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Introducere
Anul 2016 a fost dominat, în ceea ce priveşte viaţa politică, de cele două
scrutine, desfăşurate la 5 iunie (alegerile locale) şi la 11 decembrie (alegerile parlamentare). Începem studiul nostru prin remarca potrivit căreia opiniile unora dintre
experţii în domeniu, analiştii şi comentatorii politici ai momentului par a avea,
oarecum, acelaşi punct de vedere, şi anume faptul că alegerile din anul 2016 pot
fi considerate ca fiind evolutive, acest lucru datorându-se în special numeroaselor
modificări legislative. Astfel, ca urmare a modificării legislaţiei în ceea ce priveşte
finanţarea campaniilor electorale de către stat, bugetele de campanie au suferit o
restrângere destul de mare, ceea ce pentru cei mai mulţi a însemnat o diminuare
drastică a aşa zişilor bani negri1. Fără însă a se face o limitare concretă pentru perioada
de pre-campanie, observăm, faţă de campaniile anterioare, faptul că alegătorii au fost
asaltaţi cu materiale promoţionale în această perioadă, în timp ce pentru perioada de
campanie propriu-zisă afişajul pe panourile electorale nu a mai fost la fel de permisibil.
Cu un buget electoral limitat, candidaţii au fost obligaţi să se axeze pe grupuri ţintă,
astfel încât să poată culege maximul de voturi. Sigur, în opinia unora, se impune o
reorganizare din acest punct de vedere în sensul în care se poate observa un buget mai
mare alocat perioadei de pre-campanie faţă de perioada prorpiu-zisă de campanie.
Totodată, s-a constatat o îmbunătăţire a transmiterii datelor prezenţei pe judeţe în timp
real, fluidizarea în acest segment fiind posibilă doar ca urmare a profesionalizării
instituţiilor abilitate2.
Schimbarea la faţă a legislaţiei electorale româneşti
Importanţa alegerilor din 2016 a fost amplificată de numeroasele schimbări
legislative intervenite în anul 2015, când mai multe legi au fost modificate.
Reglementările legislative au avut rolul de a completa, de a actualiza şi perfecţiona
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organizarea alegerilor astfel încât procesul electoral să se fluidizeze. Astfel, au fost
modificate şi republicate Legea partidelor politice (Legea nr. 14/2003 prin Legea nr.
114/2015), Legea finanţării partidelor şi campaniilor electorale (Legea nr. 334/2006
prin Legea nr. 113/2015) şi au intrat în vigoare trei noi legi electorale – Legea pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (Legea nr. 115/2015), Legea privind
alegerea Senatului şi Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente (Legea nr. 208/2015) şi Legea votului prin corespondenţă (Legea nr. 288/2015). În aprilie 2016, a fost adoptată Legea nr. 78/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor3.
A avut loc, în 2015, o reformă electorală masivă, proces extrem de necesar
evoluţiei societăţii româneşti. Cu toate acestea, se înregistrează şi un mare minus prin
lipsa implicării în elaborarea şi punerea în dezbatere publică a unui cod electoral care
să unifice legile electorale şi să aducă stabilitate în organizarea alegerilor4. Codul
Electoral este cu atât mai necesar cu cât societatea românească are nevoie de reguli şi
strategii clare după care să se ghideze de fiecare dată când se confruntă cu alegerile
electorale, are nevoie de normalitate şi de predictibilitate legislativ-electorală.
Problema unui astfel de demers a fost semnalată de noi şi în anul 2015, când au fost
puse sub lupa analizei alegerile prezidenţiale din 20145.
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/20016, precum şi pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali a
reglementat alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din ţara noastră –
consiliile locale, consiliile judeţene, primarii şi preşedinţii de consilii judeţene. Legea
a modificat modul de alegere a preşedinţilor de consilii judeţene, revenindu-se la
alegerea lor indirectă, şi nu prin vot direct cum s-a întâmplat la alegerile din anii 2008
şi 2012. Preşedintele de Consiliu Judeţean este ales din rândul consilierilor judeţeni,
prin vot secret al acestora, cu majoritate simplă. S-a menţinut prevederea introdusă în
2012 conform căreia primarii se aleg într-un singur tur, pe circumscripţii electorale,
prin scrutin uninominal. Consiliile locale şi cele judeţene se aleg pe circumscripţii
electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale.
În anul 2012, prin Hotărârea nr. 57 din18 mai, au fost stabilite de către Biroul
Electoral Central normele tehnice pentru repartizarea mandatelor de consilier la
alegerile locale. Astfel, pragul electoral este egal cu numărul întreg, fără zecimale,
3
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nerotunjit, rezultat din înmulţirea punctelor procentuale stabilite conform art. 96
alin. (1) din Legea nr. 67/2004 cu numărul total al voturilor valabil exprimate într-o
circumscripţie electorală. Limitele pragului electoral stabilite în 2012 au rămas valabile
şi pentru 2016, astfel (a) pentru partidele politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale şi candidaţi independenţi – 5%; (b) pentru alianţe politice şi
alianţe electorale formate din 2 membri – 7%; (c) pentru alianţe politice şi alianţe
electorale formate din cel puţin 3 membri – 8%7.
Modificarea legii partidelor politice a creat o serie de controverse şi polemici,
atât la nivel guvernamental şi parlamentar, cât şi în mass-media. Una dintre cele
mai vehemente critici din spaţiul public a făcut referire la votul într-un singur tur
de scrutin, modificare făcută în 2011, aplicată în localele din 2012, păstrată şi
pentru localele din 2016. Deşi controversele au fost multiple, iar societatea civilă
şi-a exprimat punctul de vedere privind reintroducerea celor două tururi de scrutin,
patidele politice au susţinut sistemul majoritar într-un singur tur. Legea partidelor
politice, în noua sa formă, a reuşit să redefinească modalitatea de desfăşurare a
competiţiei electorale, mai ales prin procedura de înfiinţare a unui partid politic cu
doar 3 membri fondatori, de la 25 000, domiciliaţi în minim 18 judeţe şi Bucureşti,
însă nu mai puţin de 700 de persoane pentru fiecare dintre judeţe. Duritatea discuţiilor
create de aceste modificări a decurs şi din faptul că urma aplicarea lor în alegerile
din 2016, influenţându-se, astfel, competitivitatea electorală prin creşterea semnificativă a numărului de competitori. S-a dat practic posibilitatea mai multor partide
noi să intre în cursa pentru alegerile locale din iunie, candidând împotriva
partidelor tradiţionale8. Astfel, au fost înfiinţate şi chiar au funcţionat partide
regionale sau locale9, iar efectele modificărilor au apărut foarte curând, în sensul în
care până la finele lui 2015 erau 25 de partide nou înfiinţate, pentru ca până la
alegerile din iunie 2016 numărul lor să se dubleze10.
Prin Legea 208 din 20 iulie 2015 a fost înfiinţată Autoritatea Electorală permanentă (AEP) cu atribuţii în organizarea procesului electoral, cu funcţionalitate
permanentă. Doar în timpul organizării alegerilor se înfiinţează Biroul Electoral
Central, birouri electorale de circumscripţie la nivel judeţean, al municipiului
Bucureşti, oficii electorale de sector, în cazul municipiului Bucureşti, şi un birou
electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în
7
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afara ţării, precum şi birouri electorale ale secţiilor de votare. Birourile electorale
sunt alcătuite doar din cetăţeni care au drept de vot, iar candidaţii în alegeri, precum
şi soţul/soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv, nu pot fi
membri ai birourilor electorale11.
Potrivit acestei legi, „reprezentanţii partidelor politice, ai alianţelor politice şi ai
alianţelor electorale, precum şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale în birourile şi oficiile electorale pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au
propus, cu aprobarea biroului electoral ierarhic superior, până în preziua votării, iar în
caz de deces, îmbolnăviri sau accidente, chiar şi în ziua alegerilor.
La nivel naţional, se constituie un Birou Electoral Central, format din 5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii
Electorale Permanente şi din cel mult 12 reprezentanţi ai partidelor politice, alianţelor
politice, alianţelor electorale, conform legii, precum şi un reprezentant desemnat de
grupul parlamentar al minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor. Desemnarea
celor 5 judecători se face de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în
şedinţă publică, în cea de-a treia zi de la stabilirea datei alegerilor, prin tragere la
sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”12.
Cel mai important este că prin Legea 208/2015 au fost mult îmbunătăţite
procedurile pentru observarea alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă reuşind
să acrediteze pentru alegerile parlamentare organizaţii neguvernamentale sau massmedia. Totodată, regulile au putut deveni mai flexibile, transparenţa a crescut13, iar
modalitatea de alegere a viitorilor membri ai Senatului şi Camerei Deputaţilor a
fost reglementată prin reintroducerea listei închise de partid. De asemenea, se interzice
folosirea de mesaje sau sloganuri cu caracter discriminatoriu, precum şi a mesajelor
care incită la ură şi intoleranţă14.
Următorul pas pentru reforma electorală a fost textul Legii 113/2015, care a
reglementat finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, precum
şi controlul finanţării activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale15. Astfel,
11
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donaţiile şi împrumuturile se fac doar prin virament bancar, împrumuturile contractate de către partidele politice se restituite în maximum 3 ani (tot prin virament
bancar), iar cele care nu sunt sau nu pot fi restituite la termen sunt considerate donaţii.
Din acest moment, împumuturile şi donaţiile sunt publicate în Monitorul Oficial al
României16.
Practic, prin această lege a avut loc o disciplinare a partidelor politice şi a
modalităţilor de desfăşurare a campaniilor electorale, disciplinare necesară dacă
avem în vedere că până la apariţia sa liderii politici nici măcar nu ştiau ce sume de
bani se primeau/cheltuiau. Partidele politice au fost obligate la transparenţă şi la
declararea surselor de finanţare. Finanţările externe au fost interzise, cu excepţia
finanţărilor primite de la familiile europene ori internaţionale la care partidele sunt
afiliate17.
Potrivit legii, pentru campaniile electorale evidenţa contribuţiilor şi cheltuielilor
se face prin mandatari financiari, care răspund în solidar cu partidul ori candidatul
pentru legalitatea operaţiunilor financiare din timpul campaniilor electorale. Totodată,
organizează şi evidenţa operaţiunilor financiare ori efectuează plăţi din contul bancar
pentru campanie. Există un mandatar financiar coordonator la nivel central pentru
partide, alianţe ori organizaţii politice, dar şi câte unul pentru fiecare judeţ şi municipiul
Bucureşti, cât şi pentru fiecare sector al capitalei. Aceştia deschid conturi şi declară la
AEP (în 5 zile de la data efectuării transferului) fondurile primite în contul bancar
central pentru campania electorală, precum şi fondurile transferate din contul central în
conturile judeţene ori de sector18.
Prin legea finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale, transparenţa
financiară nu a mai putut fi ocolită de formaţiunile politice. Declararea veniturilor
încasate şi a cheltuielilor făcute, disciplina şi transparenţa au eliminat corupţia din
timpul desfăşurării alegerilor, partidele parlamentare cu datorii mari au ajuns la un
consens pentru achitarea lor, iar finanţarea campaniilor este făcută de la bugetul de stat.
Legea finanţării activităţii partidelor politice şi a desfăşurării campaniilor electorale în
noua sa formă prevede controlul financiar pentru orice sumă primită de partidele
politice în timpul campaniilor electorale. Controlul financiar electoral este făcut de
16
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Autoritatea Electorală Permanentă, care, prin personalul său specializat, verifică toate
viramentele bancare efectuate de donator şi sumele alocate partidelor politice
parlamentare de la bugetul de stat. Prin depolitizarea finanţării publice şi disciplinare a
partidelor politice şi a candidaţilor vor creşte resursele financiare pentru partide. Noua
legislaţie electorală, prin disciplinare nu are în vedere doar partidele şi candidaţii, ci şi
votanţii, care, începând cu campania pentru alegerile locale din iunie 2016, nu au mai
primit diferite cadouri electorale din partea partidelor şi a candidaţilor.
Iunie 2016 – desfăşurarea alegerilor locale
Alegerile desfăşurate în România la începutul anilor ′90 au înregistrat o
prezenţă la vot record, indiferent despre ce tip de alegeri a fost vorba – locale,
parlamentare sau prezidenţiale. Acest lucru îşi găseşte explicaţia şi în elementul de
noutate de la momentul respectiv, având în vedere perioada comunistă din care ţara
noastră tocmai ieşise. Ulterior, prezenţa la vot începe să scadă, ajungându-se, în
momentul de faţă, pentru alegerile europarlamentare19, la un procentaj ce se situează la
aprozimativ 32%, pentru anul 201420. Pentu alegerile locale din anul 201221,
desfăşurate în conformitate cu prevederile legii 129/2011, prezenţa la urne a fost de
58,9%, cu aproximativ zece procente mai mult decât la alegerile din 200822.
Pentru alegerile locale din iunie 2016, numărul total al alegătorilor înscrişi în
listele electorale a fost de 18.462.528, dintre care 8.893.687 de cetăţeni şi-au
exprimat opţiunea de vot în 3.193 de circumscripţii electorale. Procentul de
participare, la nivel naţional, a fost de 48,17%. Numărul total al mandatelor de
primar a fost de 3 18623. Datele statistice prezentate fac referire la alegerile din data
de 5 iunie, la care se adaugă şi data de 19 iunie, când, în două dintre localităţi, la
Şag din judeţul Timiş şi la Vâlcele din judeţul Buzău, a avut loc şi turul doi de
scrutin. În cele două localităţi, la 5 iunie, a fost înregistrat balotaj, candidaţii de pe
primele două poziţii având acelaşi număr de voturi. Conform art. 101 alin. (3) din
19
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Legea nr. 115/2015, alegerile au fost repetate la 19 iunie, în ambele localităţi
desemnându-se primarul la această dată24.
La 5 iunie, la închiderea urnelor, îşi exprimaseră opţiunea de vot 48,27% dintre
cei înscrişi în listele electorale, dintre care 39,80% din mediul urban şi 59,71% din
mediul rural. Cea mai mare prezenţă la vot a fost înregistrată în judeţele Giurgiu
(62,99%), Teleorman (60,55%), Olt (60,28%), Dâmboviţa (56,86%), Ilfov(56,76%)25.
Timiş (40,59%), Iaşi (42,18%), Harghita (43,48%), Covasna (43,69%), Sibiu (44,33%)
sunt judeţele în care procentajul prezenţei la vot nu a depăşit 45%. În Municipiul
Bucureşti, prezenţa la vot a înregistrat cel mai mic procentaj, doar 33,09%, mult
mai puţin decât la nivelul judeţelor, deşi, în mod surprinzător, Ilfovul, judeţ limitrof
capitalei, s-a situat între judeţele fruntaşe. În sectorul 1, au ieşit la vot 36,54% din
numărul total al alegătorilor înscrişi pe liste, este sectorul cu cea mai bună prezenţă la
vot din cele 6, de regulă are cea mai bună prezentă la vot în timpul oricărui tip de alegeri.
Sectorul 2 a înregistrat 33,35%, sectorul 3 – 31,47%, sectorul 4 – 33,06%, sectorul
5 – 31,10%, sectorul 6 – 34,16%26. Aşa cum se observă, sectorul 5 are cea mai scăzută
rată de participare la vot, la fel ca şi la alegerile parlamentare din decembrie 2016.
Judeţul Dolj a înregistrat o prezenţă de 52,32%, mai puţin faţă de alegerile
prezidenţiale din noiembrie 2014 (61,77%), dar mai mult faţă de alegerile parlamentare
din decembrie 2016 (42,14%)27.
În cursa electorală, declanşată la 6 mai 201628, au fost înscrise 114 partide,
formaţiuni politice, precum şi independenţi. Au fost aduse la linia de start şi partidele
noi, înfiinţate în baza noii legi, cu şanse foarte mici de a câştiga un mandat de primar.
Dintre formaţiunile şi partidele înscrise în cursa electorală amintim PSD, PNL, ALDE,
PMP, UNPR, PNTCD, PSRO ş.a., partide şi formaţiuni cunoscute, sau Partidul BUN,
Partidul Pirat, Partidul Noua Românie, Partidul Democraţia Directă România, Partidul
Naţional pentru Patrie, Mişcarea Noua Dreaptă, formaţiuni nou înfiinţate, dar şi
Partidul 200 pentru Bucureşti, care face parte dintre partidele locale29. Candidaţii
înscrişi în cursa electorală pentru un mandat de primar au fost, în unele municipii
24
Pentru detalii, vezi site-ul oficial al Biroului Electoral Central, disponibil la pagina web
http://www.2016bec.ro/rezultate/index.html (accesat în 23.05.2018).
25
Giurgiu, Teleorman şi Olt sunt judeţele care de obicei înregistrează o prezenţă la vot ridicată.
26
Pentru detalii, vezi Comunicatul privind participarea la vot, Biroul Electoral Central, disponibil
la pagina web http://www.2016bec.ro/wp-content/uploads/2016/06/ Comunicat-ora21.30.pdf (accesat
în 23.04.2018).
27
Alegeri locale 2016. Rezultate finale în Craiova. Lia Olguţa Vasilescu a câştigat funcţia de
primar, în „Antena3.ro”, disponibil la adresa web https:// www.antena3.ro/alegeri2016/alegeri-locale2016-rezultate-finale- in-craiova-lia-olguta- vasilescu-a-castigat-functia-de- primar-360753.html (accesat în
15.04.2018).
28
Art. 1 alin. 2 din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 244 din 12 aprilie 2016
privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerile locale din anul
2016, disponibilă la adresa: http://www.cna.ro/IMG/pdf/DECIZIE_CNA_244_2016_MOf.pdf (accesat
în 15.05.2018).
29
Lucian Pop, Lucian Negrea, Cine sunt şi cum se pregătesc noile partide pentru alegerile
locale, în „Mediafax.ro”, disponibil la adresa web http://www.mediafax.ro/politic/cine-sunt-si-cumse-pregatesc-noile-partide-pentru-alegerile-locale-15082153 (accesat în 11.05.2018).
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reşedinţa de judeţ, într-un număr considerabil de mare, ca de exemplu la Braşov,
unde s-a înregistrat un număr record de înscrişi – 15 sau Ploieşti cu 13, Constanţa
şi Bucureşti – 12, iar la Craiova s-au înscris 9 candidaţi.
În toată ţara, campania s-a desfăşurat sub asediul afişelor electorale ori în spaţii
corespunzătoare întâlnirilor cu alegătorii, spaţii puse la dispoziţe în conformitate cu
legislaţia în vigoare – în şcoli şi universităţi (în afara orelor de curs), case de cultură,
cămine culturale, cinematografe etc. Au fost interzise primirea sau promisiunea,
oferirea de bani, de bunuri ori alte foloase, dar şi determinarea alegătorilor să
voteze sau nu cu un anumit candidat ori listă de candidaţi pentru consiliile locale
ori judeţene. Primarii au fost obligaţi de lege să pună la dispoziţie locuri speciale
pentru afişajul electoral, amplasate în zone frecventate de cetăţeni, dar care să nu
incomodeze circulaţia pe drumurile publice şi nici celelalte activităţi ale localităţilor.
Rezultatele alegerilor locale din iunie 2016
După centralizarea rezultatelor de către Biroul Electoral Central, la alegerile
locale din iunie 2016, Partidul Social Democrat a obţinut 38,98% din voturi,
devenind lider, urmat de Partidul Naţional Liberal, cu 31,50% din voturi. Următoarele clasate au fost Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (ALDE) cu
5,73%, Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) cu 3,69%, Partidul
Mişcarea Populară (PMP) cu 3,57%, Uniunea Naţională pentru Progresul României
(UNPR) cu 2,50%. Candidaţii independenţi au obţinut un procentaj de 5,71%, iar
celelalte formaţiuni sub 2%30. În urma acestor procentaje, PSD a câştigat 1 708
primării, PNL – 1.081 primării, UDMR – 195 mandate de primar, ALDE – 64, candidaţii independenţi – 53 de mandate, UNPR – 26 de mandate. Celelalte formaţiuni au
obţinut sub 20 de mandate de primar, inclusiv PMP, cu 18 primari. Partidul Civic
Maghiar a obţinut 13, Forumul Democrat al Germanilor din România – 5, PSRO – 4,
Alianţa Electorală PSD + ALDE – 4, PNŢCD – 3, Partidul Puterii Umaniste
(Social-Liberal), Partidul România Unită, Alianţa Electorală MPP-EMNP şi Alianţa
pentru Viitor – câte două. Asociaţia Partida Romilor „Pro-Europa”, Uniunea Democratică a Slovacilor şi Cehilor din România, Comunitatea Ruşilor Lipoveni din
România, Partidul M10, Partidul Ialomiţenilor, Coaliţia pentru Baia Mare, Partidul
Ecologist Român, Alianţa Electorală PSD-ALDE pentru Budeşti, Partidul Verde,
Alianţa Electorală ALDE-PSD pentru Sînmihaiu de Cîmpie, Alianţa Electorală
ALDE-PSD pentru Livezile, Alianţa Electorală ALDE-PSD pentru Romuli, Alianţa
Electorală Social-Liberală PSD + ALDE Bran şi Alianţa Social-Liberală PSD +
ALDE au obţinut câte un mandat de primar, iar Uniunea Salvaţi Bucureştiul,
Partidul Popular Maghiar din Transilvania şi Partidul pentru Argeş şi Muscel nu au
reuşit să obţină niciun mandat31.
30
Pentru detalii, consultă site-ul Biroului Electoral Central, disponibil la adresa web http://
www.2016bec.ro/statistici/index. html (accesat în 15.05.2018).
31
Ibidem.
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Rezultatele finale transmise de Biroul Electoral Central ne arată că socialdemocraţii au reuşit să se impună la primăriile municipiilor reşedinţă de judeţ,
având cel mai mare număr de mandate.
Bucureştiul, deşi a avut cea mai mică prezenţă la vot, 33,31%, a avut, ca şi
candidaţi pentru fotoliul de primar, nume sonore, unii dintre ei cunoscuţi publicului
larg din activitatea de presă desfăşurată anterior activităţii politice. Astfel, Gabriela
Firea, candidat PSD, Robert Turcescu, candidat PMP, foşti jurnalişti, precum şi
Cătălin Predoiu, candidat PNL, fost ministru al justiţiei, deşi aveau o notorietate
remarcabilă, nu au reuşit să determinte bucureştenii să îşi exprime opţinea de vot în
data de 5 iunie într-un număr mare. Primaria Generală a capitalei a fost câştigată de
fosta jurnalistă Gabriela Firea, cu un procentaj de 42,97%. Aceasta a fost urmată, în
preferinţele alegătorilor, de Nicuşor Dan (Uniunea Salvaţi Bucureştiul), necunoscut
scenei politice româneşti până la acel moment, cu 30,52%, un procentaj cu mult
mai mare faţă de competitorii săi cu notorietate Cătălin Predoiu (11,18%) şi Robert
Turcescu (6,46%)32. Toate cele 6 sectoare ale capitalei au fost câştigate de PSD.
Tabel 1
Situaţia competitorilor pe sectoare
Sectorul
Sectorul 1

Sectorul 2

Sectorul 3

Sectorul 4

Sectorul 5

Sectorul 6

Nume,
Prenume
Dan Tudorache
Clotilde Armand
Alexandru Nazare
Mihai Toader
Dan Cristian Popescu
Antoaneta Bugner
Robert Negoiţă
Roxana Wring
Cristina Pocora
Daniel Băluţă
Răzvan Sava
Dumitru Dobrev
Daniel Florea
Ovidiu Raeţchi
Marian Vanghelie
Gabriel Mutu
Mihai Daneş
Ştefan Florescu

33

Partid

%

PSD
USB
PNL
PSD
PNL
USB
PSD
USB
PNL
PSD
PNL
USB
PSD
PNL
PDS
PSD
USB
independent

31,07 %
28,78 %
19,585 %
32,83 %
23,08 %
16,02 %
60,26 %
16,99 %
9,41 %
38,94 %
21,99 %
17,91 %
36,6 %
26,3 %
20,83 %
36,92 %
20,79 %
15,91 %

32
Roxana Preda, Rezultate finale alegeri locale 2016: Gabriela Firea 42,97%, Nicuşor Dan
30,52%, Cătălin Predoiu 11,18%. Toate contestaţiile, respinse, în „Mediafax.ro”, disponibil la adresa
web http://www.mediafax.ro/politic/rezultate-finale-alegeri-locale-2016-gabriela-firea-42-97-nicusor-dan-3052-catalin-predoiu-11-18- toate-contestatiile-respinse-15467482 (accesat în 13.05.2018).
33
Ibidem.
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Pentru Consiliile locale, repartizarea procentajelor a însemnat PSD – 33,64%
(16 648 de mandate), PNL – 29,60% (13 193 de mandate), ALDE – 6,52% (2 504
mandate), UDMR – 4,66% (2 284 de mandate), PMP – 4,30% (1 315 mandate),
restul partidelor obţinând 300 de mandate împreună34, iar pentru Consiliile judeţene
PSD – 579 de mandate, PNL – 496 mandate, UDMR – 95, ALDE – 76, PMP – 37,
Alianţa electorală PSD+UNPR – 35, UNPR – 14, restul partidelor obţinând 10 ori
mai puţin de10 mandate. Au existat şi 4 judeţe unde PSD şi PNL au fost singurii
competitor ce au reuşit să obţină mandate pentru consiliile judeţene (Botoşani,
Dâmboviţa, Hunedoara, Suceava)35.
În municipiul Craiova, primăria a fost câştigată de primarul în funcţie de la
momentul respectiv, Lia Olguţa Vasilescu, din partea PSD + UNPR, cu 58,47% din
voturi. Pe locul doi s-a clasat Pavel Badea (PNL) cu 12,64%, iar pe locul trei
Mircea Vasile Năstase (ALDE) cu 7,53%36.
Concluzii
Alegerile locale din 2016 au evidenţiat dinamica diferitelor forţe politice,
tendinţa de respingere de către electorat a direcţiilor din alegerile anterioare,
promovarea de către partidele politice a unor personaje mediatizate, cu priză la
publicul larg sau o personalizare a vieţii politice.
Prin rezultatele înregistrate în iunie 2016 la nivelul întregii ţări, s-a putut desprinde
imaginea unei scene politice bazată pe două partide, PSD şi PNL, care au reuşit să
acumuleze două treimi din totalul opţiunilor electorale, accentuându-se bipolaritatea.
O treime a fost disputată de celelalte formaţiuni politice, dintre care s-a desprins
ALDE, care a reuşit să depăşească pragul electoral de 5%, restul situându-se sub
acest prag. Totodată, s-a evidenţiat faptul că electoratul a rămas fidel partidelor
politice tradiţioale, cunoscute scenei politice, noile partide neputând să le insufle
alegătorilor suficient de multă încredere astfel încât aceştia să migreze. Fidelitatea
alegătorilor se remarcă cu atât mai mult cu cât, în decembrie 2015, după tragicele
evenimete de la clubul Colectiv, conform unui sondaj realizat de IRES, neîncrederea românilor în partidele politice era foarte mare. 51% dintre români susţineau
nevoia înfiinţării partidelor noi, în timp ce 44% considerau că nu este nevoie de
34

Crişan Andreescu, Alegeri locale 2016. Rezultate finale pe ţară, în „DC News”, disponibil la
adresa web: https:// www.dcnews.ro/alegeri-locale-2016-rezultate- finale-pe-ara_508085.html (accesat în
13.05.2018).
35
Gabriel Pecheanu, Rezultate finale alegeri locale 2016–Câştigătorii marilor oraşe: PSD are
19 mandate, la care se adaugă Capitala, PNL 11 mandate. Care este lista mandatelor în consiliile
judeţene, în „Mediafax.ro”, disponibil la adresa web: http:// www.mediafax.ro/politic/rezultate-finale-alegerilocale-2016-castigatorii-marilor-orase-psd-are-19-mandate-la-care-se-adauga-capitala-pnl-11-mandatecare-este-lista-mandatelor-in-consiliile-judetene-15468241 (accesat în 13.05.2018).
36
Alegeri locale 2016. Rezultate finale în Craiova. Lia Olguţa Vasilescu a câştigat funcţia de primar,
în „Antena3.ro”, disponibil la adresa web https: //www.antena3.ro/alegeri2016/alegeri-locale- 2016-rezultatefinale-in-craiova-lia-olguta-vasilescu-a-castigat-functia-de-primar–360753.html (accesat în 15.04.2018).
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alte partide pe scena politică românească, însă la 5 iunie partidele clasice au fost
relegitimate şi s-a „validat poziţia dominantă a acestora la nivelul sistemului politic”37.
Există, însă, şi particularităţi ce trebuie subliniate în contextul votului îndreptat
către partidele tradiţionale, un exemplu fiind rezultatele din Bucureşti. Deşi competiţia electorală a fost câştigată de PSD în alianţă cu UNPR, atât pentru Primarul
general, cât şi pentru primăriile pe sectoare, locul doi a fost revendicat de Uniunea
Salvaţi Bucureştiul (USB). Deşi constituită cu puţin timp înainte de alegeri, USB a
reuşit să depăşească PNL, partid istoric, şi a devenit al doilea partid major al
sistemului. Particularitatea este cu atât mai pronunţată, iar rezultatul cu atât mai
surprinzător pentru cei mai mulţi dinte noi, cu cât această formaţiune politică se
distinge de partidele postcomuniste tradiţionale; a apărut pe scena politică românească din nevoia de reprezentare socială, cu rădăcini în revendicările societăţii
civile de unde s-a desprins şi un mesaj explicit împotriva partidelor tradiţionale.
Sau poate rezultatul nu ar trebui să ne surprindă foarte tare, având în vedere că
USB „s-a dorit a fi exponentul schimbării clasei politice, fiind perceput ca atare”,
un altfel de partid, „care promovează şi care corespunde unei noi paradigme
politice”. Candidatul USB la primăria generală a capitalei, Nicuşor Dan, a fost
votat „în proporţie de 51% femei, dintre care 31% cu vârsta cuprinsă între 30 şi 39
de ani, 72% având studii superioare”38.
Prin pătrunderea pe scena politică a unor partide nou înfiinţate, ca actori
politici locali39, la 5 iunie 2016 au fost evidenţiate sincope în dominaţia partidelor
majore. Au fost promovaţi în poziţii importante oameni politici noi, în detrimentul
celor consacraţi. Este un mod de abordare al marilor partide ce se vrea un răspuns
la dorinţa de schimbare manifestată de societatea civilă din ultimii ani. Modificările
legislative din anul 2015 au crescut competitivitatea electorală şi transparenţa
procesului electoral. Partidele tradiţionale au fost nevoite să accepte şi să implementeze schimbări importante în modul de abordare a campaniei electorale.
LOCAL ELECTIONS IN JUNE 2016 – LEGISLATIVE
FRAMEWORK AND RESULTS
(Abstract)
The realization of a scientific approach from which to analyze thoroughly the
legislative changes and the results of the local elections in 2016 is considered to be of great
importance, even two years after the events. In the democratic game, local elections have a
37
Alexandru Radu, Daniel Buti, Alegeri locale 2016. Sub semnul „revoluţiei politice”?, în
„Sfera Politicii”, nr. 188/2016, disponibil la adresa web: http://www.sferapoliticii.ro/sfera/188/art02Radu_Buti.php (accesat în 25.04.2018).
38
Ibidem.
39
Partidului Social Românesc a obţinut 3 mandate în CJ Bacău (8,12%), câte două în CJ
Buzău (6,06%) şi Gorj (6,06%); Partidului Naţional Democrat a câştigat două mandate în CJ Brăila
(6,06%); Partidul pentru Argeş şi Muscel a obţinut două mandate în CJ Argeş (5,71%).
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role that is highlighted by the popular legitimacy conferred on the mayor as a result of his
direct election by uninominal vote in one round, at the same time that local and county
councils are elected on the basis of the list, with the president and vice-presidents elected
by indirect vote by the county councils.
The present study makes an insight into the legislative framework that underpinned
the electoral process in 2016, on the causes that led to the results of the elections, the
electoral actions and, last but not least, the institutions participating in the entire electoral
process.
Keywords: local elections, legislation, electoral process, legislative framework,
electoral campaign.

