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Sistemul electoral din România între nevoia schimbării şi o mai 

bună reprezentare politică a cetăţenilor 

Vineri 17 mai 2013 

Sala de Consiliu a Palatului Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti 

Sistemele electorale reprezintă un instrument esenţial pentru alegeri şi pentru o 
guvernare democratică şi reprezentativă. Aceste sisteme trebuie să ofere oportunităţi egale 
pentru toţi cetăţenii de a influenţa politica şi practicile guvernământului.  

Dacă sistemul electoral al reprezentării proporţionale bazat pe un scrutin de listă a fost 
cel care a condus la desemnarea membrilor Adunării Constituante ce a votat Constituţia din 
1991, după 1995, în România, au apărut tot mai des opinii în sensul că sistemul de vot practicat 
nu mai corespunde realităţilor.  

Sistemul votului pe liste a avut raţiunea sa la momentul anului ’90. Primele alegeri de 
după Revoluţie trebuiau să fie cât mai „simple” din punctul de vedere al unor alegători mai puţin 
instruiţi în privinţa instrumentelor democratice şi să aducă în Parlament o reprezentare cât mai 
largă a tuturor forţelor politice, istorice sau nou create. Primul Parlament urma să redacteze 
Constituţia, un act fundamental ce avea nevoie de o legitimitate cât mai largă. Un vot uninominal 
ar fi adus în 1990 o majoritate covârşitoare Consiliului Frontului Salvării Naţionale, dat fiind că 
alte forţe politice nu cunoscuseră afirmarea. Votul pe liste, cel care garantează multipartidismul 
în Parlament, a fost soluţia momentului şi a dat rezultate bune.  

Odată îndeplinit acest obiectiv, sistemul votului pe liste a început să îşi arate carenţele: 
legătura slabă dintre alegător şi ales, lipsa de răspundere (fie şi morală) a parlamentarilor în faţa 
cetăţenilor, formarea anevoioasă a majorităţii guvernamentale datorită unui Parlament 
fărâmiţat.  

Pentru momentul actual se impune un sistem electoral îmbunătăţit care să ofere o mai 
bună reprezentare politică a cetăţenilor. Cum trebuie să arate un astfel de sistem, care sunt 
modificările care ar trebui aduse actualului sistem electoral din România şi ce propuneri au 
instituţiile statului, partidele politice şi societatea civilă? Sunt întrebări asupra cărora o dezbatere 
într-un cadru academic încearcă să ofere răspunsuri.  

Modificarea sistemului electoral are importante consecinţe în plan politic şi juridic şi ea 
trebuie tratată cu mult timp înainte de alegeri (cel puţin doi ani). Astăzi, majoritatea partidelor 
politice îşi exprimă opiniile referitoare la modificarea legilor electorale în funcţie de sistemele de 
vot susceptibile a le favoriza interesele.  

Când se doreşte schimbarea unui sistem electoral trebuie avute în vedere câteva 
premise. În primul rând, trebuie cunoscut faptul că niciun sistem nu este perfect.  
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Ba, mai mult, fiecare sistem are atât avantaje, cât şi dezavantaje. Apoi, un sistem 
electoral nu este simplu de aplicat şi de înţeles. Fiecare are complexitatea lui matematică şi, din 
acest punct de vedere, niciodată electoratul nu va fi suficient de pregătit pentru a asimila şi 
descifra un mod nou de a vota. Înţelegerea vine pe parcurs, după câteva experienţe practice. 
Desigur, nu este recomandabilă nici „forţarea” electoratului prin trecerea de la o extremă la 
cealaltă, pe scala sistemelor de vot. Reorientări de acest gen sunt posibile doar prin modificări 
succesive, graduale ale sistemelor de vot, pentru a se obţine rezultatul dorit. Spunem „rezultatul 
dorit” pentru că, în definitiv, aceasta este esenţa schimbării sistemului de vot. În toată lumea, 
modificarea sistemului electoral este o decizie eminamente politică. Orice sistem de vot 
favorizează o anumită tendinţă politică. Dacă în România se doreşte ajungerea la un sistem 
politic bipartid, alegerea sistemului de vot trebuie făcută din familia sistemelor majoritare, care 
creează injustiţii electorale recuperate însă prin eficienţa forului legislativ. Dacă, dimpotrivă, se 
doreşte o reprezentare largă a tuturor partidelor şi curentelor politice, atunci sistemul electoral 
utilizat trebuie să fie din familia sistemelor proporţionale. Dacă, în sfârşit, se doreşte o îmbinare 
a factorilor de mai sus, există sisteme mixte ce pot conduce şi la acest rezultat.  

Totuşi, sistemele politice creează sistemele electorale şi nu invers. Sistemele electorale 
pot doar sprijini unele tendinţe de schimbare a sistemelor politice, dar, de obicei, ele sunt alese 
pentru a consolida o anume stare de fapt. Dezbaterea nu este însă chiar simplă, căci analiza 
sistemelor de vot poate conduce şi la alte întrebări. Iată, deci, cât de complicate pot fi 
dezbaterile referitoare la schimbarea sistemului de vot în România.  

 

PROGRAM PROVIZORIU 

10 – 12 : Propuneri de modificare a legilor electorale în România. Viziunea instituţiilor 

statului şi a partidelor politice parlamentare 

Invitaţi:  Reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente 

Reprezentanţii Ministerului de Interne  

Reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe  

Reprezentanţii partidelor politice parlamentare 

 

14 – 16 : Viziunea societăţii civile cu privire la sistemul electoral din România  

Invitaţi:  Asociaţii reprezentative cu activitate în domeniu 

 

16 - 18 : Avantajele şi dezavantajele diferitelor tipuri de sisteme electorale din perspectiva 

mediului academic  

Invitaţi:  Profesori de la Facultăţi de Drept din ţară şi din străinătate 


