reprezentanþii acestor formaþiuni
politice au semnat protocolul de alianþã electoralã ºi au adoptat platforma–program.
Ulterior, au aderat la acea platformã politicã ºi electoralã Uniunea Popularã
Maghiarã, Comitetul Evreiesc, Sindicatele Unite, Apãrarea Patrioticã ºi Fede-
raþia Democratã a Femeilor — formaþiuni menite a sprijini BPD-ul în alegeri.

În intervalul iulie-noiembrie 1946 s-a desfãºurat campania electoralã de un
caracter deosebit de virulent, care a avut ca bazã propagandisticã Platforma BPD
ºi noua lege electoralã, iar mitingurile electorale ale BPD au fost organizate sub
directa conducere a PCR. Au fost folosite tactici de intimidare ºi abuzuri elec-
torale, în special împotriva „partidelor istorice“. Campania a fost secondatã de o
serie de decrete-legi care limitau libertatea de asociere ºi fixau unele „nedem-
nitãþi“ abuzive, în ideea de a exclude de la exerciþiul votului ºi de la candidaturã
numeroase grupãri ºi personalitãþi politice.37
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La 3 octombrie, repartizarea mandatelor electorale în cadrul BPD s-a fãcut
inegal. PCR, Frontul Plugarilor ºi PNL Tãtãrescu au primit un numãr egal de
mandate, dar per total mai multe decât celelalte trei formaþiuni din BPD. Data
desfãºurãrii alegerilor s-a stabilit abia la 15 octombrie, cu doar o lunã înainte de
desfãºurarea lor, iar la 1 noiembrie începea publicarea listelor de candidaþi. Cu
toate cã pe listele electorale au fost înscriºi candidaþii mai multor partide, adver-
sarii s-au grupat în douã tabere: pe de o parte, partidele tradiþionale care formau
opoziþia — Partidul Naþional Liberal (C.I.C. Brãtianu) ºi Partidul Naþional Þã-
rãnesc (Iuliu Maniu), Partidul Social Democrat Independent (C. Titel Petrescu)
— cu platforme ce vizau refacerea României potrivit modelului democratic din
perioada interbelicã, ajustat noului context european postbelic; pe de altã parte,
comuniºtii ºi aliaþii lor din BPD, care optau pentru modelul dictatorial sovietic.
Aºadar, faþã în faþã s-au aflat BPD — care, deºi nu era gruparea cea mai agreatã
de popor, era coordonatã de Partidul Comunist ºi sprijinit de sovietici — ºi, de
cealaltã parte, „partidele istorice“ care erau sprijinite ºi încurajate de cãtre anglo-
americani, dar fãrã vreo intervenþie concretã. Cele trei „partide istorice“ care for-
mau opoziþia au semnat, la 21 octombrie 1946, un Acord care prevedea o înþele-
gere electoralã asupra unor „acþiuni comune de apãrare a libertãþii alegerilor“,
fãrã alte angajamente politice38.

Violenþele ºi acþiunile de intimidare generate de reprezentanþi ai BPD-ului au
continuat ºi în ziua alegerilor, când s-au semnalat o serie de ilegalitãþi: furturi de
urne ºi voturi, ocuparea localurilor de vot, atacarea candidaþilor opoziþiei, intimi-
darea oficialitãþilor ºi a forþelor de ordine, împiedicarea simpatizanþilor opoziþiei
sã-ºi exercite dreptul la vot etc.

La 25 noiembrie au fost fãcute publice rezultatele oficiale ale alegerilor frau-
date, care arãtau înfrângerea opoziþiei. Din totalul celor 414 mandate, BPD a ob-
þinut 348 (84% din voturi), Uniunea Popularã Maghiarã — 29 mandate, Partidul
Naþional Þãrãnesc (Maniu) — 32 mandate; Partidul Naþional Liberal (Brãtianu)
— 3 mandate, iar Partidul Þãrãnesc Democrat — dr. N.GH.Lupu, 2 mandate.39

Potrivit surselor istoriografice reale, aceste rezultate au fost grosolan mãs-
luite. Guvernul a falsificat rezultatele astfel încât voturile exprimate în favoarea
partidelor politice tradiþionale, în special PNÞ-ului, au fost atribuite Blocului
Partidelor Democrate. PNL ºi PNÞ au protestat în zilele ºi lunile imediat ur-
mãtoare, dar fãrã efect. În aceeaºi perioadã, Partidul Comunist ºi-a concentrat
acþiunile pentru a reduce la tãcere opoziþia ºi a câºtiga monopolului puterii. Ale-
gerile din anul 1946 au constituit momentul legitimãrii abuzive a puterii comu-
niste în România.

Partidul Comunist a absorbit în februarie 1948 Partidul Social-Democrat —
PSD, formând Partidul Muncitoresc Român — PMR.Aceastã unificare a însem-
nat eliminarea PSD din viaþa politicã ºi ascensiunea comuniºtilor în toate orga-
nele de conducere ale PMR— care prelua întreaga conducere politicã a statului.
Instituþia monarhicã rãmãsese un simplu decor, fiind abolitã la 30 decembrie
1947, dupã abdicarea silitã a Regelui Mihai I.40
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Urmãtoarele alegeri parlamentare pentru constituirea noului for legislativ —
Marea Adunare Naþionalã — MAN (ce va funcþiona pânã în anul 1989) au avut
loc la 28 martie 1948. Erau primele alegeri de dupã proclamarea Republicii
Populare Române — RPR. Organizarea ºi desfãºurarea alegerilor s-au fãcut dupã
normele prevãzute în Legea 9/1948 (de modificare a legii din 1946), menþi-
nându-se acelaºi tip de scrutin de listã cu reprezentare proporþionalã. Anul 1948
a fost „beneficiarul“ marilor procese politice, în urma cãrora „partidele istorice“
au fost suprimate, iar conducãtorii ºi mulþi membri ai acestora au fost încarceraþi
ca deþinuþi politici. În vederea depunerii candidaturilor pentru aceste alegeri, la
27 februarie s-a constituit alianþa electoralã Frontul Democraþiei Populare —
FDP, formatã din Partidul Muncitoresc Român, Frontul Plugarilor, Partidul Na-
þional Popular ºi Uniunea Popularã Maghiarã, la care au aderat ulterior toate or-
ganizaþiile de masã subordonate PMR. Scopul declarat al creãrii FDP era „sã asi-
gure unitatea de acþiune a forþelor democraþiei populare din România“. Forma-
þiunile politice din cadrul FDP s-au prezentat în alegeri pe o singurã listã.

Alegerile din 28 martie 1948 au fost primele organizate efectiv dupã modelul
sovietic, cu o singurã diferenþã — participarea pe liste separate, proprii, a douã
mici rãmãºiþe de partide de opoziþie (Partidul Naþional Liberal — Petre Bejan ºi
Partidul Þãrãnesc Democrat — dr. N. Gh. Lupu) care, mânate de oportunismul
supravieþuirii, au reuºit sã strecoare câþiva deputaþi în MAN, dar care au fost eli-
minaþi cu totul la doar câteva luni de la validare (unii au trecut în Frontul Plu-
garilor, alþii au înfundat puºcãriile ca deþinuþi politici) —, dar ºi ultimele alegeri
din anii comunismului în care au mai existat ºi alte liste, alãturi de cea propusã
de guvernul comunist. Aceste alegeri s-au soldat cu urmãtoarele rezultate: Fron-
tul Democraþiei Populare a obþinut 405 mandate (90,80% din voturi) din totalul
celor 414 mandate; Partidul Naþional Liberal (Petre Bejan) — 7 mandate; Par-
tidul Þãrãnesc Democrat (dr. N. Gh. Lupu) — 2 mandate41.

Începând cu anul 1952, procesul electoral a devenit o problemã de rutinã al
cãrui rezultat a rãmas constant în favoarea reprezentanþilor puterii comuniste,
variind cu câteva procente peste 90% din voturi. Legea electoralã din 1952 a in-
trodus scrutinul uninominal majoritar. Alianþa electoralã Frontul Democraþiei
Populare a rãmas responsabilã cu depunerea candidaturilor în vederea alegerilor
generale pentru MAN pânã în 1969. La alegerile pentru MAN din 30 noiembrie
1952, candidaþii FDP au obþinut 98,84% din voturi ºi toate cele 423 de man-
date42; la cele din 3 februarie 1957 au obþinut 98,88% din voturi ºi totalul de 437
de mandate43; iar la alegerile din 5 martie 1961, au obþinut 99,77% din voturi ºi
toate cele 465 de mandate44.

În 1965, România a devenit Republicã Socialistã, iar Partidul Muncitoresc
Român ºi-a schimbat denumirea în Partidul Comunist Român. La alegerile de
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deputaþi pentru MAN, din 7 martie 1965, candidaþii comuniºti au obþinut 99,85%
din voturi, deci toate mandatele45; iar la alegerile din 2 martie 1969, FDP a ob-
þinut 99,75% din voturi ºi toate cele 465 de mandate46.

În mai 1974 s-a constituit Frontul Unitãþii Socialiste — FUS, organizaþie care
a înlocuit FDP ºi care a devenit responsabilã cu depunerea candidaturilor pentru
MAN. FUS includea, pe lângã Partidul Comunist, organizaþii sindicale, coope-
rative, organizaþii de tineret, de femei, de alte naþionalitãþi, cultele ºi alte organi-
zaþii populare ºi profesionale. Deºi legile electorale din 1948, 1952 ºi 1966 to-
lerau candidaturi multiple, doar la ultimele trei alegeri — din 1975, 1980 ºi 1985
— cetãþenii au avut de ales între mai mulþi candidaþi, toþi susþinuþi de FUS. Pen-
tru alegerile din 9 martie 1975, FUS a depus câte douã candidaturi în 139 din
cele 349 circumscripþii ºi a obþinut 98,80% din voturi, deci toate mandatele47;
pentru alegerile din 9 martie 1980, din cele 369 de circumscripþii electorale, în
151 circumscripþii au fost depuse câte douã candidaturi, iar în 39 circumscripþii
câte trei candidaturi ºi FUS a obþinut 98,52%48; în sfârºit, la alegerile din 17
martie 1985, în 145 circumscripþii ºi-au depus candidatura câte doi candidaþi, iar
în 40 câte trei candidaþi din totalul de 369 de circumscripþii — rezultatul înre-
gistrat a fost de 97,73% din voturi ºi toate mandatele.49

La 12 decembrie 1989, Comitetul Central al Partidului Comunist Român sta-
bilea printr-o decizie cã urmãtoarele alegeri pentru MAN vor fi organizate la 11
martie 1990. Decizia a rãmas fãrã urmãri, deoarece la numai câteva zile a inter-
venit schimbarea de regim politic.

În ansamblul sãu, sistemul electoral românesc din perioada regimului de dic-
taturã comunisã a avut coordonate total diferite prin comparaþie cu acela existent
în perioada interbelicã, într-o societate democraticã burghezã. Caracteristica
principalã a acestui sistem electoral a constat în faptul cã s-au practicat alegeri
nonconcurenþiale, controlate total din punct de vedere politic. Cele mai im-
portante aspecte ale acestui tip de sistem electoral care a funcþionat într-un con-
text de control politic ºi cenzurã au fost legate îndeosebi de trãsãturile nedemo-
cratice sau de disfuncþionalitãþile evidente ale sistemului politic. Competiþia po-
liticã nu a existat decât formal, întrucât cei care îºi depuneau candidatura erau
deja selectaþi de organizaþiile PCR. Faptul cã nu s-a respectat ceea ce oficial s-a
declarat a reprezentat un element consonant cu discrepanþa mai generalã între
ideologie ºi activitatea politicã, specificã oricãrui regim comunist.
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