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Introducere. Sistemul electo-
ral și sistemul de partide sînt 

indicatoarele gradului de democrti-
zare a unei societăți. Sistemul elec-
toral utilizat în cadrul procesului 
electoral diferă de la stat la stat, iar 
alegerea unui anumit tip de sistem 
electoral ține de mai mulți factori, 
cum ar fi structura statului, structu-
ra organelor reprezentative, tradiția 
politică, sistemul de partide, opor-
tunitatea elitelor politice aflate la 
guvernare ș.a. În continuare vom 
încerca să facem o caracteristică 
a sistemelor electorale folosite în 
Republica Letonia și în Republi-
ca Lituania, care pot servi, în tot 
sau în parte, drept modele pentru 
înbunătățirea sistemului electoral 
din Republica Moldova.

Materiale şi metode aplica-
te. Studiul efectuat a avut la bază 
cercetarea doctrinei, legislației 
internaționale în domeniu, dar și 
a practicii statelor în procesele vi-
zate. Metodele de cercetare aplica-
te au fost: metoda logica, metoda 
sistemică, metoda juridică, metoda 
istorică și cea comparativă.

Rezultate obţinute şi discu-
ţii. Alegerile populare constitu-

ie garanția realizării principiului 
suveranității naționale. La baza ori-
căror alegeri stă un sistem electoral 
utilizat. Sistemul electoral utilizat 
în cadrul procesului electoral dife-
ră de la stat la stat, iar alegerea unui 
anumit tip de sistem electoral ține 
de mai mulți factori. 

Letonia sau Republica Letonia 
(Latvija, Latvijas Republika) este 
o republică parlamentară, un stat 
unitar, unde sistemul politic al țării 
este guvernat de Constituție (Sat-
versme).

Organul suprem legislativ și re-
prezentativ al țării este Parlamentul 
Leton (Saeima), care este unul uni-
cameral, cu 100 de membri aleşi 
pentru o durată de 4 ani.

La fiecare patru ani, în prima 
sîmbătă a lunii octombrie, în Le-
tonia sînt organizate alegeri parla-
mentare ordinare. La ele pot parti-
cipa toți cetățenii din Letonia care 
au drept de vot și care în ziua ale-
gerilor au atinsă vîrsta de 18 ani.

Alegerile pentru Seimul le-
tonian sînt organizate în cinci 
circumscripții electorale: în Riga, 
Vidzeme, Latgale, Kurzeme și Ze-
mgale. Deoarece, spre deosebire de 

alegerile locale, la alegerile parla-
mentare participă și cetățenii letoni 
care locuiesc în afara țării, aceștia 
sînt incluși în circumscripția Riga.

Alegerile pentru Seim sînt or-
ganizate într-o singură zi. În plus, 
orice alegător, indiferent de locul 
de reședință și locul de domiciliu, 
poate vota la orice secție de votare 
din Letonia sau din străinătate.

Dacă, din diferite motive, ale-
gătorul nu poate vota în ziua ale-
gerilor, acesta poate depune votul 
său spre depozitare timp de trei zile 
înainte de ziua alegerilor [1].

Alegerile se desfăşoară pe baza 
unui sistem proporţional cu scru-
tin de listă şi vot preferenţial, iar 
un candidat poate figura pe listele 
depuse în mai multe circumscripţii 
electorale. Pragul electoral este de 
5% din voturile valabil exprimate 
la nivel naţional. 

Fiecare alegător primeşte bule-
tine de vot pe care sînt trecute sepa-
rat listele de candidaţi propuse de 
partide şi un plic purtînd ştampila 
secţiei de votare, el avînd de intro-
dus în plic, pe care îl va introduce 
în urnă, buletinul de vot pe care 
este tipărită lista preferată. Înainte 
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de a face acest lucru însă, opţio-
nal, poate să-şi exprime susţinerea 
pentru unul sau mai mulţi dintre 
candidaţii partidului a cărui listă 
o votează, marcînd numele candi-
datului sau candidaţilor cu „+”. De 
asemenea, el are şi posibilitatea de 
a-şi manifesta dezaprobarea faţă de 
unul sau mai mulţi dintre candidaţii 
aflaţi pe lista pe care o votează, caz 
în care trebuie să taie, pe buletinul 
de vot, numele respectivului sau 
respectivilor.

Rezultatele se stabilesc și man-
datele se repartizează în felul ur-
mător. În primul rînd, în fiecare cir-
cumscripţie se stabileşte numărul 
de mandate care revin fiecarei liste 
de candidaţi, aplicîndu-se metoda 
Sainte-Lague, unde numărul de vo-
turi valabil exprimate pentru fieca-
re listă de candidaţi se împarte la 
devizorii 1, 3, 5, 7 ... pînă cînd di-
vizorul ajunge să fie cel puţin egal 
cu numărul de mandate care sînt de 
atribuit, după care se ordonează cî-
turile în ordinea lor descrescătoare 
şi, în această ordine, se atribuie lis-
tei căreia îi corespunde fiecare cît, 
pînă se epuizează toate mandatele. 

În cea de a doua fază, pentru fie-
care candidat în parte se efectuează 
următoarea operaţiune: din numă-
rul de voturi exprimate pentru lista 
pe care el se află, se scade un nu-
măr de voturi egal cu numărul de 
alegători care au tăiat numele său 
de pe listă, iar la ce se obţine se 
adaugă numărul de voturi preferen-
ţiale pe care le-a primit. Rezultatul 
acestei operaţiuni determină ordi-
nea în care candidaţii beneficiază 
de mandate. Dacă acest rezultat îi 
dă dreptul unui candidat să obţină 
mandate în două sau mai multe 
circumscripţii, candidatul urmează 
să primească mandatul în circum-
scripţia în care numărul obţinut în 
urma acestei operaţiuni este cel 
mai mare [2, p. 26].

Șeful statului Letonia este 

Președintele Letoniei, ales indi-
rect, prin vot secret, de către Seim, 
cu o majoritate simplă de voturi, 
pentru un mandat de 4 ani [3, art. 
35 și 36].

Letonia este un stat unitar, orga-
nizat teritorial în baza principiului 
descentralizării și autoadministră-
rii locale. Au dreptul de a participa 
la alegerile pentru organele de au-
toadministrare localeă toți cetățenii 
letoni și cetățenii Uniunii Europe-
ne care au drept de vot, care în ziua 
alegerilor au atins vîrsta de 18 ani. 
Pentru a participa la alegerile loca-
le, un cetățean al Uniunii Europene 
trebuie să fie înregistrat în registrul 
populației din Letonia. 

Drepturilor de vot în alegerile 
locale nu îl au persoanele care au 
fost condamnate și execută pedeap-
să privativă de libertate, precum și 
acei cetățeni ai Uniunii Europe-
ne care nu au drept de vot în sta-
tul-membru al Uniunii Europene, 
cetățeni ai căror sînt.

Alegătorii pot vota numai în 
localitatea în care își au înregistrat 
locul de reședință, cel puțin cu 90 
de zile înainte de ziua alegerilor, 
sau în localitatea în care dețin un 
bun imobil, înregistrat în modul 
prevăzut de lege.

Alegerile pentru Consiliul 
orășenesc și Consiliul regional 
au loc în baza unui vot egal, di-
rect și secret, în baza unui sistem 
proporțional, o dată la patru ani. 
Alegerile ordinare locale au loc în 
prima sîmbătă a lunii iunie.

Letonia, în calitate de membru 
al Uniunii Europene, își deleagă 
reprezentanții săi în Parlamentul 
European. Letonia dispune de 8 lo-
curi în Parlamentul European. Sis-
temul prin care sînt aleşi cei opt re-
prezentanţi este unul proporţional 
cu scrutin de listă şi vot preferen-
ţial, asemănător celui folosit pentru 
alegerea Parlamentului naţional. 
Există o singură circumscripţie 

electorală, la nivelul întregii ţări. 
Pentru alegerile în Parlamentul 
European nu există prag electoral. 
Alegătorul votează o listă, avînd şi 
dreptul de a exprima voturi prefe-
renţiale pentru anumiţi candidaţi şi 
voturi „negative” pentru alţii.

Stabilirea numărului de manda-
te care revin fiecărei liste se face 
prin metoda Sainte-Lague, unde 
numărul de voturi corespunzător 
fiecărei liste se divide prin numere 
impare succesive în număr egal cu 
numărul de mandate, după care se 
dispun rezultatele obţinute în urma 
acestei operaţii pentru toate listele 
în ordine descrescătoare, fiecărui 
rezultat urmînd a-i corespunde un 
mandat, pînă cînd se epuizează toa-
te mandatele. 

Odată stabilit numărul de man-
date care revin fiecărei liste, acele 
mandate sînt alocate candidaţilor 
de pe listă într-o ordine determina-
tă de numărul de voturi preferenţi-
ale şi numărul de voturi „negative” 
primite de fiecare dintre candidaţi 
[2, p. 48].

Lituania este o republică parla-
mentară, stat unitar, cu circa 3 mi-
lioane de locuitori. Lituania este un 
stat-membru al Uniunii Europene, 
al Consiliului Europei, un membru 
cu drepturi depline al Acordului 
Schengen și NATO. 

Alegerile în Lituania sînt orga-
nizate atît la nivel național, cît și la 
nivel local. La nivel național este 
ales șeful statului și Parlamentul 
Republicii Lituania, numit Seimas. 
La nivel local sînt aleși membrii 
consiliilor locale.

Organul reprezentativ și legis-
lativ suprem în Lituania este Par-
lamentul (Seimas), care este uni-
cameral şi are 141 de membri aleşi 
pentru un mandat de patru ani.

Membrii Parlamentului Repu-
blicii Lituania sînt aleși prin vot 
universal, egal, secret și direct, în 
baza unui sistem electoral mixt, 
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unde 71 dintre candidaţi sînt aleşi în 
baza unui sistem electoral majoritar 
cu două tururi de scrutin în circum-
scripţii uninominale, iar ceilalţi 70 
sînt aleşi prin scrutin proporțional 
de listă cu vot preferențial, desfă-
şurat la nivel naţional, unde întreg 
teritoriul țării constituie o singură 
circumscripţie electorală.

Alegătorul primeşte două bu-
letine de vot, unul pentru circum-
scripţia uninominală şi unul pentru 
circumscripţia naţională. Exprima-
rea votului se face marcînd numele 
candidatului pe buletinul corespun-
zător circumscripţiei uninominale 
și, respectiv, lista de partid pe bule-
tinul corespunzător circumscripţiei 
plurinominale. Pe listă, alegătorul 
poate, fără să fie obligatoriu, să in-
tervină şi să stabilească o altă ordi-
ne pentru candidaţi, avînd dreptul 
de a exprima voturi „preferenţiale” 
pentru maximum cinci candidaţi. 
Dacă din însemnările alegătorului 
pe buletinul de vot nu reiese cu 
claritate cui îi sînt adresate voturile 
preferenţiale, votul rămîne valabil, 
dar se ia în considerare ordinea 
propusă de partid [2, p. 26-27].

Alegerile în circumscripțiile 
uninominale sînt considerate vala-
bile în cazul în care rata de partici-
pare la vot este mai mare de 40% 
din alegătorii din circumscripția 
respectivă. Candidații pentru care 
au votat mai mult de jumătate din 
alegătorii ce au luat parte la vot 
sînt declarați învingători. În cazul 
în care în circumscripție au fost 
înscriși în competiția electorală 
mai mult de doi candidați și nici 
unul dintre ei nu a primit mai mult 
de jumătate din voturile alegători-
lor, nu mai tîrziu de două săptămîni 
de la publicarea rezultatelor alege-
rilor este petrecut un al doilea tur 
de scrutin, la care participă primii 
doi candidați care au primit cel mai 
mare număr de voturi. Cîștigător al 
turului doi este declarat candidatul 

pentru care a votat cel mai mare 
număr de alegători. În circumscrip-
ţiile în care au candidat maximum 
doi candidaţi și în care nici unul 
dintre aceștia nu a fost ales, alege-
rile se repetă.

Alegerile în baza sistemului 
proporțional, unde întreaga țară 
constituie o singură circumscripție 
electorală, se consideră valabile 
dacă la ele au participat mai mult de 
un sfert din toți alegătorii înscriși 
în listele electorale. Pot participa la 
aceste alegeri atît partidele politi-
ce, cît și coalițiile electorale, care 
și formează listele de candidați. 
La distribuția mandatelor participă 
doar partidele care au atins un prag 
electoral egal cu 5% din alegătorii 
care au participat la vot și coalițiile 
care au atins un prag electoral egal 
cu 7% din alegătorii care au parti-
cipat la vot. La distribuire pot par-
ticipa și partidele sau coalițiile care 
nu au atins pragul electoral, dacă 
după aplicarea pragurilor numă-
rul de alegători care ar urma să fie 
reprezentaţi în Parlament este mai 
mic decît 60% din cei care s-au 
prezentat la urne, atunci partidul 
sau coaliția cu cele mai mullte vo-
turi, din cele aflate sub prag, cîştigă 
dreptul de a participa la distribuirea 
mandatelor.

Candidații care sînt aleși în 
circumscripțiile uninominale nu 
pot fi aleși și în circumscripția 
națională. Mandatele se distribu-
ie partidelor în mod proporţional. 
Numărul de voturi necesar pentru 
ca un candidat să fie considerat ales 
se stabilește în baza unui coeficient 
electoral. Coeficientul electoral se 
obţine din împărţirea numărului 
de voturi valabil exprimate, doar 
pentru partidele participante la dis-
tribuire, la 70, ceea ce constituie 
numărul de membri ai Seima care 
se aleg prin scrutin de listă. Dacă 
după împărţire rămîne un rest, la 
valoarea finală se adaugă „1”. Nu-

mărul de voturi primit de o listă se 
împarte la coeficientul electoral 
şi astfel se obtine numărul de lo-
curi pentru fiecare dintre partide. 
Mandatele ramase nedistribuite, în 
urma acestei operaţii de împărţire, 
se distribuie în ordinea marimii re-
sturilor. 

Odată stabilit numărul de man-
date ce revin fiecărei liste, se trece 
la cea de a doua fază – acea a dis-
tribuirii mandatelor între candidaţii 
de pe aceeaşi listă. Pentru început, 
se stabileşte, pentru fiecare candi-
dat în parte, numărul de voturi pre-
ferenţiale pe care le-a primit. Dacă 
acest număr este mai mare decît 
numărul de parlamentari care se 
aleg la nivelul circumscriptiei plu-
rinominale sau egal cu acesta, „cota 
electorală” a candidatului este ega-
lă cu numărul respectiv. Dacă este 
mai mic, „cota electorală” este „0”. 
După aceea, se calculează puncta-
jul pentru fiecare candidat, ca fiind 
produsul dintre „cota electorală” şi 
„cota de partid” ce se stabileşte în 
funcţie de locul pe care candidatul 
îl ocupă pe lista partidului. Manda-
tele sînt distribuite candidaţilor în 
ordinea descrescătoare a punctaju-
lui astfel obţinut pentru fiecare din-
tre ei [2, p. 27].

Șeful statului Lituania este 
Președintele lituanian, care este 
ales pentru un mandat de cinci ani 
de către toți cetățenii Republicii 
Lituania care au cel puțin 18 ani 
împliniți, inclusiv în ziua alegeri-
lor, prin vot universal, dierct, secret 
și egal. Nu pot vota pentru alegerea 
președintelui cetățenii recunoscuți 
de către instanța de judecată 
lipsiți de capacitate juridică. Orice 
restricții, directe sau indirecte, pri-
vind dreptul cetățenilor de a vota, 
bazate pe sex, rasă, naționalitate, 
limbă, origine, statut social, religie 
sau opinie sînt interzise.

Poate fi ales Președinte al Re-
publicii Lituania orice cetățean li-



23NOIEMBRIE 2015

tuanian din naștere, care a trăit în 
Lituania cel puțin ultimii trei ani, 
cu condiția că înainte de data ale-
gerilor el a atins vîrsta de 40 de ani 
și întrunește toate condițiile pentru 
a fi ales membru al parlamentului. 
Nimeni nu poate fi ales Președinte 
al Republicii Lituania mai mult de 
două mandate consecutive.

Președintele Republicii Litua-
nia se alege prin intermediul siste-
mului electoral majoritar cu două 
tururi de scrutin, unde întreaga țară 
constituie o singură circumscripție 
electorală [4].

Dreptul de a alege membrii con-
siliilor locale îl au persoanele care 
își au reședința permanentă în loca-
litatea respectivă, fără a fi necesară 
cetățenia lituaniană, care au împli-
nit vîrsta de 18 ani, inclusiv în ziua 
alegerilor. Membru al Consiliului 
nu poate fi aleasă o persoană mai 
tînără de 20 de ani. Nu pot candi-
da în consiliile locale nici militarii 
care își exercită serviciul în termen 
sau serviciul de alternativă. 

Numărul de membri ai consi-
liului local depinde de populația 
localității respective, unde 
localitățile cu un număr de locui-
tori mai mare de 500 000 vor avea 
un consiliu local din 51 de membri; 
localitățile cu un număr de locuitori 
de la 300 000 la 500 000 de persoa-
ne vor avea un consiliu local din 41 
de membri; cele cu un număr de lo-
cuitori de la 100 000 la 300 000 de 
persoane vor avea un consiliu local 
din 31 de membri; localitățile cu 
un număr de locuitori de la 50 000 
la 100 000 de persoane vor avea 
un consiliu local din 27 de mem-
bri; cele cu un număr de locuitori 
de la 20 000 la 50 000 de persoane 
vor avea un consiliu local din 25 
de membri și localitățile cu un nu-
măr de locuitori pînă la 20 000 de 
persoane vor avea un consiliu local 
din 21 de membri.

Sînt admise la distribuirea 

mandatelor doar partidele sau 
organizațiile politice participante 
la alegerile locale pentru lista căro-
ra au votat nu mai puțin de 4% din 
alegătorii care au participat la vot, 
iar coalițiile – pentru care au votat 
nu mai puțin de 6% din alegătorii 
ce au participat la vot.

Distribuirea mandatelor se face 
prin intermediul unui sistem elec-
toral proporțional și mandatul ale-
sului local durează patru ani [5, art. 
119].

Republica Lituania, în calitate 
de membru cu drepturi depline al 
Uniunii Europene, are dreptul de 
a-și delega reprezentanții săi în 
Parlamentul European, unde beni-
ficiază de 11 locuri. Cei 11 mem-
brii ai Parlamentului European sînt 
desemnaţi în cadrul unei singure 
circumscripţii electorale, ce aco-
peră întregul teritoriu la Lituaniei, 
printr-un sistem de reprezentare 
proporţională cu scrutin de listă şi 
vot preferenţial. Pragul electoral 
este de 5%.

Fiecare alegător are dreptul la 
un vot, pentru o anumită listă, avînd 
posibilitatea ca, de pe lista respec-
tivă, să voteze un anumit candidat.

Numărul de voturi obţinut de 
fiecare listă se divide cu un număr 
q = [nr. total de voturi/(nr. total de 
voturi +1)] +1, din această operaţie 
rezultînd un prim număr de manda-
te. Resturile rămase sînt ordonate 
în ordine descrescătoare, fiecăruia 
dintre ele urmînd să-i corespundă 
cîte un mandat, pînă ce se epuizea-
ză toate mandatele. 

Mandatele alocate unei liste sînt 
distribuite candidaţilor în funcţie 
de voturile preferenţiale primite de 
fiecare dinte ei şi, începînd din mo-
mentul în care aceste voturi nu mai 
fac departajarea între candidaţi, de 
ordinea în care ei au fost poziţionaţi 
pe listă de către partid [2, p. 48].

Concluzii. Republica Letonia 
și Republica Lituania sînt, la fel 

ca și Republica Moldova, state 
relativ tinere, care și-au obținut 
independența în urma destrămării 
URSS. Totodată, Republica Leto-
nia și Republica Lituania au atins 
rezultate considerabile în parcursul 
său democratic, inclusiv în dome-
niul electoral, iar experiența elec-
torală a acestora este importantă și 
utilă, inclusiv prin furnizarea unor 
noi modele pentru îmbunătățirea 
sistemului electoral al Republicii 
Moldova.
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