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SISTEMUL DE VOT ÎN ROMÂNIA  
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Vot = 1. Exprimare a opiniei cetățenilor unui stat în legătură cu alegerea reprezentanților lor în organele de conducere; opinie 

exprimată de membrii unei adunări constituite în legătură cu o candidatură, cu o propunere sau cu o hotărâre; adeziune dată 

în acest scop. ◊ Vot de încredere (sau de neîncredere) = vot prin care un parlament aprobă (sau respinge) politica guvernului 

ori un act al acestuia. Drept de vot = drept al alegătorilor de a-și exprima voința pentru alegerea reprezentanților în organele 

reprezentative ale statului; sufragiu. 2. Mod de adoptare a hotărârilor de către organele de stat, obștești etc. 3. (În sintagma) 

Vot de blam = sancțiune prin care o colectivitate organizată își manifestă prin vot dezaprobarea față de o acțiune, de o atitu-

dine etc. a unui membru al ei.   

Surse:  Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998, 

Noul dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Internațional, 2002. 

Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net 
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 Unul din fundamentele 

democraţiei este alegerea liderilor prin vot. 

Nu toate ţările care au îmbrăţişat un sistem 

politic democratic au însă şi acelaşi sistem 

de vot. Pe lângă schimbările suferite de 

sistemele de vot de-a lungul istoriei, mai 

trebuie luate în seamă şi diferenţele cul-

turale şi sociale dintre ţări. 

 În esenţă, există două sisteme de 

vot: sistemul electoral majoritar și sistemul 

electoral cu reprezentare proporțională. În 

general, sistemul electoral majoritar este 

utilizat în țări care prezintă democrații ma-

joritariste, cum ar fi de exemplu Marea 

Britanie şi SUA, şi are la bază ideea că într-

un sistem politic democratic, guvernarea 

trebuie să fie fundamentată pe exprimarea 

voinței majorității. Sistemul electoral cu 

reprezentare proporțională este utilizat în 

țări care prezintă democrații consensual-

iste, cum ar fi de exemplu Germania, Italia 

şi Belgia, şi are la bază ideea că nu este 

suficient ca rezultatul alegerilor să reflecte 

prezența unei majorității, fiind necesară o 

inventariere cât mai fidelă a opțiunilor 

electorale, astfel încât nici una din mi-

noritățile semnificative să nu fie 

dezavantajate. 

 În România se utilizează un sistem 

de vot cu reprezentare proporțională pe 

liste de partid. Astfel, alegătorii votează 

una din listele propuse de partide, iar lo-

curile se atribuie în funcție de procentele 

obținute. De exemplu, dacă un partid are 

20% din voturile la nivel naţional, el va 

avea 20% din locurile din Parlament. În 

cazul în care un partid deține majoritatea 

absolută, el își va numi propriul cabinet. 

Dacă însă nici un partid nu întrunește 

jumătate din numărul total de voturi, se 

poate forma un guvern de coaliție, astfel 

încât partidele din coaliție să aibă îm-

preună mai mult de jumătate din numărul 

de parlamentari. 

 Ca să fie eligibil pentru un loc în 

Parlamentul României, un candidat la 

alegeri trebuie să aibă cetăţenie română, 

să aibă domiciliul stabil în România şi să fi 

împlinit până în ziua alegerilor inclusiv 

vârsta de 23 de ani pentru Camera Deputa-

ților sau 33 de ani pentru Senat. Excepţie 

de la această regulă o fac debilii și alienații 

mintali puși sub interdicție și persoanele 

condamnate care prin hotărâre judecătore-

ască definitivă și-au pierdut drepturile elec-

torale. 

 Sistemul electoral din România 

este unul foarte afectat de fenomenul 

corupţiei, în special în ceea ce priveşte 

mita electorală, finanţarea abuzivă a cam-

paniilor electorale şi influenţarea rezultate-

lor votului.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


