FORMA INIŢIATORULUI

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.14/2003 Legea
partidelor politice, republicată
Parlamentul României adoptă prezenta lege
Articol unic.- Legea nr.14 din 9 ianuarie 2003 Legea partidelor politice, republicată în
Monitorul Oficial nr. 550 din 06 august 2012, se modifică după cum urmează:
1. La Articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Partidele politice se pot organiza şi funcţiona după criteriul administrativ-teritorial.”
Articolul din legea în viguare este: (1) Partidele politice se organizeaza si functioneaza
dupa criteriul administrativ-teritorial. Prin introducerea verbului „pot”, am exclus
obligativitatea şi am introdus caracterul opţional al funcţionării după criteriul
administrativ-teritorial.
2. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Partidele politice pot avea ca subdiviziuni organizaţii teritoriale, potrivit organizării
administrative a ţării, care au numarul minim de membri prevăzut de statut.”
Articolul din legea în viguare este: „Art. 12. (1) Partidele politice au ca subdiviziuni
organizatii teritoriale, potrivit organizarii administrative a tarii, care au numarul minim de
membri prevazut de statut.” Prin introducerea verbului „pot”, la fel am exclus
obligativitatea şi am introdus caracterul opţional al funcţionării după criteriul
administrativ-teritorial.
3. La Articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Adunarea generală a membrilor şi organul executiv, indiferent de denumirea pe care
o au în statutul fiecărui partid, sunt foruri obligatorii de conducere a partidului politic şi a
eventualelor organizaţii teritoriale ale sale. Conducerile organizaţiilor teritoriale se aleg
pentru o perioadă determinată, prevazută de statut.”
Articolul din legea în viguare este: „Art. 13. (1) Adunarea generala a membrilor si
organul executiv, indiferent de denumirea pe care o au in statutul fiecarui partid, sunt
foruri obligatorii de conducere a partidului politic si a organizatiilor sale teritoriale.
Conducerile organizatiilor teritoriale se aleg pentru o perioada determinata, prevazuta de
statut.” Am introdus adjectivul „eventualelor” cu acelaşi scop, pentru a elimina
caracterul teritorial al înfiinţării unui partid politic.
4. La Articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Adunarea generală a membrilor partidului politic sau a delegaţilor acestora este
organul suprem de decizie al partidului. Întrunirea acestuia are loc cel puţin o dată la 4
ani.”
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Articolul din legea în viguare este: „Art. 14. (1) Adunarea generala a membrilor
partidului politic sau a delegatilor acestora, la nivel national, este organul suprem de
decizie al partidului. Intrunirea acestuia are loc cel putin o data la 4 ani.” Am eliminat
sintagma „la nivel national”, pentru a elimina caracterul teritorial al înfiinţării unui partid
politic.
5. La articolul 18, alineatul (1), litera d) se abrogă.
Am eliminat litera d) care avea următorul conţinut: „d) actul de constituire, impreuna cu
lista semnaturilor de sustinere a membrilor fondatori;”
Prin eliminarea acestei prevederi, înregistrarea unui partid politic va avea avea nevoie
doar de trei membri fondatori, fapt prevăzut la litera a), care are următorul conţinut:
„a)cererea de inregistrare, semnata de conducatorul organului executiv al partidului
politic si de cel putin 3 membri fondatori, care vor fi citati in instanta;”
6. Articolul 19 se abrogă.
Am eliminat articolul care se referă la semnăturile necesare înregistrării unui partid
politic. Conţinutul eliminat, în continuare: „Art. 19.
(1) Lista semnaturilor de sustinere trebuie sa mentioneze obiectul sustinerii, data si locul
intocmirii, iar pentru sustinatori trebuie sa contina numele si prenumele, data nasterii,
adresa, felul actului de identitate, seria si numarul acestuia, codul numeric personal,
precum si semnatura. Sustinatorii inscrierii unui partid politic pot fi numai cetateni cu
drept de vot.
(2) Lista va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere a persoanei care a intocmito, care sa ateste autenticitatea semnaturilor, sub sanctiunea prevazuta de art. 292 din
Codul penal.
(3) Lista trebuie sa cuprinda cel putin 25.000 de membri fondatori, domiciliati in cel
putin 18 din judetele tarii si municipiul Bucuresti, dar nu mai putin de 700 de persoane
pentru fiecare dintre aceste judete si municipiul Bucuresti.
(4) Fiecare lista va cuprinde persoane dintr-o singura localitate. Listele vor fi grupate pe
localitati si judete, pentru a se putea verifica prevederile alin. (3).”
7. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Articolul 26. În fiecare an partidele politice sunt obligate să-şi declare numărul de
membri la Tribunalul Bucureşti până la data de 31 decembrie.”
Articolul iniţial era: „Art. 27. In fiecare an preelectoral partidele politice sunt obligate sasi actualizeze listele de membri, cu respectarea cerintelor prevazute la art. 19 alin. (3) si
(4). Listele actualizate vor fi depuse la Tribunalul Bucuresti pana la data de 31 decembrie
a acelui an.” Cum articolul 19 se abrogă, nu vor mai fi necesare cele 25.000 de semnături
pentru confirmarea existenţei partidului la Tribunalul Bucureşti şi, in plus, numărul
articolului devine 26. Consider totuşi util ca fiecare partid să îşi declare numărul de
membri în fiecare an, fiind şi o dovadă a existenţei.
8. La articolul 47, alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„b) nu a desemnat candidaţi, singur sau în alianţă, în două campanii electorale
parlamentare succesive, în cel puţin o circumscripţie electorală.”
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Am modificat condiţiile de dizolvarea a unui partid politic. La Art. 46. sunt prevăzute
situaţiile în care un partid politic se dizolva pe cale judecatoreasca. Un partid politic
poate fi dizolvat, conform art.46, alineatul (1), litera e) „ca urmare a inactivitatii
constatate de Tribunalul Bucuresti conform art. 47 alin. (1);”
Astfel, am modificat la Art. 47. alineatul (1), litera b) care prevede: „b) nu a desemnat
candidati, singur sau in alianta, in doua campanii electorale parlamentare succesive, in cel
putin 18 circumscriptii electorale.” Am redus numărul la o singură circumscripţie.
9. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(2) Numărul minim necesar îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 1 si 2 este de cel
puţin 1.000 de voturi la nivelul unei circumscripţii pentru candidaturile depuse în oricare
dintre următoarele scrutinuri: primari, consilii judeţene, preşedinţi ai consiliilor judeţene,
consilii locale, Camera Deputatilor, Senat.”
A doua modificare referitoare la condiţiile de dizolvarea a unui partid politic. La Art. 46.
alineatul (1), litera f) este prevăzută următoarea condiţie „f) ca urmare a neindeplinirii
obiectivelor stabilite la art. 1 si 2, constatata de Tribunalul Bucuresti conform art. 48;”
Astfel, am redus numărul necesar de voturi de la 50.000 la 1.000 şi am introdus alte două
tipuri de alegeri: pentru primari şi pentru preşedinţii consiliilor judeţene.
Articolul din legea în viguare este „Art. 48. (2) Numarul minim necesar indeplinirii
conditiilor prevazute la art. 1 si 2 este de cel putin 50.000 de voturi la nivel national,
pentru candidaturile depuse in oricare dintre urmatoarele scrutinuri: consilii judetene,
consilii locale, Camera Deputatilor, Senat.” Am ales 1.000 de voturi, deoarece este
numărul aproximativ minim necesar obţinerii unui mandat de primar într-o localitate din
mediul rural din România.
10. Articolul 53 se abrogă
Articolul din legea în viguare este „Art. 53.
(1) Partidele politice existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi continua sa
functioneze pe baza actelor legale de inregistrare valabile la data infiintarii.
(2) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, partidele politice
existente se vor conforma prevederilor acesteia, urmand procedura judiciara stabilita la
art. 18-21, sub sanctiunea radierii din Registrul partidelor politice.
(3) Termenul de 6 luni pentru inscriere este un termen de decadere.”
Este un articol care cere cu titlu obligatoriu reînscrierea partidelor politice după criteriul
reprezentativităţii de 25.000 de semnături şi, de aceea, l-am eliminat.
11. Articolul 55 se modifică şi va avea următorul conţinut.
„Articolul 53. Organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă
la alegeri li se aplică în mod corespunzator prevederile prezentei legi, cu excepţia art. 6,
art. 10 lit. e), art. 18, 26, art. 45 alin. (1) lit. e) si f), art. 46 şi 47.”
Articolul din legea în viguare este Art. 55.
„Organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale care participa la alegeri li se
aplica in mod corespunzator prevederile prezentei legi, cu exceptia art. 6, art. 10 lit. e),
art. 12 alin. (1), art. 18, 19, 27, art. 46 alin. (1) lit. e) si f), art. 47, 48 si 53.” În acest caz,
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am eliminat articolele la care făcea referire deoarece este vorba despre articolele care au
suferit modificări si, din moment ce articolele noi nu vor mai fi obligatorii pentru partide,
implici, nu vor mai avea o formă obligatorie şi pentru celelalte partide. Articolul 55
devine 53, datorită abrogării a două articole. Articolele la care face referire articolul 53
nou au suferit modificări în sensul renumerotării.
Roberta Ogaru
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