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I. Viziunea noastră și scopul acestei prezentări
II. Problemele identificate și soluțiile propuse

III. Efectele preconizate (beneficii și riscuri)
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Art. 40, alin. 1, Constituția României
„Cetățenii se pot asocia liber în partide politice”
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● ce alegem? (partidele)
● cum alegem? (procedura)
● pe cine alegem? (ștampila)
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mandatul și deliberările Comisiei comune:
○ Legea 14/2003 (partidele politice)
○ Legea 334/2006 (finanțarea partidelor)
○ Legea 67/2004 (alegeri locale)
○ Legea 35/2008 (alegeri parlamentare)
○ Legea 370/2004 (alegeri prezidențiale)
○ Legea 33/2007 (alegeri europarlamentare)
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● candidați 
○ bariere electorale + resurse umane

● partide
○ bariere legale + resurse umane și financiare

surse: recomandările Comisiei de la Veneția, jurnale de specialitate, studii românești, analize comparative
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II. Întrebări
1. cum se înființează partidele (noi)?
2. cum se finanțează partidele / candidații?
3. cum se înscriu candidații în alegeri?
4. [cum se organizează alegerile?]  

7/15



II. Soluții
● egalizarea condițiilor

susținerea de care se bucură candidatul (partidul), 
certificată prin liste de semnături, la toate tipurile de 
alegeri

● desființarea avantajelor
candidați noi vs. vechi
candidați din partide mici vs. mari
candidați independenți vs. afiliați politic
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II. Propuneri
1. cum se înființează partidele?
● 3 membri fondatori
● fără criteriu geografic

○ conform Comisiei de la Veneția*
○ efecte preconizate mai ales la nivel local

*) „Prevederile referitoare la limitarea partidelor politice care reprezintă o zonă geografică ar trebui [...] să fie eliminate 
din legislația relevantǎ. […] O cerință privind distribuția geografică a membrilor partidelor poate reprezenta o severă 
restrângere a participării politice la nivel local şi regional, incompatibilă cu dreptul la liberă asociere.“

Recomandări privind reglementarea partidelor politice – octombrie 2010, art. 80 şi 81
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II. Propuneri
2. cum se finanțează partidele?
● din bugetul public

○ numai după înființare (control)
○ fără „sedii gratuite” sau alte „privilegii”
○ 50-50% proporția nivelurilor național–local
○ în funcție de numărul de voturi obținute

● din contribuții private
○ transparență sporită
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II. Propuneri
3. cum se înscriu candidații?
● fără depozit financiar
● număr rezonabil de susținători 

○ 0,5% (Comisia de la Veneția recomandă maxim 1%)

● semnături multiple de susținere
○ informatizare
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III. Beneficii
✓ competiție sporită
✓ reprezentativitate
✓ legături strânse candidat–alegători
✓ candidați și alegători noi (min. 10%, estimarea noastră)

✓ coagulare vs. incluziune ideologică
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III. Riscuri?
✓ siguranță națională (evidența)
✓ finanțare ascunsă (control)
✓ corupție electorală (competiție)
✓ dezinteres decizional (nou-veniți)
✓ majorități nefuncționale (alianțe)
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Concluzie
✓ Documentul tehnic „Politică fără Bariere”
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Politică fără Bariere
Mulțumim pentru atenție :-)  Întrebări?

facebook.com/PoliticaFaraBariere

https://www.facebook.com/PoliticafaraBariere
https://www.facebook.com/PoliticafaraBariere

