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Abstract. The electoral legislation in the interwar period, in Romania,
was the natural consequence of the deep changes of the Romanian society
after the First World War and the Great Union. It was the reflection of the
political system of that times: a state found in a modernization process. Its
evolution was stopped by the dictatorial regime of the king Carol II. The
study presents some considerations about the framework of the electoral
legislation before the Second World War.
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Sfârºitul primului rãzboi mondial a adus cu sine transformãri profunde ale în-
tregii societãþi româneºti. Aceste schimbãri au marcat mentalul colectiv, organi-
zarea politicã, socialã, economicã a statului unitar român. Unirea realizatã la fi-
nele rãzboiului a impus modificarea întregii legislaþii, care trebuia sã aibã în ve-
dere ºi teritoriile reunite cu þara. Legislaþia electoralã s-a înscris ºi ea pe aceeaºi
traiectorie. Chiar înainte de sfârºitul rãzboiului, în 1917, sunt modificate douã
articole din Constituþie, prin care se stabileºte principiul votului universal, egal,
direct ºi obligatoriu. Decretul-lege nr. 3 402 care consfinþeºte aceastã nouã reali-
tate electoralã este adoptat pentru Vechiul Regat ºi Basarabia în 14 noiembrie
1918. Un an mai târziu sunt adoptate decrete-lege similare pentru Bucovina (de-
cretul-lege nr. 3 620 din 24 august 1919) ºi pentru Transilvania, Banat, Criºana,
Sãtmar ºi Maramureº (decretul-lege nr. 3 621 din 24 august 1919). Ele îºi vor re-
gãsi confirmarea constituþionalã prin adoptarea legii fundamentale a statului ro-
mân din 1923. Singura lege electoralã, care unificã la nivel legislativ principiile,
organizarea ºi funcþionarea alegerilor din România este adoptatã în 27 martie
1926. În baza acesteia s-au desfãºurat toate alegerile din România democraticã,
pânã la instituirea regimului monarhiei autoritare a regelui Carol al II-lea, care
modificã ºi Constituþia (în 1938) ºi legea electoralã (în 1939).
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Legislaþia electoralã din perioada interbelicã a fost, în cele mai multe privinþe,
reflectarea sistemului politic al epocii: un stat în plin proces de modernizare, care
trebuia sã þinã seama de schimbarea mentalitãþilor la nivelul întregii societãþi ro-
mâneºti, determinatã de rãzboi ºi de noua realitate statalã dupã de realizarea Uni-
rii. Cadrul elaborãrii legilor electorale era asigurat de monarhia constituþionalã,
de sistemul parlamentar democratic ce consfinþea separarea, cel puþin legislativã,
a puterilor în stat. Dacã legile electorale din 1918 au vizat în primul rând decre-
tarea votului universal, legea electoralã din 1926 a avut ca scop asigurarea unei
stabilitãþi politice prin introducerea „primei majoritare“. În fapt ºi aceastã lege
reflectã sincopele democraþiei româneºti interbelice, deseori criticatã pentru in-
suficienþele ei1. Ruptura majorã de dinaintea celui de-al doilea rãzboi mondial
intervine în 1938, când regele Carol al II-lea instituie monarhia autoritarã, un
sistem dictatorial, susþin unii autori, pe când alþii cred cã se situeazã mai aproape
de autoritarism. În cadrul noului sistem politic regele îºi atribuia rolul central ºi
primordial în viaþa politicã a þãrii, cu influenþe inclusiv asupra procesului electo-
ral. De altfel, el va interzice activitatea partidelor politice, înfiiþând un partid unic,
eliminând astfel competiþia ºi confruntãrile electorale.

Principiile legislaþiei electorale

În anul 1917, prin modificarea articolelor 57 ºi 67 din Constituþie este intro-
dus votul universal, egal, direct, obligatoriu, cu scrutin de listã ºi pe baza repre-
zentãrii proporþionale în locul votului cenzitar, pe baza cãruia se desfãºuraserã
toate alegerile de dinaintea primului rãzboi mondial. Votul universal înlãturã toate
condiþionãrile de capacitate ºi de avere prevãzute în legile anterioare. Principiul
a fost pus în aplicare prin decretul-lege din 16 noiembrie 1918. Articolul 1 al
acestui decret-lege stipuleazã faptul cã „toþi cetãþenii români majori, vor alege
prin vot obºtesc obligatoriu, egal, direct ºi secret ºi pe baza reprezentãrii propor-
þionale, un numãr de deputaþi proporþionali cu populaþia“2. Se stabilea faptul cã un
deputat era ales de 30 000 de locuitori cu drept de vot, iar un senator de 70 000
de votanþi. În privinþa Senatului se menþinea ºi sistemul senatorilor de drept, pre-
vãzut în legislaþia anterioarã. Senatori de drept erau: moºtenitorul Tronului dupã
ce împlinea vârsta de 18 ani, mitropoliþii ºi episcopii eparhioþi ºi cei aleºi de cã-
tre Universitãþi, câte un reprezentant al fiecãreia. Cu toate cã aceastã ultimã dis-
poziþie nu a fost înscrisã în Constituþie, ea a fost menþinutã conform tradiþiei le-
gislaþiei electorale româneºti.

Noua Constituþie votatã în anul 1923 a vizat uniformizarea instituþional-legis-
lativã a României Mari3. Ea a menþinut sistemul parlamentar bicameral, conside-
rat a fi deja o tradiþie a sistemului politic românesc. Menþinerea Senatului a fost
criticatã la vremea respectivã ca fiind o decizie greºitã, aceastã Camerã a Parla-

2 COORDONATE ALE LEGISLAÞIEI ELECTORALE DIN PERIOADA INTERBELICÃ 15

————————
1Vezi Matei Dogan, Analiza statisticã a democraþiei parlamentare din România, Bucureºti, Editura Parti-

dului Social Democrat, 1946.
2 Monitorul Oficial, nr. 191 din 16 noiembrie 1918 ºi nr. 220 din 22 decembrie 1918.
3 Sorin Radu, Electoratul din România în anii democraþiei parlamentare, Iaºi, Institutul Europeam 2004,

p. 36.



mentului fiind consideratã a fi prea conservatoare. Sistemul celor douã corpuri
legiuitoare, sistemul bicameral a fost însã preferat de legiuitori pe baza urmãtoa-
relor argumente: „proiectele de legi fiind discutate de douã ori capãtã o formã
mai bunã decât dacã ar fi fost discutate numai o datã; Camera fiind compusã, în
general, din deputaþi tineri, aceºtia sunt întotdeauna mai înflãcãraþi ºi voteazã, de
multe ori, idei care nu totdeauna s-ar putea aplica în practicã; atunci e rândul Se-
natului, compus din oameni mai în vârstã ºi cu experienþã — care modificã legea
ºi pondereazã astfel acþiunea Adunãrii Deputaþilor“4.

Constituþia din 1923 a înscris principiul votului universal, la art. 64 care pre-
vedea faptul cã „Adunarea Deputaþilor se compune din deputaþi aleºi de cetãþenii
români majori, prin vot universal, egal, direct, obligatoriu ºi secret, pe baza re-
prezentãrii minoritãþii“5. ªi Senatul era ales pe baza aceluiaºi principiu, cu dife-
renþa cã se impunea o condiþie de vârstã, numai cetãþenii de peste 40 de ani pu-
tând alege senatorii. Legea electoralã din 1926 a menþinut aceste prevederi, dar
a crescut numãrul senatorilor de drept prin includerea preºedintelui Consiliului
Dirigent din Ardeal. O modificare fundamentalã a acestui sistem de alegere a se-
natorilor survine în timpul regimului autoritar al regelui Carol al II-lea. Potrivit
legii electorale din 9 mai 1939, „Senatul se compune din senatori numiþi de rege,
din senatori de drept ºi din senatori aleºi“6. Regele îºi aroga dreptul de a numi
un numãr egal de senatori cu cel al senatorilor aleºi.

Caracteristicile dreptului de vot

Dreptul de vot aºa cum a fost stabilit prin legea electoralã din 1926 prezintã
câteva caracteristici, printre care obligativitatea, egalitatea, principiul votului di-
rect ºi al celui secret.

Obligativitatea votului a fost introdusã odatã cu instituirea votului universal
prin modificãrile Constituþiei din 1917. Ea este valabilã atât pentru alegerea de-
putaþilor, cât ºi pentru cea a senatorilor. Legiuitorii vremii au considerat cã dreptul
de vot nu este numai un drept pentru cetãþeni, dar în acelaºi timp este ºi o obli-
gaþie. Ei au mai considerat cã „votul pãrãseºte forma dreptului individual pentru
a o îmbrãca pe aceea a dreptului social, devenind astfel o funcþie socialã“7. Le-
gea trebuia astfel sã fie expresia voinþei tuturor cetãþenilor, nu doar a unei cate-
gorii (doar a celor care alegeau sã meargã la vot). Iar numai prin impunerea obli-
gativitãþii votului se considera cã se asigurã implementarea acestui principiu.
Existenþa Parlamentului care trebuia sã legifereze în numele statului trebuia va-
lidatã prin participarea tuturor cetãþenilor la vot. În acelaºi timp, se considera cã
votul obligatoriu ajutã la lãrgirea orizontului politic al cetãþeanului, care va fi sti-
mulat sã participe activ la manifestãrile vieþii publice8. Legea prevedea sancþiuni
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pentru cei care nu se prezentau la vot. Astfel se stipula cã alegãtorii care nu îºi
vor exercita fãrã temei legitim dreptul de vot vor fi pedepsiþi cu amendã civilã
de 500 de lei. Amenda alegãtorilor din colegiile senatoriale ale consilierilor co-
munali ºi judeþeni ºi ale Camerelor profesionale era în cuantum de 10.000 de lei.
Sancþiunile nu au fost însã puse în aplicare de guvernanþi. De exemplu, la ale-
gerile din anul 1926 nu au votat 874 249 de cetãþeni, în 1931, 1 111 352 iar în 1937,
1 577 468 cetãþeni9.

Egalitatea votului vizeazã excluderea totalã a votului plural (dreptul unui ce-
tãþean de a vota de mai multe ori în aceeaºi circumscripþie electoralã) dar ºi a vo-
tului multiplu (dreptul unui elector de a vota în mai multe categorii electorale).
În fapt, egalitatea de drept înseamnã cã toate buletinele de vot au aceeaºi valoare.
Consecinþã a egalitãþii votului este ºi modalitatea de repartiþie în circumscripþii
electorale, modul de repartizare a mandatelor parlamentare între diferitele cir-
cumscripþii electorale.

De asemenea, legea mai prevede principiul votului direct ºi cel al votului se-
cret. Ea introduce sistemul de listã ca element esenþial al unui sistem de repre-
zentare proporþionalã. O circumscripþie electoralã este restrânsã la cuprinsul
unui judeþ. Existã ºi excepþii pentru Senat, pentru care sunt formate unele cir-
cumscripþii speciale, mai mari decât un judeþ.10

Condiþii de eligibilitate

Conform Constituþiei din anul 1923 pentru a fi eligibil în Adunarea Depu-
taþilor se cerea a fi cetãþean român, sã ai exerciþiul drepturilor civile ºi politice,
sã ai vârsta de 25 de ani împliniþi ºi domiciliul în România. Senatul era format
din senatori aleºi ºi senatori de drept. Pentru a fi ales senator trebuia sã fi cetã-
þean român, cu vârsta de 40 de ani împliniþi. Aceleaºi prevederi sunt menþinute
ºi în legea electoralã din 192611. Senatorii aleºi se împart în mai multe categorii:

– senatori aleºi de cetãþenii români care au împlinit vârsta de 40 de ani, pe
circumscripþii electorale, prin scrutin de listã;

– senatori aleºi prin votul obligatoriu, egal, direct ºi secret de un colegiu com-
pus din membrii aleºi ai consiliilor judeþene, câte unul în fiecare judeþ.

– senatori aleºi prin vot direct, secret, egal ºi obligatoriu de cãtre Camerele
de comerþ, secþia comercialã, Camerele de comerþ, secþia industrialã, Camerele
de agriculturã, Camerele de muncã. Membrii acestor Camere se întrunesc în co-
legii separate ºi aleg din rândul lor câte un senator din categoriile de mai sus ºi
pentru fiecare circumscripþie electoralã.

– senatorii aleºi de Universitãþi. Fiecare Universitate alegea din rândul profe-
sorilor câte un senator. Participau la vot toþi profesorii onoraþi, titulari, agregaþi
ºi conferenþiarii definitivi, întruniþi în colegii separate în fiecare Universitate.12

Senatori de drept erau moºtenitorul Tronului dupã ce împlinea vârsta de 18
ani (are drept de vot deliberativ dupã ce împlinea vârsta de 25 de ani); mitropo-

4 COORDONATE ALE LEGISLAÞIEI ELECTORALE DIN PERIOADA INTERBELICÃ 17

————————
9 Ioan Scurtu, Ion Bulei, Democraþia la români. 1866-1938, Bucureºti, Editura Humanitas, 1990, pp. 39-40.
10 Ion Mamina, op. cit., p. 62.
11 Monitorul Oficial, nr. 71 din 27 martie 1926.
12 Ilie Gãnescu, Const. Gr. C. Zotta, Alex. Kostachi, op. cit., p. 67.



liþii, episcopii eparhioþi ai Bisericii Ortodoxe Române ºi ai celei Greco-Catolice,
capii confesiunilor recunoscute de stat, câte unul pentru fiecare confesiune dacã
reprezintã mai mult de 20 000 de credincioºi, ca ºi reprezentantul superior reli-
gios al musulmanilor din Regat ºi preºedintele Academiei Române. Deveneau
senatori de drept: foºtii preºedinþi ai Consiliului de Miniºtri, foºtii miniºtri care
aveau o vechime de cel puþin 6 ani în aceastã funcþie; foºtii preºedinþi ai Corpu-
rilor Legiuitoare care au deþinut aceastã funcþie cel puþin 8 sesiuni ordinare; foº-
tii deputaþi sau senatori aleºi în cel puþin 10 legislaturi, indiferent de durata lor;
foºtii prim-preºedinþi ai Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie care au ocupat aceastã
funcþie cel puþin 5 ani; generalii în rezervã ºi în retragere; cei ce au exercitat co-
manda unei armate în faþa inamicului timp de cel puþin 3 luni; cei ce au deþinut
funcþia de ºef al Marelui Stat Major sau de inspector general de armatã în timp
de pace cel puþin 4 ani; foºtii preºedinþi ai Adunãrilor Naþionale de la Chiºinãu,
Cernãuþi ºi Alba Iulia ce au declarat Unirea cu România. Mandatul senatorilor
de drept înceta odatã cu demnitatea sau calitatea care le-o atribuia. În acest mod
numãrul senatorilor de drept creºtea pânã la un numãr nelimitat. „Creºterea nu-
mãrului senatorilor de drept a fãcut ca interesul partidelor politice pentru acest
corp legiuitor sã fie scãzut. În practicã, lupta electoralã s-a desfãºurat, în princi-
pal, pentru obþinerea unui numãr cât mai mare de locuri înAdunarea Deputaþilor,
care era o oglindã fidelã a rezultatelor înregistrate la urne. Durata mandatului,
atât al deputaþilor cât ºi al senatorilor era de 4 ani.“13 Funcþia de deputat ºi sena-
tor comportã anumite condiþii ºi reguli, care nu au ca scop limitarea la anumite
categorii de cetãþeni, ci doar un anumit statut de demnitate al celor aleºi. Acest
drept poate sã fie exercitat numai de cetãþeni români; pentru a lua parte la acest
act, prin care cetãþenii îºi afirmã suveranitatea popularã, trebuie, avându-se în
vedere interesul public, ca alegãtorii sã prezinte oarecare garanþii de stabilitate,
iar, din punctul de vedere al moralitãþii, sã nu devinã nedemni a exercita acest
drept.14 Aceleaºi prevederi sunt menþinute ºi în legea electoralã din 1939.

Ceea ce aduce nou legea din 1926 faþã de Constituþia din 1923 se referã la
modalitatea de centralizare a rezultatelor ºi de repartizare a mandatelor, aºa-nu-
mitul sistem al „primei majoritare“. Sistemul de repartizare a mandatelor este
sistemul majoritar, care de fapt subinclude douã categorii: cel al majoritãþii abso-
lute ºi al majoritãþii relative. Conform principiului majoritãþii absolute, dacã într-
o circumscripþie electoralã candideazã mai multe partide iar unul dintre acestea
a obþinut jumãtate plus unu din numãrul voturilor, respectivul partid obþine toate
mandatele din acea circumscripþie, iar celelalte niciunul. Astfel au valoare numai
voturile acordate partidului majoritar, iar celelalte voturi au o valoare nulã. În
sistemul majoritãþii relative toate mandatele se atribuie partidului care a obþinut
majoritatea relativã a voturilor. Pe de altã parte sistemul proporþionalist atribuie
fiecãrui partid un numãr de mandate proporþional cu numãrul de voturi pe care
l-a obþinut. Legea electoralã din 1926 aduce un sistem de repartizare a mandatelor
care diferã esenþial ºi de principiile votului universal ºi de prevederile înscrise
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formal în constituþie. Legea stabilea faptul cã toate voturile se centralizeazã la
nivel naþional iar apoi se calculeazã procentul obþinut de fiecare grupare politicã
faþã de numãrul total de votanþi pe întreaga þarã. Partidul politic care obþinea cel
mai mare numãr de voturi, dar cel puþin 40% din totalul voturilor exprimate era
declarat majoritar, iar celelalte minoritare. Pragul electoral pentru intrarea unei
grupãri politice în parlament era stabilit la 2%. Excepþie fãceau grupãrile politice
care într-o circumscripþie electoralã au obþinut majoritatea absolutã chiar dacã la
nivel naþional aveau mai puþin de 2%. Mandatele se repartizau astfel: gruparea
majoritarã obþinea jumãtate din mandate, iar cealaltã jumãtate se repartiza între
toate grupãrile politice, inclusiv cea majoritarã în funcþie de procentajul obþinut.
În cazul în care nici un partid politic nu obþinea 40 la sutã din voturi, mandatele
erau repartizate fiecãruia în funcþie de procentajul obþinut la nivel naþional. Nu-
mãrul deputaþilor a fost stabilit la 387 ºi cel al senatorilor la 254 (din care 113
erau aleºi). El va fi micºorat prin legea din 1939 la 258 pentruAdunarea Deputa-
þilor ºi la 176 pentru Senat, la care se adaugã senatorii de drept (condiþiile pentru
a fi senator de drept erau aceleaºi ca în legea din 1926).

„În plan strict politic, legea urmãreºte sã permitã crearea unei majoritãþi par-
lamentare consistente, menitã sã asigure stabilitate ºi sprijin guvernului în fiinþã, im-
plicit sã limiteze numãrul formaþiunilor politice reprezentate în Parlament. De altfel,
legea recunoaºte în mod egal, ca entitãþi juridice partidele ºi grupãrile politice.“15

Restricþionãri ºi critici

Principiile generale ale Constituþiei din 1923, puse în aplicare prin Legea
electoralã din 1926, au cunoscut în fapt numeroase restricþionãri. Prin modali-
tatea de repartizare a mandatelor ea înseamnã în practicã o restrângere a votului
universal. Conform prevederilor acestei legi sunt înlãturate toate restricþiile de-
terminate de avere, capacitate sau ereditate pentru dreptul unui cetãþean de a
vota. Pe de altã parte însã s-a constatat chiar la vremea respectivã cã legea impune
alte restricþionãri. În primul rând calitatea de naþional. Articolul 6 din Constituþie
impune ca o condiþie pentru exercitarea dreptului de a vota calitatea de român,
condiþie care se regãseºte ºi în articolele privind alegerea Camerei Deputaþilor ºi
a Senatului. În fapt ceea ce s-a considerat la acea vreme a fi o restricþionare era
parte integralã a celui mai larg curent de gândire privind conducerea statului. Le-
giuitorii vremii au considerat cã numai cei care au calitatea de român sunt preo-
cupaþi de conducerea statului ºi, în consecinþã, numai ei pot avea drept de vot.

A doua restricþie priveºte sexul masculin. Numai bãrbaþii au dreptul de a vota.
Aceastã condiþionare este parte a mentalitãþii dominante în epocã, conform cã-
reia bãrbaþii sunt superiori femeilor. Bãrbaþii erau consideraþi a fi singurii cu ca-
pacitãþi intelectuale necesare unui cetãþean pentru a-ºi exercita dreptul de vot.
Referitor la femei, legea prevedea numai faptul cã „legi speciale, votate cu majo-
ritate de douã treimi, vor determina condiþiile sub care femeile pot avea exerci-
þiul drepturilor politice. Drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza depli-
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nei egalitãþi a celor douã sexe“16. Aceastã prevedere a fost modificatã prin legea
din 1939 în care se prevedea cã „au drept de vot pentru alegerea deputaþilor, cetã-
þenii români bãrbaþi ºi femei“. Femeile nu erau însã eligibile înAdunarea Deputaþilor.

Cea de-a treia restricþie se referã la maturitatea judecãþii. Legiuitorii din acea pe-
rioadã au condiþionat dreptul de vot de existenþa unei maturitãþi a judecãþii. Ei au
stabilit astfel cã numai bãrbaþii majori, adicã cei care au împlinit 21 de ani pot sã
voteze. Vârsta de la care un cetãþean putea alege a fost ridicatã în 1939 la 30 de ani.

A patra condiþionare priveºte aptitudinea intelectualã ºi este urmarea fireascã
a maturitãþii judecãþii. Toþi cei care voteazã trebuie sã fie în deplinãtatea facultã-
þilor mintale, pentru a fi în stare sã judece pentru a alege. Sunt excluºi din acest
punct de vedere cei consideraþi incapabili, cei puºi sub interdicþie sau consiliu
judiciar (adicã acei care au o hotãrâre judecãtoreascã definitivã care sã constate
nedeplinãtatea facultãþilor lor mintale).

Ultima restricþionare este cea legatã de demnitate. Legiuitorii au considerat
cã doar acei membri ai societãþii care nu sunt atinºi de nici un fel de nedemnitate
au dreptul sã voteze. Ca ºi în cazul condiþionãrii legate de facultãþile mintale, era
necesarã o hotãrâre judecãtoreascã definitivã pentru a priva un cetãþean de dre-
ptul de a vota. La acest capitol sunt încadraþi cei condamnaþi pentru crime sau
alte delicte. Mai existã o restricþionare care exclude din corpul electoral persoa-
nele care au dat faliment. Art. 26 din legea din 1926 include starea de faliment
printre cazurile de incapacitate dar ºi de nedemnitate. Legea electoralã din 1939 pãs-
treazã toate aceste restricþii ºi mai introduce încã una: ºtiinþa de carte, potrivit cãreia
doar cei care ºtiau carte aveau dreptul sã voteze. „Acest fapt a avut ca rezultat scã-
derea numãrului de alegãtori de la 4,6 milioane în 1937 la 2 milioane în 1939.“17

Existã ºi anumite incompatibilitãþi stabilite de legea electoralã din 1926. La
aceastã categorie sunt trecuþi militarii activi care nu au nici dreptul de a alege,
nici de a fi aleºi. Justificarea acestei prevederi constã în faptul cã militarii activi
au ca singurã datorie asigurarea ordinii statului ºi, din acest motiv, nu pot parti-
cipa la niciun fel de manifestãri cu caracter politic. Incompatibili cu statutul de
ales în Camera Deputaþilor ºi în Senat erau consideraþi ºi toþi cei aflaþi într-o
funcþie de orice naturã retribuitã de stat, judeþ sau comunã ori de aºezãmintele
de utilitate publicã ale cãror bugete se voteazã de Adunarea Deputaþilor. Incom-
patibilitatea dispare însã dacã persoana ce candideazã demisioneazã din funcþie
cel mai târziu cinci zile dupã convocarea corpului electoral. Existã ºi excepþii:
primarii oraºelor pot candida fãrã a demisiona, urmând ca ei sã opteze pentru lo-
cul de parlamentar sau de primar în cazul în care sunt aleºi. Pot fi însã aleºi depu-
taþi ºi senatori fãrã condiþia de a demisiona miniºtrii, subsecretarii de stat, mem-
brii corpului didactic, ai clerului, medicii cu titlul definitiv, avocaþii, inginerii ºi
arhitecþii titraþi care nu ocupã funcþii administrative.

Din punct de vedere constituþional, legii electorale din anul 1926 i se aduc
mai multe critici. Art. 65 al constituþiei prevede cã alegerea deputaþilor se face
pe circumscripþii electorale care nu pot fi mai mari decât un judeþ, deci desem-
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narea deputaþilor se face de corpul electoral al judeþului. În realitate însã, prin
modalitatea de repartizare a mandatelor, alegerea ºi desemnarea deputaþilor se
fac de corpul electoral al întregii þãri.

Art. 64 afirmã cã votul este egal. Dar legea electoralã, prin modul de reparti-
zare a mandatelor, stabileºte inegalitatea votului. Prin stabilirea primei electorale
se desfiinþeazã toate regulile sistemului proporþionalist, care asigurã egalitatea
votului. Conform legii electorale, dacã un partid minoritar care într-o circumscripþie
electoralã a obþinut mai multe voturi decât partidul majoritar, dar nu a obþinut
majoritatea absolutã a voturilor, i se atribuie un mandat sau niciunul dacã la ni-
velul þãrii nu a obþinut 2% din voturile exprimate la nivel naþional. În acest fel
voturile acordate partidului majoritar au o putere mai mare de desemnare decât
cele acordate celorlalte partide. P. Negulescu ºi G.Alexianu remarcã faptul cã existã
de fapt o inegalitate a votului care intrã în contradicþie cu principiile constituþionale.18

Sistemul primei majoritare ce avea rolul de a da þãrii un guvern întãrit, susþi-
nut de o majoritate parlamentarã confortabilã, a fost copiat de guvernanþii libe-
rali dupã legea electoralã din Italia din 1923. Legea a fost primitã cu critici ex-
trem de dure din acest punct de vedere de partidele de opoziþie, care erau nemul-
þumite în primul rând de sistemul primei majoritare.19 Opoziþia a susþinut cã odatã
cu intrarea în vigoare a legii se va desfiinþa printr-o „loviturã de stat“ dreptul de
vot universal ºi egal, se vor încãlca principiile Constituþiei ºi se va promova „pseu-
doparlamentarismul“.20 Reprezentanþi ai opoziþiei au mai reproºat cã „prin influ-
enþa redusã din ultima vreme a alegãtorilor asupra rezultatului final al alegerilor
în ambele Camere — nu voinþa alegãtorilor decidea, ci o perfecþionatã tehnicã
electoralã —, guvernul urmãrea menþinerea sistemului dinaintea rãzboiului ºi,
implicit, interesele sale de practicare a unei politici de forþã“21. Aceastã afirmaþie
era valabilã mai cu seamã pentru Senat, unde exista sistemul senatorilor de drept
ºi a celor din oficiu. De cealaltã parte, guvernul liberal, iniþiator ºi susþinãtor al
legii, aducea ca argumente necesitatea unui „guvern puternic“, faptul cã un sis-
tem parlamentar ar fi putut fi menþinut numai de guverne „omogene“, care s-ar
fi putut afirma astfel cu succes împotriva „ideilor subversive ºi a nebuniei ro-
ºii“.22 De asemenea s-a mai argumentat cã noua lege asigura reprezentarea mi-
noritãþilor. Dacã în sistemul anterior al majoritãþilor, de exemplu, din 100 de ale-
gãtori 51 aleg toþi deputaþii iar 49 niciunul. Sistemul „primei majoritare“ ºi-a do-
vedit însã eºecul practic la alegerile din 1937, când niciunul dintre partidele poli-
tice înscrise în cursa electoralã nu a reuºit sã obþinã cel puþin 40% din totalul vo-
turilor exprimate.

Art. 127 al legii electorale din 1926 declarã cã deputaþii ºi senatorii sunt aleºii
grupãrilor politice, cã acel loc aparþine partidului ºi nu individului. Iar în cazul
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în care un parlamentar decide sã pãrãseascã formaþiunea politicã pe listele cãreia
a fost ales, el îºi pierde locul, acesta revenindu-i supleantului de listã. Dispoziþia
este însã contrarã art. 42 din Constituþie ce afirmã cã „membrii Adunãrilor repre-
zintã naþiunea“. Legea electoralã confundã de fapt naþiunea cu partidele politice.

„Legea electoralã nu asigura o corespondenþã fidelã între voinþa alegãtorilor
ºi componenþa Corpurilor legiuitoare, încãlca principiul egalitãþii votului, întrucât
voturile date grupãrii majoritare aveau o putere de desemnare mai mare decât
cele acordate grupãrilor minoritare. Legea electoralã se înscria în rândul legilor
de unificare, deoarece a asigurat instituirea unui cadru unitar de organizare, des-
fãºurare ºi stabilire a rezultatelor alegerilor la scara întregii þãri.“23 Pe de altã
parte, „era evident cã noua lege electoralã nu putea fi explicatã doar din punctul
de vedere al politicii de forþã, ci ºi din cel al unei politici realiste. În timp ce opo-
ziþia atingea, prin criticile aduse, fundamentele stãrii de fapt, guvernul considera
cã legea electoralã putea fi susþinutã, în conþinutul ei, prin rata ridicatã de analfa-
betism ºi prin cultura politicã redusã. Aici ar mai trebui menþionat faptul cã nu
numai „prima electoralã“ fãcea ca partidul sã devinã superputernic. Simplul fapt
cã un partid chemat de monarh la guvernare organiza alegerile îi asigura un
avans care nu putea fi recuperat — în acest context se vorbea de „dota guverna-
mentalã“ sau de „bonusul de la guvern“.24

Sistemul de organizare ºi desfãºurare a alegerilor

Legiuitorii din perioada interbelicã au fost preocupaþi ºi de stabilirea unui sis-
tem cât mai eficient pentru organizarea ºi desfãºurarea alegerilor. În acest scop,
prin legile electorale (în special cea din 1926) erau create instituþii cu atribuþii
speciale. În întregul proces electoral rolul principal revenea listelor electorale, ce
cuprindeau numele tuturor alegãtorilor care aveau exerciþiul dreptului de vot.
Listele electorale se întocmeau pentru fiecare comunã în parte (în Capitalã pe
sectoare) de cãtre delegaþia permanentã comunalã sau de o comisie interimarã,
sub supravegherea primarului ori a preºedintelui comisiei interimare împreunã
cu notarul. Alcãtuirea listelor electorale trebuia sã respecte trei principii: „sunt
întocmite prealabil scrutinului, sunt permanente ºi sunt revizuite anual“25. Cei
care aveau dreptul sã-ºi exercite dreptul de vot primeau o carte de alegãtor, pe
baza cãreia puteau vota. Ea nu putea fi înlocuitã de niciun alt document, votarea
efectuându-se numai pe baza cãrþii de alegãtor. Prin introducerea utilizãrii ºtam-
pilei, ce conþinea cuvântul „votat“ ºi care trebuia aplicatã înlãuntrul pãtratului cu
lista de candidaþi, procedura de vot era foarte mult simplificatã.

La nivel judeþean, în fiecare circumscripþie electoralã se forma un birou elec-
toral, ce funcþiona pe lângã tribunalul judeþului ºi era prezidat de magistratul cel
mai înalt în grad. El era asistat de un judecãtor ales prin tragere la sorþi dintre
magistraþii tribunalului care îl ajuta în îndeplinirea îndatoririlor, iar în lipsa aces-
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tuia, din diferite motive (boalã, deces etc), îl înlocuia [de un înlocuitor]. Birou-
rile electorale din fiecare judeþ erau cele însãrcinate sã supravegheze imprimarea
ºi distribuirea cãrþilor de alegãtor ºi sã rezolve plângerile care puteau apãrea la
distribuirea lor. Tot ele primesc declaraþiile de candidaturã, stabilesc secþiile de
votare ºi locurile în care se voteazã, centralizeazã voturile exprimate în circum-
scripþie, pe care le comunicã Comisiei centrale electorale. Birourile electorale
elibereazã senatorilor ºi deputaþilor aleºi ºi supleanþilor certificatul constatator al
mandatului obþinut; primesc contestaþiile care ar putea apãrea în timpul alege-
rilor ºi le înainteazã Comisiei centrale electorale sau birourilor Adunãrilor legiu-
itoare. În acelaºi timp sunt însãrcinate sã ia toate mãsurile pentru menþinerea or-
dinii publice în localurile în care se voteazã în ziua de vot.26 În perioada cuprinsã
între convocarea corpurilor electorale ºi ziua votãrii candidaþii trebuiau sã de-
punã declaraþia de candidaturã în faþa birourilor electorale. Declaraþiile de candi-
daturã trebuiau propuse de cel puþin 20 de alegãtori din circumscrpþia în care
concura candidatul respectiv la Adunarea Deputaþilor ºi 10 pentru Senat. Aceºti
susþinãtori trebuiau sã se prezinte personal în faþa Birourilor electorale sau sem-
nãturile lor sã fie legalizate. În cazul senatorilor aleºi de cãtre consiliile comu-
nale ºi judeþene ºi de Camerele profesionale, declaraþia de candidaturã trebuia
fãcutã de cel puþin 5 alegãtori din circumscrpþia electoralã respectivã.27

Legea prevede înscrierea, pe fiecare listã electoralã, a unui semn distinctiv,
un semn electoral, stabilite de Comisia centralã electoralã. Ele erau semne geo-
metrice valabile pentru întreaga þarã sau numai pentru localitãþile în care candida
o grupare politicã.28

Pentru garantarea secretului votului ºi a legalitãþii alegerilor, candidaþii înscriºi
pe o listã aveau dreptul de a desemna cel mult doi delegaþi ºi doi asistenþi la fie-
care secþie de votare, ei având împreunã cu candidaþii dreptul de control asupra
tuturor operaþiunilor Biroului electoral.29

La nivel naþional se crea o Comisie centralã electoralã, ce funcþioneazã pe
lângã Ministerul Justiþiei, formatã din 5 membri: un preºedinte ºi un consilier de
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, aleºi prin tragere la sorþi într-o ºedinþã pu-
blicã; un preºedinte de la Consiliul Legislativ, desemnat tot prin tragere la sorþi
de primul preºedinte al Consiliului; doi preºedinþi ai Curþii de Apel Bucureºti,
traºi la sorþi de primul preºedinte al Curþii. Existau ºi supleanþi: un consilier de
la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie, doi consilieri ai Curþii de Apel, un consilier
de la Consiliul Legislativ. Comisia centralã electoralã avea atribuþii administra-
tive (întocmea tabloul de semne distinctive ºi dãdea autorizaþii Birourilor elec-
torale judeþene pentru imprimarea lor pe buletinele de vot; centraliza rezultatele
voturilor exprimate, fãcea calculele cerute de lege, repartiza mandatele ºi pro-
clama deputaþii aleºi ºi supleanþii lor). În acelaºi timp Comisia are ºi atribuþii ju-
decãtoreºti (judecã contestaþiile îndreptate împotriva respingerii ilegale a unei
propuneri de candidaturã, prezentatã în termen legal autoritãþilor competente,
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precum ºi toate contestaþiile ce s-ar putea face asupra neregularitãþii semnelor
distinctive sau a numerelor de ordine ale listelor).30

Preºedintele secþiei de votare este cel însãrcinat sã deschidã buletinele de vot,
la finalul procesului de votare, în prezenþa delegaþilor, a asistenþilor ºi a candida-
þilor. El citeºte cu voce tare rezultatul fiecãrui buletin de vot arãtând votul candi-
daþilor ºi delegaþilor. Rezultatele se consemneazã în douã exemplare, una þinutã
de grefier ºi alta de unul dintre asistenþi. În liste sunt trecute numãrul total al vo-
tanþilor, numãrul voturilor nule ºi anulate, listele de candidaþi în ordinea înscrisã
în buletin ºi numãrul de voturi obþinut de fiecare listã. Dosarul alegerii se înain-
teazã Biroului electoral judeþean care, la rândul sãu, înainteazã rezultatele scruti-
nului din întreg judeþul Comisiei centrale electorale.31

Comisia centralã electoralã este cea care centralizeazã rezultatele, reparti-
zeazã mandatele ºi îi proclamã pe cei aleºi. Distribuirea mandatelor are loc doar
în cazul alegerilor pentru Adunarea Deputaþilor, pentru care mandatele se atri-
buie pe baza sistemului proporþionalist. Comisia repartizeazã mandatele grupã-
rilor politice pe þarã (cu toate cã votarea se desfãºura pe judeþe), repartizeazã
mandatele atribuite fiecãrei grupãri politice pe circumscripþii ºi atribuie manda-
tele candidaþilor aleºi.

Legislaþia electoralã este parte integrantã a legislaþiei româneºti adoptate dupã
primul rãzboi mondial, care viza reconstrucþia þãrii. Unul din scopurile ei prin-
cipale (în special a legii electorale din 1926) era asigurarea stabilitãþii politice
necesare reorganizãrii statului român. Aceasta putea fi realizatã mai eficient în
condiþiile în care exista un sistem de partide simplu, solid ºi stabil. Intenþiile po-
liticienilor vremii de a avea un numãr mic de partide ºi guverne care sã îºi ducã
pânã la capãt mandatul s-au dovedit însã a nu avea aplicabilitatea practicã doritã.
În afara „marii guvernãri liberale“ din perioada 1922-1926, guvernele din perioada
interbelicã s-au succedat la un interval de timp mult mai scurt decât mandatul lor
de patru ani. Iar numãrul partidelor politice a rãmas mare (ºi chiar a cunoscut o
creºtere importantã în anii ’30), cu toate cã numai foarte puþine reuºeau sã aibã
reprezentanþi în Parlament. Situaþia este „rezolvatã“ de regele Carol al II-lea care
desfiinþeazã partidele politice ºi înfiinþeazã partidul unic, în condiþiile în care le-
gea electoralã adoptatã în timpul regimului sãu personal pãstra marea majoritate
a prevederilor legii electorale din 1926. Astfel sunt încheiate toate discuþiile vi-
zavi de modificarea legislaþiei electorale, care au apãrut imediat dupã adoptarea
legii din 1926, ºi orice intenþie de perfecþionare a sistemului legislativ al Româ-
niei interbelice.
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