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Abstract. The present paper explores electoral support for two main
Romanian political parties, namely the Social Democratic Party (PSD) and
the National Liberal Party (PNL). Their performances are accounted for
at two contextual scales: historical regions (Old Kingdom and Transylvania)
and residential milieux (urban, rural, urban subcategories). The longitudinal
data analysis is performed for electoral results at 1992-2016 legislative
elections. Significant patterns are revealed for both parties. For the entire
period, PSD is stronger in the historical region of Old Kingdom, in rural
areas and also in less urbanized small settlements. Patterns for PNL are
largely unstable at the regional level but still display temporal coherence
in residential milieux. Up until the last decade, PNL was stronger in urban
spaces, but afterwards it shifted towards rural areas. The results contribute to
a better understanding of Romanian electoral behaviors and the position of
the two parties within the political system.
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1. Introducere

Democraþia româneascã a trecut în 2016 prin al ºaptelea moment electoral al
alegerilor legislative naþionale1. Pe primele douã poziþii s-au situat PSD (Partidul
Social Democrat) ºi PNL (Partidul Naþional Liberal), care au strâns 45%, res-
pectiv 20% din voturi (Camera Deputaþilor). Pentru anii premergãtori acestor
alegeri, dar ºi în diferitele momente ale istoriei politice româneºti post-1989,
cele douã partide au fost printre cei mai importanþi actori ai sistemului politic ro-
mânesc. PSD a avut constant un statut de partid mare ºi, dintre toate formaþiunile
partizane, acesta s-a aflat cel mai mult timp la guvernare ca partenerul principal
ºi dominant al coaliþiilor guvernamentale. PNL a oscilat între statuturi de partid
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mic ºi mijlociu pânã cãtre mijlocul anilor 2000. Ultima decadã a însemnat tran-
ziþia cãtre depãºirea statutului de partid mijlociu ca putere ºi aspiraþia cãtre o po-
ziþie principalã în sistemul românesc. Asupra acestor partide mã concentrez în
acest articol. Mai specific, analiza evoluþiei bazinelor electorale ale PSD ºi PNL
în perioada 1992-2016 la alegerile legislative (Camera Deputaþilor) reprezintã
subiectul acestei cercetãri. Pentru aceasta, voi analiza voturile obþinute în douã
categorii de contexte: regiuni istorice (Transilvania ºi Vechiul Regat) ºi medii
rezidenþiale (urban, rural ºi subcategorii ale urbanului). Pe lângã cele douã par-
tide, de interes în analizã vor fi ºi alte formaþiuni a cãror evoluþie este importantã
pentru discuþie fiindcã fie vor face alianþe sau vor fuziona cu PNL. Deºi existã
studii care au analizat clivaje electorale construite în cele douã tipuri de con-
texte2, spectrul studiilor care abordeazã evoluþiile bazinelor electorale ale parti-
delor româneºti în funcþie de aceste variabile este subdezvoltat3. Mai mult, stu-
diile menþionate nu integreazã, dupã caz, alegerile legislative din 2012 ºi 2016.

Corpul lucrãrii este structurat în douã pãrþi principale. Astfel, în continuarea
acestei introduceri, vom descrie un cadru pentru înþelegerea analizei datelor
electorale. La rândul sãu, cadrul este împãrþit în douã secþiuni. Prima secþiune
discutã contextul politic relevant pentru înþelegerea evoluþiilor din bazinele elec-
torale. Aici sunt oferite informaþii despre caracteristicile democraþiei româneºti,
actorii ºi alianþele de interes pentru analizã (pe lângã cele douã partide) ºi este
prezentatã poziþia PSD ºi cea a PNL în cadrul sistemului politic românesc de-a
lungul celor douã decenii ºi jumãtate. A doua secþiune discutã despre tipologiile
contextuale folosite, anume regiunile istorice ºi mediile rezidenþiale. Aici,
expunerea se concentreazã pe caracteristicile sociale, politice ºi economice care
diferenþiazã aceste contexte. Analiza longitudinalã a bazinelor electorale pentru
PSD ºi PNL este înscrisã în a doua parte a articolului. Aici, o primã secþiune
discutã comportamentele electorale la nivelul regiunilor istorice. Ulterior, ana-
liza trateazã susþinerea electoralã la nivelul mediilor rezidenþiale.

2. Cadru

2.a. PSD ºi PNL în sistemul politic românesc

Rolul subsecþiunii prezente este de a descrie un cadru pentru a înþelege pla-
sarea PSD ºi PNL în sistemul politic românesc. Democraþia româneascã este
cititã prevalent ca una fãrã clivaje politice importante, în care competiþia politicã
se dezvoltã fãrã substanþã doctrinarã ºi fãrã reprezentare politicã temeinicã fã-
cutã de cãtre partidele politice4. În acest context, cât se poate de recurente au fost
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personalizarea excesivã a competiþiei politice5 ºi angajarea discursului populist
în mobilizarea electoralã6. Preocupate mai mult de obþinerea puterii politice ºi
ocuparea instituþiilor statale pentru prezervarea fiinþei lor7, partidele politice
româneºti ºi-au adaptat contextual politicile electorale la climatul fiecãrui ciclu
electoral. Fãrã o identitate precisã ºi determinate de un scop primordial al cap-
tãrii puterii politice, de-a lungul întregii perioade de dupã 1989, partidele poli-
tice româneºti s-au angrenat în coaliþii guvernamentale, alianþe electorale, fu-
ziuni ºi schimbãri de brand politic care s-au plasat în zone ale spectrului ideo-
logic cu puþine ºanse de a fi previzibil anticipate dacã judecãm dupã ceea ce par-
tidele îºi declarau ca imagine politicã oficialã8. Cele douã partide principale ale
sistemului politic românesc ieºit din momentul electoral din 2016, anume PSD
ºi PNL, au fost partea decisivã în aceste tipare.

Încã din anii ’90 ºi pânã la ultimele alegeri, PSD (sub diferitele sale denu-
miri) a fost principalul partid al democraþiei româneºti. Dintre partidele care au
avut legãturi de continuitate organizaþionalã la nivel de cadre sau în retoricã cu
vechiul partid comunist, PSD a fost partidul dominant care a reuºit sã se menþinã
cel mai mult la putere9. De unul singur sau alãturi de alþi parteneri de coaliþie,
PSD s-a aflat la guvernare, cumulat, cea mai lungã duratã. În mod oficial, PSD
ºi-a asumat o doctrinã social-democratã de centru-stânga, dar în practicã partidul
a apelat deseori la retorica naþionalistã10. Mai mult decât partidele cu care a
concurat, PSD ºi-a format baza electoralã pe segmente sociale vulnerabile, anu-
me populaþie mai vârstnicã, cu un nivel de trai mai scãzut sau cu o educaþie mai
precarã11. Pentru cea mai lungã perioadã de timp postdecembristã, PNL s-a aflat
în opoziþie faþã de PSD, în cadrul principalei lupte politice româneºti post-1989:
cea dintre PSD (partidul succesor) ºi opoziþia auto-intitulatã anti-comunistã, de-
mocraticã ºi pro-vesticã12. Partidul a fost creat în jurul a câþiva membri ai fos-
tului PNL pre-comunist, dizolvat de vechiul regim, iar pânã cãtre sfârºitul primei
decade a anilor 2000, PNL a folosit o retoricã democraticã, liberalã, anti-comu-
nistã ºi pro-vesticã13. Pe toatã perioada, partidul ºi-a asumat ºi a folosit o retoricã
de centru-dreapta. Pânã la finalul intervalului de referinþã al acestui studiu, anume
anul 2016, PNL, care a fãcut parte din mai multe coaliþii de guvernare, nu a gu-
vernat niciodatã singur sau ca partener dominant, neavând în niciun moment în
aceastã perioadã majoritatea mandatelor din parlament.
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Tabelul 1 oferã rezultatele alegerilor parlamentare pentru perioada de interes
1992-2016. Aici sunt cuprinse nu doar rezultatele celor douã partide sau a
alianþelor din care au fãcut parte. Pe lângã acestea, sunt trecute ºi rezultatele
PDL cu care PNL va fuziona în 2014. Pentru PDL, înscrise în tabel, candidatu-
rile din fiecare an sunt urmãtoarele: 1992-FSN, 1996-USD, 2000-PD, 2004-DA,
2008-PDL ºi 2012-ARD. De asemenea, sunt trecute ºi rezultatele pentru alianþa
CDR din 1992. Deºi PNL va candida în aceastã alianþã abia în 1996, rezultatele
CDR din 1992 sunt semnificative pentru comparaþie ºi înþelegerea contextului.
Pentru aceleaºi partide ºi alianþe din Tabelul 1 vom urmãri ºi distribuþia scoru-
rilor în funcþie de regiune ºi mediul de rezidenþã. Rolul tabelului este, în primul
rând, de a oferi o perspectivã asupra ponderii de putere pe care PSD ºi PNL au
deþinut-o în cadrul sistemului politic românesc de partide. De asemenea, tabelul
poate fi folosit ºi pentru comparaþii în cadrul analizelor centrale ale studiului.
Relativ la puterea celor douã formaþiuni, este evidentã poziþia de preeminenþã a
PSD, nu doar faþã de PNL, dar chiar în cadrul sistemului. Cu excepþia alegerilor
din 2000, care nu conþin rezultatele pentru partidul extremist PRM (19%), toate
celelalte intrãri din tabel pentru anii electorali au trecute rezultatele pentru cel
puþin primii doi actori clasaþi. Aºadar, tabelul serveºte la înþelegerea raportului
de forþe dintre cele douã formaþiuni. Analiza orientatã la nivel de regiune ºi
mediu rezidenþial va arãta cum aceste raporturi se vor structura ºi la nivelul geo-
grafic al þãrii.

Sursa datelor: Autoritatea Electoralã Permanentã, roaep.ro
Tabel 1. Rezultate la nivel naþional în alegerile legislative, 1992-2016
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2.b. Operaþionalizãri ale contextelor regionale ºi rezidenþiale

În actuala secþiune vom discuta despre celor douã tipologii contextuale în
care bazinurile electorale ale PSD ºi PNL vor fi analizate longitudinal: regiunea
istoricã ºi mediul de rezidenþã. Rolul secþiunii este de a descrie felul în care con-
textele vor fi operaþionalizate ºi integrate ca variabile în cadrul analizei. În plus,
vom vorbi ºi despre traseele istorice care creeazã clivajele geografice din cele
douã tipuri de contexte.

În ceea ce priveºte contextele regionale, ca majoritatea þãrilor europene,
România ºi-a constituit teritoriul naþional prin unirea unor spaþii geografice care
au purtat istorii ºi traiectorii de dezvoltare distincte. Clivajul dominant regional
de pe teritoriul actualei Românii este acela dintre Transilvania ºi Vechiul Regat.
Transilvania a fost integratã statului român în 1918, dupã ce, vreme de secole,
urmase un traseu de dezvoltare specific spaþiului central-european, sub adminis-
traþie maghiarã sau austriacã. Istoria provinciei a fost una multietnicã, grupând
români, maghiari ºi germani. Pânã cãtre Primul Rãzboi Mondial, dezvoltarea în
aceastã provincie a fost fãcutã de etnicii maghiari ºi germani grupaþi în princi-
palele cetãþi ºi, mai apoi, oraºe. La 1919, aceºtia din urmã reprezentau apro-
ximativ o treime din populaþie.

Dupã 1918, statul naþional român va încerca sã uniformizeze teritoriul þãrii ºi
sã niveleze diferenþele dintre regiuni. Politica aceasta va fi exacerbatã ulterior de
regimul comunist în anii ’60-’80. Dupã 1989, imaginea regiunii istorice Transilvania
se consolideazã ca o zonã a României mai dezvoltatã ºi cu legãturi strânse cu
spaþiul cultural, economic, religios sau social din centrul ºi vestul Europei.
Vechiul Regat este teritoriul care forma statul român la sfârºitul secolului al XIX
înainte de alipirile care vor urma în primele decenii ale secolului urmãtor. Vreme
de secole, spaþiul acesta s-a dezvoltat într-un spaþiu de tampon la marginea
Imperiilor Otoman, Rus ºi Austriac. Deºi aici sunt localizate câteva din marile
oraºe ale þãrii, precum capitala, anume Bucureºtiul, sau alte oraºe importante ca
Iaºi sau Constanþa, Vechiul Regat este citit, în general, ca un spaþiu mai puþin
dezvoltat decât cel transilvãnean.

Operaþionalizarea celor douã regiuni este arãtatã în Tabelul 2. Pe lângã aceste
regiuni, apare ºi teritoriul Harghita-Covasna. Aceasta a treia regiune este pre-
dominant locuitã de etnici maghiari care au un comportament electoral specific,
susþinând în mod dominant partidul etnic al maghiarilor UDMR (Uniunea
Democratã a Maghiarilor din România). Este important de menþionat cã în
interiorul Transilvaniei ºi al Vechiului Regat, care sunt operaþionalizate aici prin
definiþii laxe, mai existã ºi alte provincii istorice (Maramureº, Banat, Criºana în
Transilvania; Valahia, Oltenia, Moldova, Dobrogea în Vechiul Regat). Pentru a
înþelege ponderea fiecãrei regiuni în competiþia electoralã româneascã, în tabel
este înscrisã ºi populaþia cu domiciliul în acea regiune (conform recensãmântului
din 2002).
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Sursa datelor: Recensãmântul populaþiei ºi al locuinþelor locuinþelor 2002,
disponibil pe site-ul INSSE, insse.ro
Tabel 2. Judeþele României ºi împãrþirea pe regiuni istorice

Celãlalt tip de context explorat este cel al mediului rezidenþial. Aici confrun-
tarea graviteazã în jurul diviziunii urban versus rural. În România, raportul
dintre ponderea populaþiei urbane ºi a celei rurale este relativ echilibrat, cu un
uºor avantaj pentru populaþia oraºelor, care reprezenta 53% din locuitorii þãrii la
recensãmântul din 2002. În 2016, ponderea a crescut la 56%.

Pânã la industrializarea ºi urbanizarea masivã fãcutã sub regimul comunist,
populaþia urbanã reprezenta aproape o cincime din totalul populaþiei (23% con-
form recensãmântului din anul 1948). Pentru a reduce ecartul, regimul totalitar
se va angaja într-o amplã etapã de urbanizare ºi industrializare a teritoriului. Prin
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planificãri de la centru, din Bucureºti, sau din capitalele de judeþ, aceste politici
vor fi direcþionate fãrã discriminãri semnificative pe toatã suprafaþa României.
În fond, intenþia era de uniformizare a societãþii. Întreaga societate româneascã
trebuia sã devinã cât mai urbanizatã ºi industrializatã.

Începând cu anii ’60, are loc o masivã migraþie dinspre rural cãtre oraºe. Însã,
aceastã urbanizare va avea loc pe un fond demografic, social ºi fizic existent
anterior, pe care regimul comunist nu îl înlãturã, ci continuã sã îl extindã ºi sã îl
exploateze. Astfel, urbanizarea va produce oraºe de mãrimi diferite, atât ca
suprafaþã, cât ºi ca populaþie. Structura teritorialã a þãrii recunoaºte câþiva poli
importanþi. Oraºe importante ale României interbelice, precum Cluj-Napoca,
Iaºi, Timiºoara, Braºov sau Constanþa, îºi vor pãstra acelaºi statut ºi în timpul
anilor comuniºti, dar ºi mai apoi, în timpul perioadei analizate în prezentul studiu.
Bucureºti, capitala þãrii, este de departe cea mai mare aglomeraþie urbanã, având
aproximativ douã milioane de locuitori, capitalizând mai bine de o zecime din
toatã populaþia þãrii.

Fiindcã regimul comunist nu a nivelat societatea aºa cum spera, în economia
de piaþã, diferenþele dintre spaþiile urbane ºi rurale, care existau deja, s-au accen-
tuat. Spaþiile urbane au trecut prin dezindustrializare. Cele care au ieºit cu succes
din aceastã etapã s-au deschis circulaþiei globale a capitalului ºi au cimentat o po-
ziþie de poli locali. Aceste oraºe mai mari, începând cu anii 2000 au început sã
acþioneze ca poli de atracþie pentru localitãþile rurale sau urbane mai mici din jur.

O altã parte a oraºelor nu a ieºit cu bine din dezindustrializare ºi a intrat într-un
aprig proces de micºorare demograficã ºi urbanã. În aceste locuri, a avut loc o
importantã migraþie fie cãtre polii urbani mai mari din þarã, fie în afara României.

Între timp, dezvoltarea spaþiului rural a rãmas în urma celuia urban, pãstrând
un caracter dominant de agriculturã de subzistenþã, practicatã de o populaþie
îmbãtrânitã. Tot aici, simultan, segmentele mai tinere de populaþie au luat calea
migraþiei economice cãtre oraºe sau strãinãtate.

În contextul unui spaþiu urban românesc departe de a fi unul unitar ºi vorbind
de urbanizare mai degrabã ca un proces cu intensitãþi diferite în spaþiu ºi timp,
operaþionalizarea în acest studiu a dihotomiei urban versus rural conþine ºi alte
subîmpãrþiri în cadrul mediului urban. Mai precis, vom folosi o defalcare a loca-
litãþilor urbane dupã mãrimea populaþiei lor: Bucureºti, oraºe mari (peste 250
mii locuitori – excluzând Bucureºti), oraºe mijlocii (100-250 mii de locuitori) ºi
oraºe mici (sub 100 mii locuitori).

Pentru clasificarea localitãþilor am folosit date oficiale din mai mulþi ani:
pentru alegerile din 1996 am folosit recensãmântul din 1992, pentru cele din 2000
ºi 2004 am folosit recensãmântul din 2002, iar pentru alegerile din 2008, 2012
ºi 2016 am folosit recensãmântul din 2011.

Alegerile care s-au desfãºurat în anul 1992 nu sunt incluse în analiza pe medii
rezidenþiale fiindcã rezultatele nu sunt oferite de cãtre autoritãþi decât la nivel de
judeþe.
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3. Analiza datelor electorale

3.a. Evoluþii electorale la nivelul regiunilor istorice

Explorarea zestrei electorale pentru PSD ºi PNL va începe cu analiza orien-
tatã cãtre regiunile istorice. Tabelul 3 conþine rezultatele pe regiunile Vechiul
Regat, Transilvania ºi Harghita-Covasna pentru partidele ºi alianþele de interes
la alegerile legislative din perioada 1992-2016. Pe lângã rezultatele propriu-zise,
tabelul prezintã ºi raportul dintre scorurile reieºite între cele douã regiuni prin-
cipale (Vechiul Regat: Transilvania). Deºi sunt arãtate ºi scorurile pentru Har-
ghita-Covasna, acestea nu vor fi incluse în analiza pe care o dezvolt în cadrul
textului, ele având doar rol de comparaþie ºi orientare pentru cititor.

Sursa datelor: Autoritatea Electoralã Permanentã, roaep.ro
Tabel 3. Rezultatele alegerilor legislative din perioada 1992-2016 pe regiuni istorice
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Chiar de la o primã observare se poate vizualiza cu uºurinþã clivajul regional.
Totuºi, existã multe tipare temporale în aceste evoluþii electorale. Clivajul nu are
întotdeauna aceeaºi intensitate în timp, iar pentru susþinerea electoralã a anu-
mitor partide sau alianþe el conteazã mai mult decât pentru altele. PSD va fi re-
lativ ancorat în bazinul sãu electoral înclinat (mai mult sau mai puþin) spre
Vechiul Regat, dar PNL va oscila între aceste douã regiuni istorice.

De-a lungul întregii perioade de timp analizatã în acest articol, simpatia pentru
PSD este mai puternicã în Vechiul Regat ºi mai slabã în Transilvania. Pentru
principalul partid al politicii româneºti, aceastã structurare este prezentã pe toatã
perioada. Însã, este adevãrat cã intensitatea clivajului variazã în timp. Este vorba
despre alinieri electorale care conþin transformãri ce sunt demne de a fi discutate.
Astfel, la alegerile din 1992, FDSN (fosta denumire a PSD) obþine 36% în Ve-
chiul Regat ºi de 2,6 ori mai puþin în Transilvania. Discrepanþa regionalã în harta
partidului era majorã. La alegerile din 1996, se pãstreazã o distanþã majorã între
cele douã mari regiuni istorice: 27% în Vechiul Regat ºi 12% în Transilvania, cu
un raport de 2,2. Însã, fãrã îndoialã regionalizarea votului se diminuase. La lucru
era un trend descendent care continuã ºi la alegerile urmãtoare. Raportul în 2000
este 1,9. Însã, la alegerile urmãtoare raportul de forþe dintre cele douã regiuni în
cadrul bazei electorale a PSD se va stabiliza. Astfel, pentru alegerile 2004-2016,
valoarea variazã destul de puþin, anume 1,3-1,6. Pentru PSD în anii `90 ºi chiar
la începutul lui 2000, discrepanþa majorã regionalã din susþinerea sa este deter-
minatã de suportul electoral pe care în spaþiul transilvãnean reuºea sã îl capitali-
zeze PUNR (Partidul Unitãþii Naþiunii Române), un partid cu un mesaj electoral
apropiat, þintit cãtre clasa muncitoare, conservator ºi naþionalist14. Acest partid
va dispãrea începând cu 2000, lãsând în Transilvania un spaþiu care va fi ocupat
cu succes de PSD. Cea mai joasã valoare a raportului (1,3) este înregistratã în
2012, când PSD candideazã alãturi de PNL în cadrul alianþei USL. Când PSD
candideazã în 2016 singur, de data aceasta ºi fãrã partenerul minor ºi de cursã
lungã – PC, partidul revine la o distribuþie similarã cu anii 2004 ºi 2008. La cele
mai recente alegeri, pentru PSD, regionarea þãrii între Transilvania ºi Vechiul
Regat continuã sã fie un factor esenþial în mobilizarea electoralã, chiar dacã ea
nu se mai ridicã la nivelul intensitãþii din prima decadã post-comunistã.

Susþinerea pentru PNL se aflã, aproape pe toatã durata de timp, undeva la un
nivel de paritate între cele douã regiuni. Totuºi, existã unele înclinãri care fac ca
bazinul electoral al PNL sã aibã o uºoarã pondere mai ridicatã în Transilvania.
Astfel, dupã fuziunea cu PDL, PNL pare sã îºi fi consolidat o bazã electoralã mai
puternicã în regiunea transilvãneanã. Din acest motiv, raportul cel mai mic (0,7)
îl gãsim la alegerile din 2016, dupã respectiva fuziune. Situaþia era o rupturã faþã
de alegerile precedente, fiindcã atât în 2008 când a concurat singur, dar ºi în
2012 când a concurat în cadrul USL, PNL a avut o bazã electoralã cu înclinaþie
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uºoarã cãtre Vechiul Regat. În 2016, PNL ºi-a mãrit susþinerea în Transilvania ca
urmare a captãrii zestrei electorale a PDL, care în 2008 sau în 2012 a avut un
sprijin uºor mai mare în regiunea cu pricina. Fuziunea cu PDL a adus în PNL pri-
mari ai unor oraºe importante din aceastã zonã, ca Arad, Cluj-Napoca sau Braºov.
Nici la alegerile din 1992 sau 1996, când exista o polarizare politicã puternicã
sub discursul anti-comuniºti versus foºti comuniºti, sprijinul PNL în zona tran-
silvãneanã nu era mai puternic decât în Vechiul Regat. În anii ’90, când tensi-
unea asupra trecutului comunist era la apogeul sãu, bazinele electorale ale parti-
delor sau formaþiunilor auto-intitulate democratice era echilibrat între princi-
palele regiuni istorice ale þãrii. Chiar dacã nu exista o regionare puternicã în ba-
zinul electoral al PNL în anii ’90, clivajul regional dintre Transilvania ºi Vechiul
Regat exista ºi avea relevanþã pentru competiþia politicã româneascã. În fond,
aºa cum am descris anterior, zestrea electoralã a partidului succesor era puternic
concentratã cãtre Vechiul Regat.

O altã observaþie relevantã legatã de distribuþia regionalã este aceea a unifor-
mitãþii simpatiilor pentru marile alianþe ale opoziþiei faþã de partidul succesor.
Mã refer aici la Convenþia Democratã ºi Alianþa DA. Acestea au afiºat o susþi-
nere electoralã cu slabe înclinãri cãtre una sau alta din regiuni. În general, a fost
vorba despre o aºezare relativ uniformã la nivelul regiunilor istorice. Raportul
pentru CDR este 0,9 în 1992 ºi 1 în 1996, pentru DA el este iar apropiat de pari-
tate, anume 1,1. Existã o explicaþie principalã pe care o înaintez aici ca lãmurire
pentru înþelegerea structurãrii respective. Situaþia este un indicator pentru cali-
tatea alianþelor anti-PSD de a genera o susþinere electoralã care poate fi plasatã
în registrul mitului salvãrii naþionale capabil de a atrage cu succes la nivelul în-
tregului teritoriu românesc. O altã explicaþie a aducerii împreunã sub aceste
alianþe a unor formaþiuni fiecare cu propriul fief într-una din cele douã regiuni
cade ºi nu poate explica uniformitatea votului, din moment ce nici PNL, nici
CDR în 1992 ºi nici PD nu au afiºat o susþinere electoralã dominantã fie în
Transilvania, fie în Vechiul Regat. Proiectul politic al alianþei anti-partidul suc-
cesor reprezenta un interes general proporþional naþional care nu mai þinea prea
mult cont de diferenþele regionale ale spaþiului social, politic, economic ori cul-
tural românesc.

Susþinerea electoralã pentru partidele româneºti pare sã aibã înscrisã o regio-
nare între Transilvania ºi Vechiul Regat. La primele alegeri, ea a fost deosebit de
puternicã pentru partidul succesor. Zestrea electoralã a FDSN/PDSR era cea mai
puternicã în spaþiul Vechiului Regat. Pentru cealaltã tabãrã, a PNL ºi a actorilor
aºa-ziºi democratici, regionalismul votului în anii ‘90 era mai firav. Discrepanþa
între regiuni suferã o scãdere în anii 2000 ºi pe fondul diminuãrii polarizãrii
de la nivelul elitelor politice. Totuºi, pentru întreaga perioadã a alegerilor din
2000-2008, bazinul electoral al PSD rãmâne încã vãdit înclinat spre Vechiul
Regat. Alegerile din 2012, dar mai ales cele din 2016, afiºeazã susþineri electo-
rale cu semnificative regionalisme. În 2016, PNL obþine cu 7% mai mult în
Transilvania decât în Vechiul Regat. În ultimii ani, baza electoralã a PNL înclinã
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decisiv cãtre regiunea istoricã transilvãneanã. Aceastã evoluþie în structura elec-
toralã a partidului se datoreazã prevalent ºi fuziunii cu PDL. În ceea ce priveºte
posibilele proiecþii, este posibil ca aceste distribuþii regionale sã se accentueze în
perioada urmãtoare pe fondul unui continuu ºi aflat în creºtere decalaj de dezvol-
tare între cele douã regiuni. Totuºi, aceste douã spaþii istorice nu sunt uniforme,
iar suprafaþa lor conþine atât spaþii mai dezvoltate, cât ºi zone mai înapoiate, fie
cã vorbim de locuri urbane sau rurale. Din acest motiv, este necesar ca analiza
evoluþiei din bazinul electoral al PSD ºi PNL sã o continuãm ºi cu o perspectivã
orientatã cãtre tipul de mediu rezidenþial. Astfel, în secþiunea urmãtoare, atenþia
este mutatã cãtre evoluþiile electorale ale celor douã partide în zonele urbane ºi
rurale ale þãrii.

3.b. Evoluþii electorale la nivelul mediilor rezidenþiale

Analiza orientatã pe tipul de mediu rezidenþial exploreazã o altã categorie a
geografiei sociale româneºti care este responsabilã pentru structurarea susþinerii
electorale. Pe lângã urban ºi rural, abordarea pe care o propun diferenþiazã ºi
între mai multe tipuri de mediu urban: Bucureºti, oraºe mari, mijlocii ºi mici. În
toate aceste medii, rezultatele alegerilor perioadei 1996-2016 sunt afiºate în
Tabelul 4. Bazinele electorale PSD ºi PNL aratã solide tipare evidente la nivelul
acestor medii rezidenþiale.

Sursa datelor: Autoritatea Electoralã Permanentã, roaep.ro ºi recensãmintele anilor
1992, 2002 ºi 2011, disponibile pe site-ul insse.ro
Tabel 4. Rezultatele alegerilor legislative din perioada 1996-2016 pe medii
rezidenþiale
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Pentru întreaga perioadã studiatã, susþinerea electoralã pentru PSD are un
caracter pronunþat rural. Însã, existã diferenþe temporale importante în propen-
siunea spre mediul rural. Situaþia este deosebit de vizibilã prin analiza valorii ra-
portului urban/rural. În 1996, PDSR strângea la oraºe de douã ori mai puþine vo-
turi decât în comune: 16%, comparativ cu 30%. Raportul urmeazã o tendinþã
spre echilibrare la alegerile urmãtoare. Totuºi, bazinul electoral PSD rãmâne
înclinat spre rural. Valoarea raportului graviteazã între 0,7 ºi 0,8 pentru perioada
2000-2016, cu excepþia unui raport de paritate când, în 2012, PSD candideazã
împreunã cu PNL în cadrul alianþei USL. Creºterea susþinerii în oraºe se dato-
reazã ºi rezultatelor de la alegerile locale din 2000, când PDSR câºtigã primãrii
în multe din oraºele mai mari ale þãrii, pe fondul înfrângerii drastice a partidelor
care în anii ’90 reprezentau opoziþia tradiþionalã la partidul succesor. În anii
urmãtori, PSD îºi va extinde reþelele de loialitãþi în acele spaþii urbane, care
anterior erau favorabile CDR. Cu ajutorul primarilor ºi al puterii locale, PSD va
reuºi sã mobilizeze în oraºe la un nivel mai puternic decât o fãcuse în anii ’90.
În democraþia româneascã, o bunã parte a mobilizãrii electorale la alegerile na-
þionale (legislative sau prezidenþiale) se datoreazã capitalului electoral deþinut de
primarii în funcþie.

Baza electoralã a PNL urmeazã douã tipare de evoluþie. Existã o primã peri-
oadã în care PNL afiºeazã un profil vãdit urban, dar trece la alegerile cele mai
recente cãtre un electorat mai rural. În 1996, când PNL a fãcut parte din alianþa
CDR, raportul dintre urban ºi rural era 1,5. În 2000, când PNL candideazã singur,
discrepanþa chiar se accentueazã, valoarea raportului crescând la 1,8. Profilul urban
puternic se pãstreazã ºi apoi, în 2004. Pentru Alianþa DA, raportul urban/rural
era 1,7. Perioada 1996-2004 este simptomaticã pentru plasarea PNL în cadrul
sistemului politic românesc pe o poziþie de opoziþie faþã de PSD, care, în mod
tradiþional, fãcea ca susþinerea electoralã sã vinã mai mult dinspre populaþia
relativ mai avutã ºi educatã, cu alte cuvinte locuitorii oraºelor. Începând cu 2005,
PNL se mutã în sistemul de partide românesc, apropiindu-se de PSD. Transfor-
marea are consecinþe în socio-economia bazei electorale a PNL la urmãtoarele
alegeri. PNL îºi pierde profilul urban ºi merge cãtre unul ruralizat. În 2008,
partidul ia 21% voturi în rural, comparativ cu cele 17% în oraºe. În 2012, alianþa
USL propune un raport echilibrat urban/rural. Urmeazã fuziunea cu PDL în
2014. PDL avea un profil urban. În 2008, PDL lua 35% în urban ºi 29% în rural.
În 2012, ARD lua 19% în urban ºi 14% în rural. Însã, ºi dupã aceastã fuziune,
PNL îºi pãstreazã înclinarea spre rural. La alegerile din 2016, PNL ia 22% în
rural ºi 18% în oraºe. Fuziunea cu PDL nu mutã PNL spre urban. O explicaþie
pentru pãstrarea partidului în zona ruralã se poate datora ºi apariþiei la aceste
alegeri a unui nou partid orientat cãtre zonele urbane mari – USR (Uniunea
Salvaþi România), dar ºi neocupãrii de cãtre PNL a poziþiei tradiþionale anti-PSD
în sistemul de partide românesc care aduce votul urban.
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Însã, spaþiul urban românesc este deosebit de divers. Comportamentele elec-
torale din cele mai populate oraºe nu se aseamãnã cu acelea din oraºele mici, cu
câteva zeci de mii de locuitori. Nici deciziile de vot din oraºele mari ca Timiºoara,
Cluj-Napoca sau Iaºi nu se aseamãnã cu cele din Bucureºti, cel mai mare oraº al
þãrii. Apoi, nu doar urbanitatea ºi mãrimea ori dezvoltarea oraºelor le dã carac-
terul lor politic specific distinct. Important este ºi contextul politic local, ex-
primat printr-un istoric electoral ºi politic local sau simpatia pentru un anume
politician local ales ca primar vreme de mai multe mandate. De altfel, influenþa
contextului politic local este specificã tuturor localitãþilor15, fie ele urbane sau
rurale. Pentru acest motiv, analiza din prezenta secþiune dedicatã mediilor rezi-
denþiale ia în discuþie ºi rezultatele dintr-un anume oraº al þãrii – Bucureºti.

Capitala deþine un rol central în politica româneascã. Aici se aflã toate insti-
tuþiile politice, administrative ºi economice naþionale ºi centrale ale României.
Partidele politice, la rândul lor, sunt organizate având centrul politic ºi de co-
mandã în Bucureºti. Pentru partidele româneºti, aducerea electoratului bucureº-
tean în zestrea de voturi a partidelor a fost întotdeauna o þintã. În anii ’90, Bucureºtiul
a fost teritoriul partidelor anti-comuniste. În fond, el era spaþiul principalelor
evenimente de la Revoluþia din 1989, dar ºi al protestelor civice anti-comuniste
din anii ’9016.

Din acest motiv, discuþia din acest paragraf va urmãri un scurt istoric elec-
toral al Bucureºtiului. În 1992 un candidat al PNL câºtigã primãria capitalei.
Patru ani mai târziu, primãria e câºtigatã de un candidat al PNTCD (Partidul
Naþional Þãrãnesc Creºtin Democrat), principalul partid al alianþei CDR. Este
uºor de înþeles scorul de 47% obþinut de CDR în Bucureºti la legislativele din
1996. Procentul era mai mare decât acela strâns în oraºele mari de peste 250 mii
de locuitori – 41%. În 2000, în Bucureºti, cele mai multe voturi le strânge alianþa
condusã de PDSR – 34%. PNL lua în Bucureºti 9%, ceea ce însemna cu 4% mai
mult decât în comune, dar cu 2% mai puþin decât în oraºele mari. De câºtigat
avea, însã, PD care obþinuse primãria oraºului în acel an. Este important de notat
secvenþa temporalã a alegerilor locale ºi legislative în practica democraþiei
româneºti. În prima jumãtate a anului sunt organizate scrutinele locale, iar apoi
la finalul anului cele legislative. PD (PDL) va pierde primãria capitalei abia la
scrutinul din 2008. În acest context, cele mai multe voturi în 2004 sunt strânse
de Alianþa DA, 47% faþã de cele 30% ale PSD+PUR. Pentru DA era un scor de
departe mai mare decât media naþionalã sau urbanã, ca sã nu mai vorbim de cea
ruralã. La alegerile din 2008, raportul de putere în capitalã se echilibreazã. Lo-
calele sunt câºtigate de un primar neafiliat politic, dar susþinut de PSD. La legis-
lative, în capitalã, PDL strânge 38%, cu 3% peste media urbanã, ºi cu 5% mai
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mult decât PSD. Pentru PNL, Bucureºtiul încã nu era un teritoriu favorabil, strân-
gând 16%, cu 5% mai puþin decât în rural ºi cu 1% mai puþin decât media ur-
banã. Pentru PSD, scorul din Bucureºti era apropiat de media urbanã ºi ruralã.
În 2012, USL câºtigã ºi alegerile locale în Bucureºti cu acelaºi primar. La legis-
lative, scorul din capitalã (65%) era peste cel urban sau rural cu 6%. În 2016,
PSD îºi consolideazã puterea în Bucureºti ºi câºtigã decisiv. Totuºi, pentru PSD,
scorul de 38% este mai mic decât media urbanã. La fel ºi PNL, care ia doar 12%
în Bucureºti, cu 6% mai puþin decât media urbanã. În trecut, PNL avea în capi-
talã un scor apropiat sau mai ridicat decât media urbanã. Acum, el era semnifi-
cativ mai mic. Iarãºi, rezultatul este explicat prin prezenþa noului partid USR,
care la bazã a fost un partid regional în Bucureºti. La aceste alegeri în Bucureºti,
USR lua 25%.

În funcþie de cele trei categorii de oraºe, scorurile partidelor ºi alianþelor de
interes evolueazã, în general, ca o consecinþã a plasãrii localitãþilor pe o axã a
gradului de urbanizare. Spre exemplu, cu cât oraºele sunt mai mici, cu atât scorul
actorilor politici e mai apropiat de mediile rurale. Pe mãsurã ce mãrimea locali-
tãþii urbane creºte, ºi scorul devine mai degrabã unul specific ºi apropiat de cel
al zonelor urbane extinse. Astfel, pentru un partid cu un profil urban mai pu-
ternic, scorul în oraºele mari a fost mai mare decât în oraºele mici. În 2000, PNL
avea un profil înclinat spre urban. Aºadar, partidul lua 7% în oraºele mici ºi 11%
în oraºele mari. În 2008, PNL avea un profil mai rural ºi lua 18% în oraºele mici
ºi doar 14% în cele mari. În 2016, PNL obþinuse unele primãrii din oraºele mari
ca urmare a fuziunii cu PDL (Cluj-Napoca, Braºov). Astfel, în 2016, în ciuda
unui profil înclinat spre rural, PNL ia cu 2% mai mult în oraºele mari decât în
cele mici. Pentru, PSD situaþia e mult mai limpede. În spaþiile urbane, partidul
adunã cele mai multe voturi în mediile urbane mici. Singurele excepþii întãresc
regula amintitã în acest paragraf. În 2008 ºi 2012, pentru PSD, raportul dintre
urban ºi rural a fost deosebit de apropiat de paritate. Astfel, ºi scorurile din ur-
banul mic au fost apropiate ºi fãrã diferenþe semnificative faþã de acelea din
oraºele mai mari.

4. Concluzii

Prin prezentul articol am încercat sã aducem o contribuþie la înþelegerea com-
portamentelor electorale româneºti prin analiza evoluþiei longitudinale pentru
anii 1992-2016 a bazinelor electorale pentru cele mai importante partide politice
din prezentul democraþiei româneºti: Partidul Social Democrat ºi Partidul Naþio-
nal Liberal. Pentru aceasta, am analizat susþinerea electoralã în douã categorii de
contexte socio-geografice: regiunile istorice ºi mediile rezidenþiale.

Analiza orientatã pe regiuni a descifrat între bazinele electorale din regiunea
istoricã a Transilvaniei ºi cele din regiunea Vechiului Regat. Rezultatele au arãtat
importanþa celor douã regiuni. Pentru întreaga perioadã de timp, PSD ºi-a con-
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struit o bazã electoralã mai puternicã în Vechiul Regat. În ceea ce priveºte PNL,
la ultimele alegeri din 2016, partidul a înclinat decisiv spre Transilvania, dar la
alegerile anterioare PNL a avut perioade în care a oscilat între cele douã regiuni.
În cazul mediilor rezidenþiale, tiparele de structurare pe baza acestui context au
fost ºi mai evidente. Pentru întreaga perioadã, deºi cu diminuãri în ultima decadã,
baza electoralã a PSD a fost mai concentratã în zonele rurale ºi în spaþiile urbane
mici. Pentru prima jumãtate a perioadei, PNL a avut un caracter dominant urban,
dar în ultimul deceniu partidul a obþinut mai multe procente în zonele rurale.

Intenþia în acest articol a fost aceea de analiza susþinerea electoralã printr-o
abordare contextualã mult mai potrivitã pentru înþelegerea comportamentelor
electorale în situaþia democraþiilor contemporane în care volatilitatea ºi fluiditatea
sunt la un nivel sporit faþã de trecut, iar vechile modele teoretice pentru înþele-
gerea ataºamentului partizan ºi-au vãzut diminuatã puterea explicativã.
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