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SIMULARE ALEGERI PARLAMENTUL EUROPEAN

���� Este a doua simulare naţională realizată de Agenţia de Rating Politic după cea din 
septembrie 2012, referitoare la alegerile pentru Parlamentul României, prima de acel fel 
realizată în România. Atunci am estimat corect creşterea masivă a numărului de parlamentari.

���� În 25 mai 2014 vor avea loc alegerile pentru Parlamentul European. Ele vor schimba structura 
de reprezentare politică a României la Bruxelles şi impactul partidelor româneşti acolo.

���� În România au fost organizate alegeri pentru Parlamentul European în 25 noiembrie 2007 şi 7 
iunie 2009. În 2007 România a avut 35 de locuri, în 2009 a avut 33 de locuri, iar în 2014 în urma 
unor reforme va dispune de 32 de locuri în Parlamentul European.

���� În România pentru aceste alegeri se aplică un algoritm de alocare a mandatelor naţional –
toată România e considerată o singură circumscripţie şi fiecare partid are o singură listă.

���� Algoritmul este pur proporţional, cunoscut sub numele de d’Hondt. În literatura de specialitate 
acest algoritm este cunoscut că avantajează uşor partidele mari, mai ales atunci când sunt 
multe „resturi” de distribuit.

���� Am folosit în analiză rezultatele sondajelor recente şi obiectivele fixate de partide.

���� Realizarea proiectului

Proiectarea, concepţia cercetării şi analiza rezultatelor, precum şi culegerea datelor au fost realizate integral de către 
Agenţia de Rating Politic, companie de consultanţă politică.

� Raportul a fost realizat pentru uz propriu.

Contact: rp@ratingpolitic.ro, www.ratingpolitic.ro, www.twitter.com/ratingpolitic
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SIMULARE ALEGERI PARLAMENTUL EUROPEAN

Vom răspunde următoarelor întrebări:

1. Câte locuri din cele 32 ar putea obţine fiecare partid?

2. Ce se întâmplă dacă principalele partide îşi ating obiectivele propuse în 
voturi - PSD 35%, PNL 25% şi PDL 20%?

3. Care sunt scenariile pentru partidele „mici” – PPDD, PMP, ADA – şi cum îi 
afectează intrarea lor în PE pe ceilalţi?

4. Cine şi cât pierde şi cine şi cât câştigă faţă de situaţia din 2009?

5. De câte voturi are nevoie în medie un partid pentru a obţine un mandat, la 
o participare ca în 2009 de 5 milioane de alegători?

CE FACEM DE FAPT?

Calculăm pe baza unor 
sondaje şi scenarii câte 
voturi ar lua fiecare 
partid la o prezenţă de 
5 milioane alegători.

APLICĂM ALGORITMUL 
ELECTORAL =

FORMULELE 
MATEMATICE DIN LEGE

Rezultă mai multe 
scenarii cu numărul de 

mandate cuvenit 
fiecărui partid care ar 
trece pragul de 5%.



4

Scenariul 1: Alocare după scorul din sondaje: O medie a celor mai 
bune scoruri din sondajele recente, doar cu partidele parlamentare

* În toate scenariile prezentate am folosit aceeaşi prezenţă la vot de 5 milioane de 
alegători care s-a înregistrat în 2009, la ultimele alegeri europene. Dacă alegerile 
europene vor fi suprapuse cu alt eveniment electoral – referendum sau alegeri 

prezidenţiale – e probabil ca această participare să crească. Diferenţa între partide va fi 
făcută în orice variantă de mobilizarea partidelor.

Medie sondaje Estimare număr locuri PE

PSD (PES) 38% 14

PNL (ALDE) 23% 8

PDL (PPE) 16% 6

PPDD 7% 2

UDMR (PPE) 6% 2

Partide sub 5% 10% -

Total 32
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Scenariul 2: Alocare după scorul din sondaje: cu partidele 
parlamentare (medii) + PMP şi ADA care trec pragul

Situaţia comparativă faţă de tabelul anterior. Dacă avem mai multe partide peste 5% 
rezultă mai puţine voturi la „redistribuire”, iar partidele „mari” pierd câteva mandate.

Medie sondaje Estimare număr locuri PE Cum se produc modificările

PSD (PES) 37% 13 o pierdere de 1%, duce la o pierdere de un loc

PNL (ALDE) 22% 8 desi pierde 1% ramane la limita tot cu 8 locuri

PDL (PPE) 15% 5 o pierdere de 1%, duce la o pierdere de un loc

PPDD 6% 2 desi pierde 1% ramâne cu acelaşi număr

UDMR (PPE) 5,5% 2 desi pierde 0,5% ramâne cu acelaşi număr

PMP (close to PPE) 5% 1 cu 5% reuşeşte să ia 1 loc de la partidele mari

ADA (PPE) 5% 1 cu 5% reuşeşte să ia 1 loc de la partidele mari

Partide sub 5% 4% -

Total 32
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Scenariul 3: Alocare după obiectivele propuse de partide: PSD – 35%, 
PNL – 25%, PDL – 20%

Dacă partidele mari îşi ating obiectivele electorale, rezultatul direct e că partidele „mici” –
PMP, ADA şi PPDD iau puţine voturi şi pot pica sub 5% şi deci nu intră în PE.

În acest scenariu, datorită calculelor foarte „strânse”, câteva voturi în plus sau minus pot 
aduce mandate în plus sau în minus unor partide.

Medie sondaje Estimare număr locuri PE

PSD (PES) 35,2% 13

PNL (ALDE) 25,2% 9

PDL (PPE) 20,2% 8

PPDD 5,0% 1

UDMR (PPE) 5,0% 1

Partide sub 5% 10,0% -

Total 32
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Estimări medii şi comparaţii cu 2007-2009

Dacă mai multe 
partide mici intră în PE 
(>5%), partidele mari 
pierd câteva mandate
în favoarea celor mici.

Cauza sunt voturile 
puţine care mai rămân 

la „redistribuire”

2007-2009 2009-2014 Estimări 2014

PDL (PPE) 13 10 5-7

PSD (PES) 10 11 13-14

PNL (ALDE) 6 5 8-9

UDMR (PPE) 2 3 1-2

PRM (Nationalists) - 3 -

Independent
1

(Tokes, PPE)

1 

(E.Ba. - PPE) -

PLD (merged PDL) 3 - -

PPDD - - 1-2

ADA: FC-PNTCD (PPE) - - 0-1

PMP (close to PPE) - - 0-1

Total 35 33 32

Număr de mandate în Parlamentul European
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Numărul mediu de voturi necesar pentru un mandat in PE în toate 
scenariile, la o participare de 5 milioane*

În scenariile cu mai puţine partide care trec pragul de 5%, numărul de voturi necesar 
pentru a  obţine un mandat este mai mic.

În scenariile în care intră mai multe partide în PE, numărul de voturi necesar pentru  a 
obţine un mandat este mai mare.

Număr mediu voturi pentru un mandat

Scenariul 1
scor sondaje, doar 
partidele parlamentare

133333,3

Scenariul 2
scor sondaje, cu PMP şi 
ADA >5%

137500,0

Scenariul 3
scorul din obiectivele 
partidelor

126252,5

* Condiţia iniţială obligatorie este ca partidul să treacă de 5% pentru a intra în PE, adică în acest 
caz minim 250.000 voturi



Sfârşit.

Vă mulţumim.

.


