
Alegeri preferenţiale pe listă 
 

Evoluţia vieţii politice a dovedit in mod irevocabil falimentul sistemului electoral majoritar pentru 

alegerea Parlamentului aflat astăzi în vigoare. Este deci necesară o soluţie nouă care să asigure o 

legătură adevărată între alegători şi aleşi. 

Este necesară o soluţie prin care cetăţeanul are posibilitatea să aleagă atât o anumită doctrină, 

respectiv un anume partid sau alianţă de partide, cât şi pe politicienii care să o pună în practică. 

 

Pentru a îmbina avantajul alegerilor pe listă cu dorinţa electoratului de a alege persoane şi nu liste 

se poate folosi votul preferenţial pe listă în care un alegător alege un partid, dar, îşi ordonează 

candidaţii după propria sa preferinţă.  

 

Buletinele de vot vor fi concepute pentru numărătoare computerizată folosindu-se un sistem de 

citire coduri de bare similar cu cel folosit în magazine sau în secţiile financiare. Un cod de bare 

dispus orizontal ca titlu al fiecărui buletin va identifica partidul ales. Un cod de bare dispus vertical 

va da posibilitatea citirii preferinţelor alegătorului. Un astfel de sistem nu poate fi mai complicat 

decât situaţia în care un cumpărător merge la magazin, îşi pune mere într-o pungă, pune punga pe 

cântar, tastează codul merelor şi lipeşte pe pungă eticheta primită automat de la cântar. 

Câte o pagină a buletinului de vot va fi alocată fiecărui partid. O astfel de pagina ar putea să arate în 

felul următor: 

 

Buletinul de vot va fi realizat din pagini detaşabile prin realizarea de perforaţii pe latura de lângă 

cotor.  

Votul se exprimă prin detaşarea paginii corespunzătoare partidului ales şi introducerea acesteia în 

urnă. Restul paginilor vor rămâne împreună cu cotorul şi se vor depune intr-o urnă separată, care, în 

caz de nevoie poate servi la controlul corectitudinii numărătorii voturilor, ca un fel de negativ. 

Fraudarea devine în acest fel mai dificilă (nu imposibilă). 

Preferinţa pentru unii candidaţi în defavoarea celorlalţi se va vota prin ordonarea primilor 5 

candidaţi din lista completă de 9 (sau câţi va fi cazul). 

Primul buletin de vot ar putea să arate în felul următor: 

 

Partidul XXX

Nr Clasament

CandidatiCrt 1 2 3 4 5

1 Alina  Anton

2 Barbu Buhus

3 Costel Constantin

4 Dumitru Dumitru

5 Elena Enescu

6 Magda Marinescu

7 Nicolae Nestor

8 Petrica Petre

9 Vasile Vasilescu



 

 

Pentru a realiza un clasament funcţie de preferinţele electoratului se va acorda automat câte un 

punct tuturor candidaţilor de pe listă şi câte un bonus de 15 miimi pentru locul 1, 14 miimi pentru 

locul 2, 13 miimi pentru locul 3, 12 miimi pt. Locul 4 şi 11 miimi pt. locul 5. 

 

Cei nouă candidaţi ar obţine după verificarea primului buletin următorul punctaj: 

 

 

Sortând acum candidaţii în ordine descrescătoare a punctajului obţinem: 

 

 

Astfel, ultimul de pe lista partidului, ajunge pe primul loc datorită preferinţei electoratului, şi primul 

de pe listă ajunge pe locul 6. 

Cei care nu au primit voturi preferenţiale, rămân pentru moment în ordinea de pe lista originală. 

Să presupunem că următorul alegător doreşte să schimbe ordinea de pe listă doar pentru 3 dintre 

candidaţi şi pe ceilalţi să-i lase în ordinea aleasă de partid. 

Buletinul lui de vot poate să arate în felul următor: 

 

Nr Clasament

Candidati Punctaj Pozitia
Crt 1 2 3 4 5

9 Vasile Vasilescu 1,0015 1

2 Barbu Buhus 1,0014 2

5 Elena Enescu 1,0013 3

7 Nicolae Nestor 1,0012 4

6 Magda Marinescu 1,0011 5

1 Alina  Anton 1,0000 6

3 Costel Constantin 1,0000 7

4 Dumitru Dumitru 1,0000 8

8 Petrica Petre 1,0000 9

Partidul XXX

Nr Clasament

CandidatiCrt 1 2 3 4 5

1 Alina  Anton

2 Barbu Buhus

3 Costel Constantin

4 Dumitru Dumitru

5 Elena Enescu

6 Magda Marinescu

7 Nicolae Nestor

8 Petrica Petre

9 Vasile Vasilescu

Partidul XXX

Nr Clasament

Candidati Punctaj
Crt 1 2 3 4 5

1 Alina  Anton 1,0000

2 Barbu Buhus 1,0014

3 Costel Constantin 1,0000

4 Dumitru Dumitru 1,0000

5 Elena Enescu 1,0013

6 Magda Marinescu 1,0011

7 Nicolae Nestor 1,0012

8 Petrica Petre 1,0000

9 Vasile Vasilescu 1,0015



 

 

Fiecare candidat primeşte automat câte un punct şi numai cei trei candidaţi marcaţi pe buletinul de 

vot primesc bonusuri preferenţiale. 

Clasamentul în noile condiţii se schimbă din nou: Vasile Vasilescu ramâne pe locul 1, dar Elena 

Enescu trece de pe locul 3 pe locul 2, faţă de poziţia sa iniţial 5 stabilită de partid: 

 

In cazul în care un alegator doreşte să voteze lista unui partid aşa cum a întocmit-o partidul 

respectiv, este suficient să decupeze pagina acelui partid şi să o introducă în urnă. Fiecare candidat 

va obţine cate un punct iar ordinea va fi dictata de către cei care au preferinţe. 

Cei care vor dori sa întărească menţinerea listei în forma propusă de partid vor acorda preferinţele 

lor primilor 5 exact în ordinea de pe listă, asigurându-le primilor 5 poziţia. 

Un astfel de sistem, în afara faptului că ar aduce în Parlament persoane preferate de electorat, ar 

produce schimbări şi în interiorul partidelor, pentru simplul motiv că o persoană care a obţinut un 

rezultat slab nu poate pretinde o funcţie importantă în partid. În felul acesta se atinge şi acel 

deziderat, de multă vreme discutat, de reînnoire a clasei politice. 

 

Condiţii de nulitate 

 

Pentru a evita decuparea a mai mult de o singură pagină din buletinul de vot, pagina decupată din 

buletin şi îndoită în cabina de vot va fi capsată anterior introducerii în urnă. 

La deschiderea urnei se controlează voturile si acelea care conţin mai mult de o pagină nu se 

decapsează şi se consideră voturi nule. La nevoie numărul lor poate fi controlat prin examinarea 

cotoarelor. 

Dacă un alegător optează pentru doi sau mai mulţi candidaţi pentru aceeaşi poziţie, votul lui rămâne 

valabil pentru lista originală, fiecare candidat primind câte un punct, preferinţa lui fiind nulă dar 

votul pentru partid rămânând valabil. 

 

Acest sistem mai are avantajul unei numărări rapide, obiective, asigurând posibilitatea unei 

centralizări în termen scurt şi reducerea efortului făcut de comisiile electorale. Se reduc de 

Nr Clasament

Candidati Punctaj Pozitia
Crt 1 2 3 4 5

9 Vasile Vasilescu 2,0030 1

5 Elena Enescu 2,0027 2

2 Barbu Buhus 2,0014 3

8 Petrica Petre 2,0013 4

7 Nicolae Nestor 2,0012 5

6 Magda Marinescu 2,0011 6

1 Alina  Anton 2,0000 7

3 Costel Constantin 2,0000 8

4 Dumitru Dumitru 2,0000 9

Partidul XXX

Nr Clasament

CandidatiCrt 1 2 3 4 5

1 Alina  Anton

2 Barbu Buhus

3 Costel Constantin

4 Dumitru Dumitru

5 Elena Enescu

6 Magda Marinescu

7 Nicolae Nestor

8 Petrica Petre

9 Vasile Vasilescu



asemenea riscurile de fraudă prin posibilitatea de control cu restul buletinelor rămase la cotor. 

Rezultatul din fiecare secţie poate fi comunicat imediat reprezentanţilor partidelor atât în scris, cât 

şi în format digital, permiţând un control simultan din mai multe direcţii şi observarea imediată a 

locurilor în care există probleme. 

 

Metoda se poate aplica alegerii oricăror altor organe reprezentative colective (consilii locale, 

judeţene, alegeri europarlamentare). Nu este aplicabilă situaţiei în care se alege o singură persoană 

(primar, preşedinte etc.). 

 

Un alt avantaj al acestei metode este acela că în cazul vacantării unui post, acesta este preluat de 

următoarea persoană de pe listă, fără a mai face alegeri parţiale. Acest avantaj ar trebui completat şi 

cu posibilitatea revocării alesului înaintea terminării mandatului de către alegătorii din 

circumscripţia în care a fost ales. Această posibilitate întăreşte odată în plus relaţia ales-alegător, 

pentru că alesul va fi mult mai atent la felul în care acţiunile sale sunt percepute de electoratul său. 

 

Un aspect nerezolvat de propunerea de mai sus îl reprezintă traseismul politic. 

De vreme ce alegătorul alege atât partidul cât şi persoanele, trecerea unui parlamentar la un alt 

partid în timpul mandatului reprezintă cel puţin în parte o denaturare a voinţei alegătorului. Pe de 

altă parte, s-a observat şi nevoia reală de abandonare a unor partide de către proprii săi membri, 

inclusiv de către parlamentari. Sper ca acest aspect să fie rezolvat de către alte entităţi. 

 

Constantin Geangu 

Bucureşti, 06.09.2012 

cgeangu@yahoo.com  
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