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PREFAŢĂ 

 
O iluzie a libertăţii: alegerile ca substitut al democraţiei 

 
 
 

Cartea Mihaelei Ivănescu poate fi descrisă ca un răspuns argumentat, 
riguros şi convingător dat unei interogaţii centrale pentru înţelegerea 
procesului politic democratic în România post-comunistă: cum se 
articulează reciproc politica naţională de cea locală în diferitele tipuri de 
alegeri? Pentru a răspunde acestei întrebări, autoarea analizează 
comportamentele electorale ale indivizilor, dar şi regularităţile în formarea 
intenţiei de vot, precum şi influenţele pe care diferitele tipuri de variabile le 
au în crearea sau modificarea preferinţelor politice ale cetăţenilor. Doamna 
Ivănescu a mobilizat nu numai datele empirice oferite de literatura de 
specialitate, dar a procedat la elaborarea propriilor instrumente de lucru 
(chestionare aplicate) pentru a lămuri iregularităţile în distribuirea 
sufragiilor între partide şi candidaţi puse în evidenţă la nivel naţional, la 
nivelul oraşului, dar şi al judeţului Constanţa, de momentul electoral dens 
2008-2009.  

De-a lungul capitolelor cărţii, autoarea aşează şi înlănţuie bazele 
teoretice şi metodologice pentru o explorare cât mai amănunţită şi mai 
pertinentă a celor două chestiuni pe care le-a situat în centrul problematicii 
sale: pe de o parte, dezangajarea politică a cetăţenilor manifestată prin 
absenteism electoral, iar pe de altă parte, incongruenţa între politica 
naţională şi cea locală la nivelul opţiunilor de vot. În cele nouă runde de 
alegeri generale, prezidenţiale şi locale organizate în România 
post-comunistă (şapte dintre ele investigate amănunţit în lucrare), votul este 
gradual marcat de trei fenomene împletite ce necesită explicaţie: 
dezafectarea electorală accentuată a cetăţenilor, volatilitatea preferinţelor 
exprimate de la un scrutin la altul şi dezarticularea relativă între opţiunile 
formulate simultan pentru aleşii locali şi pentru cei naţionali, această din 
urmă trăsătură fiind cu precădere manifestă în divergenţa uneori dramatică 
dintre votul local şi cel prezidenţial.  

De aici şi asumatul pluralism metodologic al cărţii: volatilitatea 
votului şi precaritatea partizană sunt deopotrivă factori ce fac imposibilă 
naturalizarea în context românesc a unuia din modelele explicative clasice în 
ştiinţa politică ale formării şi distribuirii preferinţelor electorale. Toate 
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aceste modele, trecute în revistă cu acribie, introduc inevitabil în reţeta de 
analiză a materialului empiric o formă de raţionalitate ce nu pare capabilă să 
captureze satisfăcător varietatea de criterii utilizate de către alegătorul 
român.  

Ipoteza centrală a cărţii – transformată treptat în teză testată şi 
confirmată – este prin urmare cea potrivit căreia alegătorul individual 
recurge în acelaşi timp şi fără a fi preocupat de vreun comandament de 
coerenţă la un număr variabil de crierii, ce iau în calcul identificarea 
partizană, dar o contrastează permanent cu preferinţa faţă de personalitatea 
candidatului, dar şi cu o anumită capacitate de a-şi ierarhiza opţiunile pentru 
candidaţi anume. O asemenea teză poate părea simultan previzibilă şi vagă, 
dar ea este ilustrată cu forţă analitică de comportamentul electoral al 
cetăţenilor, dispuşi să experimenteze cel puţin parţial în plan local alegerea 
unui candidat drept o formă de simpatie faţă de partidul acestuia, în vreme 
ce o asemenea favoare se pierde atunci când acelaşi alegător îşi formulează 
decizia cu privire la personalitatea şi partidul naţional. În acest complicat joc 
de oglinzi pe care Mihaela Ivănescu încearcă să-l surprindă şi să-l măsoare, 
reflecţia pe care candidatul preferat o lasă asupra partidului şi modul în care 
partidul potenţează preferinţa pentru un candidat nu sunt numai asimetrice, 
dar de-a dreptul incongruente. Aceasta mi se pare a fi, indubitabil, 
contribuţia majoră a cărţii la înţelegerea mai fină a modului în care s-a 
structurat de jos în sus logica politică românească a timpului prezent. 

Analiza surprinde, în ultimă instanţă, ceea ce s-ar putea numi 
procesul de „dez-naţionalizare” a politicii româneşti, început lent în 2001 şi 
desăvârşit în 2008. Altfel spus, politica locală este cheia de înţelegere a 
modului în care funcţionează regimul politic românesc. Alegerile, partidele, 
clientelismul şi birocraţia sunt cele patru dimensiuni ce organizează 
reflecţia. Statul român nu este decât o practică a partidelor. Acestea, la 
rândul lor, sunt inseparabile de aparatele administrative locale pe care le 
utilizează pentru a se consolida, pentru a recruta şi răsplăti membri, pentru a 
organiza scrutinele şi a manufactura rezultatele electorale. 

Votul divizat şi realegerea nu sunt neapărat instrumente de control la 
dispoziţia alegătorului. Dimpotrivă, mai ales din 2008, votul (cu precădere 
cel local şi doar parţial cel naţional) este aproape integral controlat de 
aparatele de partid capabile să-l extragă din societate. Impredictibilitatea, 
atâta cât există, ţine mai degrabă de abilitatea, variabilă de la un partid la 
altul, de a forma, menţine şi dezvolta reţele de patronaj şi clientelism 
producătoare de voturi. Partidele există şi funcţionează în acest orizont local 
mai ales ca dispozitive de mobilizare, de confecţionare chiar a voturilor. Iar 
metoda prin care partidele realizează această operaţiune sezonieră este 
clientelismul. Acesta din urmă, în schimb, este organizat în reţele de 
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patronaj relativ stabile şi, în orice caz, durabile, ce se manifestă ca unica 
formă locală de viaţă politică. Partidele româneşti, surprinse la lucru între 
aparatele statului şi societate, nu au rolul de a-i reprezenta şi socializa pe 
cetăţeni, ci de a-i mobiliza la urne.  

Reuşesc să o facă, demonstrează Mihaela Ivănescu reflectând asupra 
tabloului electoral al Constanţei anilor 2008 şi 2009, după o logică a 
bi-personalismului asimetric. În alegerile locale, personalitatea liderului 
local este determinantă în acumularea de sufragii în contul unui partid 
anume. În schimb, scrutinul prezidenţial poate răsturna ierarhia voturilor 
prin forţa opusă a personalităţii naţionale, ce pare să deţină întotdeauna 
ascendentul asupra celei locale. Să fie vorba aici despre discernământul 
alegătorilor? Am avea de-a face, mai degrabă, cu două situaţii electorale 
deconectate (chiar şi atunci când au fost simultane, cum s-a întâmplat până 
în 2004), cu două orizonturi de aşteptări suficient de distincte în imaginarul 
colectiv şi în răsfrângerile acestuia din presă. Pe de o parte, orizontul vieţii 
reale, unde mai binele sau diferitul sunt întotdeauna duşmanul binelui cu 
care te-ai obişnuit şi ale cărui limite le cunoşti. Pe de altă parte, orizontul 
generic, fictiv şi distant întrupat de preşedintele României. Acesta din urmă 
este un orizont fără legătură cu experienţa directă a cetăţenilor. De aceea, 
aceştia îşi pot proiecta la acest nivel în deplină libertate, ca pe un ecran alb, 
toate iluziile, speranţele, resentimentele şi frustrările. Fără riscuri evidente, 
concrete şi imediate. 

Dezvăluirea acestui caracter divizibil, divergent chiar, al opţiunii 
electorale a cetăţenilor, prezentată adesea ca un bun politic indivizibil, 
reprezintă probabil principala contribuţie intelectuală a cărţii la ştiinţa 
politică românească. În democraţii, votul este, desigur, un drept. Poate fi 
însă şi o iluzie a libertăţii individuale, sugerează cu rafinament Mihaela 
Ivănescu. 
 

Prof.univ.dr. Daniel Barbu 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



19 

 
INTRODUCERE 

 
Observaţii preliminare 

Lucrarea de faţă are la bază teza de doctorat cu titlul De la local la 
naţional. Comportamente electorale în Constanţa (2008-2009), pe care a 
susţinut-o în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii din 
Bucureşti, sub îndrumarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Daniel Barbu. Este 
structurată în şase capitole, fiecare dintre ele având mai multe subcapitole, 
care urmează linia tematică şi cronologică privitoare la subiectele abordate. 

Subiectul propus în cadrul prezentei lucrări este unul destul de puţin 
cercetat în lucrările de ştiinţă politică din ţara noastră, anume acela al 
analizei comportamentelor electorale ale indivizilor, dar şi al formării 
preferinţelor de vot şi al influenţelor pe care diferitele tipuri de variabile le 
au în crearea sau modificarea preferinţelor politice ale cetăţenilor. Ne-am 
propus să analizăm modul în care se construiesc opţiunile politice ale 
electoratului pentru diferitele tipuri de alegeri, precum şi efectele pe care 
rezultatele la alegerile locale le au asupra modului de raportare a cetăţenilor 
la alegerile parlamentare sau prezidenţiale şi asupra preferinţelor lor 
electorale. Ne-am raportat în analiza noastră la o zonă mai restrânsă, judeţul 
Constanţa, cu încrederea în faptul că rezultatele obţinute pot reprezenta 
punctul de plecare pentru alte cercetări similare, în alte zone geografice ale 
ţării.  

Am ales judeţul Constanţa pe de o parte pentru că nu există, la nivel 
naţional, studii aprofundate asupra acestei zone şi, pe de altă parte, 
deoarece, la o analiză de suprafaţă asupra rezultatelor alegerilor locale şi 
parlamentare din anul 2008, precum şi ale alegerilor prezidenţiale din anul 
2009, am putut observa o serie de elemente interesante, care ne-au 
impulsionat interesul pentru un asemenea tip de cercetare. La nivel naţional, 
au fost realizate o serie de cercetări asupra comportamentului electoral, fie 
în cadrul unor proiecte complexe dezvoltate de unele  institute de cercetare, 
fie de echipe de profesori în cadrul unor programe de cercetare, însă asupra 
altor spaţii geografice, cum ar fi Transilvania sau Banatul, zona Dobrogei 
nefiind inclusă, până în prezent, în asemenea studii. În acest sens, una din 
metodele utilizate în această lucrare a fost analiza comparativă a alegerilor 
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desfăşurate în judeţul Constanţa din 1990 şi până în prezent cu rezultatele de 
la nivel naţional, cu scopul de a evidenţia particularităţile acestei zone. 

Valoarea aplicativă şi semnificaţia teoretică a prezentei lucrări vor 
deriva din analizele, sintezele şi comparaţiile realizate pe parcursul 
investigaţiilor. De aceea, suntem de părere că un asemenea demers ştiinţific 
este unul de o importanţă majoră, deoarece informaţiile adunate în cadrul 
acestei lucrări ar putea fi utile la mai multe niveluri. În primul rând, 
specialiştii le-ar putea utiliza în încercarea de a găsi soluţii viabile de 
îmbunătăţire a mecanismelor de funcţionare a democraţiei şi pentru 
consolidarea sistemului de partide, mai ales la nivel local. În al doilea rând, 
actorii politici implicaţi direct în lupta pentru putere şi-ar revizui modul de 
raportare la alegători, ceea ce ar contribui la creşterea responsabilităţii lor 
politice, dar şi a gradului de implicare a cetăţenilor în treburile publice. În al 
treilea rând, indivizii obişnuiţi ar putea înţelege mai bine mecanismele 
electorale, efectele diferitelor tipuri de sisteme electorale şi ar lua în calcul 
mai multe variabile în procesul de alegere a reprezentanţilor. Nu în ultimul 
rând, informaţiile în cauză ar putea reprezenta un bun instrument de lucru 
pentru studenţii şi/sau cercetătorii interesaţi de această parte a ştiinţei 
politice.  

Literatura de specialitate de la noi din ţară este relativ săracă din 
punct de vedere al studiilor pe tema comportamentului electoral în perioada 
postcomunistă, iar motivele, aşa cum argumentează unii autori, sunt diverse: 
transformările economice, politice şi sociale de la începutul anilor ’90, 
pluripartidismul extrem, fragmentarea partidelor, volatilitatea economică, 
politică şi socială1. Diverşi cercetători, cei mai mulţi dintre ei americani sau 
britanici, au analizat comportamentul electoral în state cu democraţii stabile, 
prin luarea în considerare a unor indicatori ideologici şi de performanţă, 
însă, în România, cei mai mulţi dintre autorii care s-au preocupat de 
chestiunea votului în perioada post-comunistă au pus accentul mai mult pe 
evoluţia legislaţiei electorale, sau pe analiza rezultatelor alegerilor, 
ocupându-se doar tangenţial de studiul mai aprofundat al comportamentelor 
electorale. 

Cât priveşte perspectivele româneşti asupra proceselor electorale, 
Cristian Preda este unul dintre autorii preocupaţi de această problematică. 
Lucrările sale tratează cu precădere evoluţia partidelor româneşti după 1990, 
sistemul politic românesc din perioada interbelică şi post-comunistă, precum 

                                                 
1 Irina VELICU, „Criza financiar-economică şi alegerile parlamentare din 2008”, în 
Gheorghe TEODORESCU (coordonator), Alegeri 2008, vol. 1 – Campanii, lideri, sondaje, 
Editura Polirom, Iaşi, 2009, p. 191. 




