
POLITICĂ FĂRĂ BARIERE

Poziție privind posibilitatea radierii partidelor în funcție de prezentarea

unor candidaturi

PfB urmărește cu îngrijorare o propunere făcută Comisiei privind legile electorale,

prin care  partidele  politice  ar  putea fi  radiate  dacă nu au suficiente  performanțe

electorale. În forma discutată recent în Comisie, criteriul propus este prezentarea de

candidaturi în minim 100 de localități la cel puțin una din două alegeri successive.

Această propunere contravine flagrant cu principiile susținute atât de PfB cât și de

Comisie:

 reintroduce de facto criteriul teritorialității, pentru că obligă orice partid să fie

activ în minim 100 de localități, altfel riscând radierea; 

 crește indirect numărul minim de membri ai unui partid, de vreme ce obligă

să existe minim 100 de candidați din localități diferite;

 reintroduce de facto necesitatea strângerii de semnături pentru a putea exista

ca partid.

Criteriul  ar  contraveni  și  recomandarilor  Comisiei  de  la  Venetia:   „Prevederile

referitoare la limitarea partidelor politice care reprezintă o zonă geografică ar trebui

[...]  să  fie  eliminate  din  legislația  relevant .  […]  O  cerință  privind  distribuțiaǎ

geografică  a  membrilor  partidelor  poate  reprezenta  o  severă  restrângere  a

participării  politice  la  nivel  local  şi  regional,  incompatibilă  cu  dreptul  la  liberă

asociere.“ (Comisia de la Venetia -  Recomandări  privind reglementarea partidelor

politice – octombrie 2010, art. 80 şi 81);

PfB  se  opune  radierii  partidelor  care  nu  sunt  capabile  să  susțină  „suficiente”

candidaturi  și  susține  formula  pe  care  am  avansat-o  deja  prin  Propunerile  de

modificări legislative, ca amendament la art.47:  Alineatul (1) lit. b. se reformulează:

b) nu a desemnat candidați, singur sau în alianță, timp de șase ani, la alegerile

locale sau parlamentare sau europarlamentare sau prezidențiale.

Considerăm  că  propunerea  noastră  motivează  partidele  să  fie  active,  evitând  în

același timp multiplele  probleme ale propunerii de a radia un partid în momentul în
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care  nu  prezintă  un  numar  mai  mare  de  candidaturi  în  două  alegeri  succesive.

Menționăm aceste inconveniente în cele ce urmează.

Din  punct  de  vedere  al  libertății  de  asociere asemenea  restricții  nu  au  sens.  O

companie nu este desființată dacă nu produce un profit  minim, un ONG nu este

desființat dacă nu își atinge obiectivele, etc.

Dacă  analizăm  această  posibilitate  din  punctul  de  vedere  al  beneficiilor  statului

observăm  că,  în  conformitate  cu  principiile  noastre  și  cele  adoptate  de  Comisie,

partidele nu mai primesc finanțare preferențială. Așadar, nu există economii la buget

ca efect al radierii.

Dimpotrivă, din punct de vedere al  costurilor, considerăm că efortul de a căuta ce

partide trebuie radiate este o risipă a timpului funcționarilor publici și, implicit, o

risipă bugetară.

Din  punct  de  vedere  al  fezabilității,  dorim  să  atragem  atenția  că  o  posibilă

reglementare care ar impune depunerea unui număr minim de candidaturi ar genera

practica  depunerii  a  numeroase  candidaturi  strict  formale,  încărcând  inutil

buletinele de vot, ar îngreuna administrarea procesului electoral si ar crea confuzii

pentru alegător. Acestea sunt exact problemele de „inflație de partide și candidaturi”

pe care Comisia și PfB doresc să le evite.

De asemenea, partidele locale ar fi putea să ocoleasca prevederile legii prin formarea

unor alianțe de circumstanță. Cel mai probabil, la asemenea artificii ar putea recurge

mai  ales  gruparile  extremiste.  Dacă  orice  alt  artificiu  eșuează,  un  partid  de

dimensiuni mici se poate reînființa cu ușurință.

Din punct de vedere al  imaginii partidelor și sistemului politic considerăm că apar

riscuri  ne-necesare.  Pe fondul unei  încrederi  deja scăzute,  eventuale formulări  de

tipul  „partidul  cu  3  membri  și  100  candidați”  pot  crea  impresia  unei  reforme

superficiale și insuficient gândite.

Ne îngrijorează în mod particular potențialul de abuz. În condițiile în care nu există

beneficii  clare  și  nici  presiuni  de  a  implementa  legea,  unul  din  puținele  motive

raționale de a căuta radierea unui partid rămâne dorința unor autorități de a șicana

grupuri  de  opoziție  (de  exemplu  provocând cheltuieli  suplimentare  sau pierderea

unui nume care începe să capete o minimă notorietate).

În concluzie, vă rugăm sa reanalizați propunerea noastră menționată mai sus, anume

radierea unui  partid  numai  daca nu depune  nicio  candidatură timp de șase  ani.
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