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Clientelismul 
electoral în 
România

SERGIU GHERGHINA

C lientelismul electoral presupune 
oferirea de recompense în schimbul 
votului. Denumirea sa derivă de 
la interacțiunea dintre un patron 
sau broker (partidele politice sau 

candidații) și clienți (alegătorii). Recompensele 
includ oferirea de bani, produse, accesul la bunuri 
publice sau accesul preferențial la servicii publice, 
inclusiv oferirea unei slujbe. În contexte specifice, 
clientelismul poate lua și forme coercitive, în sensul în 
care alegătorii sunt amenințați cu pierderea accesului 
la unele bunuri publice precum ajutoarele sociale 
sau servicii precum locul de muncă dacă nu votează 
cu un anumit partid sau candidat. Clientelismul este 
problematic pentru democrație deoarece manipulează 
și mobilizează alegătorii pe alte coordonate 
decât cele ale competiției dintre idei și politici. 

Clientelismul este binecunoscut în politica 
românească. Scrierile politice și literare din ultimele 
decenii ale secolului al XIX-lea reflectă modalitatea în 
care alegătorii primeau diverse beneficii în schimbul 
votului. Câteva decenii mai târziu, când electoratul 
s-a extins prin intermediul acordării dreptului de vot 
întregii populații, partidele și candidații au continuat 
cu practicile clientelare. Politica interbelică oferă 

multe exemple prin care alegătorii erau motivați să 
susțină un partid. Istoria clientelismului electoral s-a 
întrerupt în mare măsură în perioada comunistă, 
odată cu instaurarea partidului unic. Reapariția 
competiției dintre partide în perioada postcomunistă 
a coincis cu revirimentul acestui fenomen. 

Clientelismul utilizat la alegerile locale și naționale 
din primul deceniu postcomunist era izolat și nu 
exista coordonare la nivel național în interiorul 
partidelor. Apărea cu preponderență în zonele în 
care competiția era strânsă și voturile „cumpărate” 
puteau schimba rezultatul. Această dinamică s-a 
schimbat în anii 2000, iar partidele au început 
utilizarea clientelismului pe scară largă. Unele analize 
anterioare ilustrează faptul că partidele au început 
cumpărarea de voturi atât în județele în care erau 
relativ sigure de susținere electorală, cât și în cele în 
care contracandidații se bucurau de suport popular. 
În primul caz, doresc să își fidelizeze proprii alegători 
astfel încât aceștia să nu fie tentați de alte partide 
care le oferă ceva în schimbul votului. În cel de-al 
doilea caz, încearcă să mobilizeze electorat indecis 
sau disponibil la schimbarea preferinței electorale. 

În ultimele două decenii toate partidele parlamentare 
importante au fost angrenate în clientelism electoral. 
Indiferent de discursul critic pe care îl au față de 
cumpărarea de voturi, partidele politice au folosit 
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acest mecanism. În acest sens există dovezi multiple 
în mass-media, sesizări ale contracandidaților sau 
declarații ale alegătorilor care au refuzat banii, 
bunurile sau serviciile oferite de partide. Pe fondul 
acestor practici, se poate identifica o cultură a 
acceptării clientelismului în România. Alegătorii 
percep oferirea de bunuri ca fiind normală și uneori 
chiar solicită partidelor să facă acest lucru. La această 
cultură a contribuit și cadrul legislativ care a permis 
pentru unele alegeri oferirea de produse nealimentare 
și materiale de propagandă electorală. Legea 
pentru organizarea campaniei electorale permitea 
partidelor să ofere obiecte precum tricouri, brichete, 
calendare, pixuri, pungi sau mănuși inscripționate 
cu însemne electorale. Există o graniță foarte fină 
între astfel de obiecte și cele de consum care sunt 
mită electorală, iar perpetuarea clientelismului nu 
este surprinzătoare. Un sondaj realizat recent pe 
aproximativ 1.000 de persoane din întreaga țară, 
după alegerile locale din 2020, indică faptul că mai 
mult de unul din cinci români cunoaște persoane 
cărora li s-au oferit bani, produse sau accesul la 
bunuri și servici publice în schimbul votului. 

Clientelismul pare o constantă a politicii românești 
ce nu variază în funcție de sistemul electoral utilizat. 
În ultimele două decenii alegerile naționale au 
fost organizate utilizând două sisteme diferite: 
reprezentare proporțională cu liste blocate în 2000, 
2004 și după 2016 și sistem mixt cu vot uninominal 
în 2008 și 2012. Niciunul dintre cele două sisteme 
nu a inhibat existența clientelismului. Alegerile 
prezidențiale utilizează un sistem majoritar în 
două tururi care a fost folosit și pentru primari 
până în 2008 inclusiv. Clientelismul este prezent în 
alegerile prezidențiale în aceeași măsură ca în cele 
parlamentare. În ceea ce privește alegerile locale, 
alegerea primarilor într-un tur, introdusă la alegerile 
din 2012, pare să mențină clientelismul la cote ridicate. 
Din punct de vedere teoretic, o astfel de competiție 
favorizează cumpărarea de voturi de către candidați, 
deoarece fiecare vot contează. În practică, alegerile 
pentru primar și cele pentru consiliu local, unde 
se utilizează reprezentare proporțională cu liste 
blocate, nu oferă diferențe semnificative în ceea ce 
privește utilizarea clientelismului. De exemplu, știrile 
din mass-media despre alegerile locale din 2020 
au raportat multe cazuri și pentru consiliul local. 

Clientelismul electoral continuă să persiste în 
România în pofida diverselor sistemelor electorale 
utilizate. Cumpărarea de voturi are loc indiferent 
dacă discutăm despre lista unui partid, un candidat 
sau o decizie – au existat cazuri de mită electorală 
și la referendumurile organizate în ultimele două 
decenii. Este un fenomen profund, care transcede 
competițiile electorale și care poate fi stopat prin 
intermediul unor prevederi legale implementate. Însă 
aceste prevederi anti-clientelare trebuie adoptate 
tocmai de cei care practică frecvent clientelismul.

Se poate identifica o 

cultură a acceptării 

clientelismului 

în România. 
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