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Abstract: The Romanian Electoral Law of 1926 was an unprecedented and 
highly controversial political solution: its method of allotting parliamentary 
mandates was inequitable and, additionally, it was inspired by the Acerbo Bill (a 
revolutionary juridical innovation, adopted in Italy, under Benito Mussolini’s 
rule). It was simply a formal adaptation, not an ideological option, but this case 
represented a premiere in Europe. The aim of the present paper is to discover 
the human figure behind this unusual and surprising legislative import. While this 
question does not have an obvious answer, I formulate three hypotheses 
regarding the person who had the idea of bringing the Italian electoral pattern in 
Romania. The first possible author of the law is Ion I. C. Brătianu, prime-
minister and leader of the National Liberal Party, in power in March 1926. The 
second hypothesis brings into discussion some of the members of the Liberals, 
with expertise in matters of constitutional law and electoral legislation 
(Constantin Dimitriu, Tancred Constantinescu or Vintilă Brătianu). Finally, the 
third hypothetical architect of the Romanian Electoral Law of 1926 is Alexandru 
Averescu, the leader of the Peasant’s Party. I identified arguments for each of 
these variants. The present study uses archive documents, newspaper articles, 
memoirs and parliamentary debates of the mid-1920s in order to draw a 
comprehensive picture of the issue in question.  
Keywords: Acerbo Bill, Alexandru Averescu, Ion I. C. Brătianu, legislative 
import, Romanian Electoral Law of 1926 
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Rezumat: Legea Electorală românească din 1926 a reprezentat o soluţie politică 
fără precedent şi extrem de controversată: metoda sa de distribuire a mandatelor 
parlamentare era inechitabilă şi, în plus, era inspirată de Legea Acerbo (o inovaţie 
juridică revoluţionară, elaborată în Italia aflată sub conducerea lui Benito 
Mussolini). Deşi a fost o simplă adaptare formală, nicidecum o opţiune 
ideologică, acest caz a reprezentat o premieră în Europa. Scopul prezentei lucrări 
este acela de a descoperi autorul din spatele acestui import legislativ neobişnuit şi 
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surprinzător. Nu există un răspuns clar în această această problemă, dar am 
formulat trei ipoteze în identificarea persoanei care a avut ideea de a aduce 
modelul electoral italian în România. Cel dintâi posibil autor al legii este Ion I. C. 
Brătianu, prim-ministru şi lider al Partidului Naţional Liberal, aflat la putere în 
martie 1926. Cea de-a doua ipoteză aduce în discuţie câţiva dintre membrii 
liberalilor, cu expertiză în materie de drept constituţional şi legislaţie electorală 
(Constantin Dimitriu, Tancred Constantinescu sau Vintilă Brătianu). În sfârşit, 
cel de-al treilea ipotetic arhitect al Legii Electorale româneşti din 1926 este 
Alexandru Averescu, liderul Partidului Poporului. Am găsit argumente pentru 
fiecare dintre aceste variante. Această contribuţie utilizează documente de arhivă, 
articole de presă, memorii şi dezbateri parlamentare de la mijlocul anilor ‛20 ai 
secolului trecut, pentru a contura un tablou cât se poate de complet.   
Cuvinte cheie: Legea Acerbo, Alexandru Averescu, Ion I. C. Brătianu, 
împrumut legislativ, Legea Electorală românească din 1926 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


