POLITICĂ FĂRĂ BARIERE - PROPUNERE TEHNICĂ

POLITICĂ FĂRĂ BARIERE
Propunere tehnică privind modificarea legislației privind participarea politică
Campania „Politică fără bariere” își propune să genereze sprijin cetățenesc și politic pentru o schimbare
legislativă care să democratizeze viața politică, atât la nivel național cât și la nivel local. Prin amendamentele
propuse urmărim două obiective majore.
Primul obiectiv este eliminarea barierelor administrative la înregistrarea unui partid, concomitent cu
condiționarea înscrierii listelor de partid în toate competițiile electorale de prezentarea unui număr de
semnături de susținere. Atingerea acestui obiectiv presupune modificări ale legii partidelor politice, ale legii
privind finanțarea partidelor politice și ale legilor electorale, astfel:


reducerea numărului minim de membri fondatori ai unui partid politic la trei persoane cu drept de vot,
fără restricții teritoriale, coerent cu legislația generală privind asociațiile. Partidul politic este o formă
specifică de asociere liberă a cetățenilor, pentru îndeplinirea unor obiective politice. Numărul de membri
fondatori ai oricărei asociații este de 3, de aceea propunem același număr și pentru partide politice. Astfel
venim în întâmpinarea nevoii de a simplifica cerințele înscrierii unui partid politic.



eliminarea prevederilor care leagă organizarea internă a partidelor de organizarea administrativ-teritorială
a țării. Eliminarea criteriului administrativ-teritorial aduce beneficiul posibilității de a înființa partide locale,
independent de diviziunea administrativ-teritorială existentă, contribuind la dinamizarea vieții politice la
nivel local. De asemenea, această abordare permite o flexibilitate mai mare a vieții de partide și
organizarea unor structuri care răspund activ problemelor cotidiene ale cetățenilor.



eliminarea prevederilor prin care partidele politice primesc cu prioritate sedii de la autoritățile publice
locale. Prin abrogarea acestor prevederi se elimină din start orice abuz în domeniu (spre exemplu,
posibilitatea ca un partid să fie înființat din rațiuni imobiliare, adică pentru obținerea unor sedii de la stat).
Față de anul 2006, când a fost introdus acest ajutor de stat pentru partide, societatea s-a maturizat, iar
evoluțiile tehnologice fac ca sediul de partid să fie mai puțin important, existând premisele ca cetățenii
care doresc în mod serios să se implice în politică să fie dispuși să folosească propriile resurse pentru
organizarea vieții de partid.

Al doilea obiectiv este asigurarea unei mai mari egalități de șanse între partidele mari, cele mici sau nou
înființate și candidații independenți. Modificările propuse sunt următoarele:


Reducerea numărului de semnături necesare pentru înscrierea în alegeri, pentru toate tipurile de alegeri în
scopul democratizării vieții politice. La alegerile uninominale, candidații susținuți de partide și cei
independenți vor avea cerințe similare (cu privire la numărul de semnături). La alegerile cu listă de partid,
candidaților independenți vor avea nevoie de un jumătate din numărul de semnături cerut pentru listele
de partid.



amendamente care vor permite cetățenilor să susțină mai mulți candidați, în scopul dinamizării vieții
politice. Cetățenii au dreptul să susțină participarea la alegeri a mai multor candidați (independenți sau
susținuți de partide) cu potențial, urmând să îl aleagă pe cel mai bun în urma dezbaterilor din campanie.
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Restricția anterioară presupune că susținătorii au făcut o alegere înainte de campanie, contrazicând chiar
scopul campaniei electorale.


redefinirea pragului electoral pentru independenți la alegerile cu distribuție proporțională a mandatelor.
Spre exemplu, cerința ca un candidat independent să atingă același prag electoral ca un partid ce prezintă
o listă de până la 55 de candidați este discriminatorie. Noua formulare leagă pragul electoral pentru
independenți de coeficientul electoral și elimină situația în care un candidat independent obține un număr
de voturi mai mare decât oricare dintre consilierii aleși, dar nu obține mandatul, pentru că nu atinge
pragul electoral. Astfel se egalizează șansele între partide și candidați independenți.



eliminarea garanțiilor financiare la înscrierea în alegeri. Garanțiile financiare reprezintă un impediment
serios pentru participarea la alegeri a partidelor mici și a candidaților independenți. Eliminarea lor conduce
la democratizarea vieții politice.



echilibrarea finanțării de la bugetul de stat. Modificările au drept scop stimularea democrației la nivel local
și a apariției partidelor locale. Astfel, sumele de la bugetul public alocate partidelor politice vor fi împărțite
în mod egal între partidele care participă la alegeri parlamentare și cele care participă la alegerile locale
(față de 75%-25% anterior). De asemenea, sunt eliminate condițiile privind atingerea unor praguri
electorale, pentru a veni în sprijinul partidelor mici sau nou-înființate.

Pentru implementarea acestor modificări sunt necesare amendamente la șase legi: legea partidelor politice,
legea finanțării partidelor politice și cele patru legi privind cele patru tipuri de scrutin electoral.
Amendamentele propuse sunt prezentate detaliat în tabelele următoare.

I. MODIFICĂRI LA LEGEA PARTIDELOR POLITICE NR. 14/2003
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II. MODIFICĂRI LA LEGEA NR. 334/2006 PRIVIND FINANȚAREA ACTIVITĂȚII PARTIDELOR POLITICE ȘI A
CAMPANIILOR ELECTORALE

8

III. MODIFICĂRI LA LEGEA NR. 67/2004 PENTRU ALEGEREA AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
LOCALE
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IV. MODIFICĂRI LA LEGEA NR. 35/2008 PENTRU ALEGEREA CAMEREI DEPUTAȚILOR ȘI A
SENATULUI

15

V. MODIFICĂRI LA NR. 370/2004 PENTRU ALEGEREA PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
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VI. MODIFICĂRI ALE LEGII NR. 33/2007 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA
ALEGERILOR PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN

2

21

POLITICĂ FĂRĂ BARIERE - PROPUNERE TEHNICĂ

I. Modificări la Legea partidelor politice nr. 14/2003
Poz.
1

Text actual
ART. 4
(1) Partidele politice se organizează și funcționează
după criteriul administrativ-teritorial.

Modificarea propusă
Alineatul (1) se abrogă.

(2) Sunt interzise constituirea de structuri ale
partidelor politice după criteriul locului de muncă,
precum și desfășurarea de activități politice la
nivelul operatorilor economici sau al instituțiilor
publice.

Argument
Eliminarea criteriului administrativ-teritorial aduce
beneficiul posibilității de a înființa partide locale,
independent de diviziunea administrativ-teritorială
existentă, contribuind la dinamizarea vieții politice
la nivel local.

(3) Desfășurarea de activități politice la nivelul
operatorilor economici sau al instituțiilor publice
este permisă, cu acordul acestora, numai în
campania electorală, în condițiile legii.
(4) În cadrul organizațiilor teritoriale partidele
politice își pot organiza structuri care se vor ocupa
de problemele specifice unei anumite categorii
sociale sau profesionale.
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Permite o flexibilitate mai mare a vieții de partide
și organizarea unor structuri care răspund activ
problemelor cotidiene ale cetățenilor.

(4) Partidele politice își pot organiza structuri
interne potrivit statului propriu. Structurile
interne pot reprezenta partidul politic față de
terți la nivelul corespunzător, pot deschide
conturi la bancă și răspund de gestionarea
acestora.

ART. 10
Statutul partidului politic cuprinde în mod
obligatoriu:

3

Alineatul (4) se reformulează și va avea
următorul conținut:

Lit. e. se abrogă.

Formularea „obiective politice” poate fi restrictivă
pentru funcționarea unor partide locale, care
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Poz.
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Text actual
…
e) mențiunea expresă că urmărește numai obiective
politice;
…
j) organele împuternicite să prezinte candidaturi în
alegerile locale, parlamentare și prezidențiale;
…

Modificarea propusă

ART. 12

Alineatul (1) se reformulează:

(1) Partidele politice au ca subdiviziuni organizații
teritoriale, potrivit organizării administrative a țării,
care au numărul minim de membri prevăzut de
statut.

Partidele politice pot avea ca subdiviziuni
organizații locale, care au numărul minim de
membri prevăzut de statut

Lit. j. se reformulează:
j) organele împuternicite sa prezinte
candidaturi in alegerile locale, parlamentare,
europarlamentare si prezidențiale

Argument
urmăresc obiective care țin de proiecte de interes
local.

Pentru a include alegerile europarlamentare.

Folosirea termenului „teritoriale” implică o
legătură cu împărțirea administrativ-teritorială,
ceea ce limitează artificial posibilitățile practice de
organizare a filialelor locale.

(2) Organele locale pot reprezenta partidul politic
față de terți la nivelul local corespunzător, pot
deschide conturi la bancă și răspund de gestionarea
acestora.
4

ART. 14
(1) Adunarea generală a membrilor partidului
politic sau a delegaților acestora, la nivel național,
este organul suprem de decizie al partidului.
Întrunirea acestuia are loc cel puțin o dată la 4 ani.
Alineatul (2) se reformulează:
(2) Delegații la adunare sunt aleși de organizațiile
teritoriale prin vot secret. Numărul acestora se
stabilește în raport cu numărul de membri.
Procedurile de desemnare și de delegare a acestora
trebuie prevăzute în statut.

5

4

ART. 18

Delegații la adunare sunt aleși de organizațiile
locale prin vot secret. Numărul acestora se
stabilește în raport cu numărul de membri.
Procedurile de desemnare si de delegare a
acestora trebuie prevăzute in statut.

Pentru coerență cu modificările anterioare.

În condițiile în care numărul minim al membrilor
fondatori este de 3, nu mai este nevoie de listele
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Text actual
(1) Pentru înregistrarea unui partid politic se depun
la Tribunalul București următoarele documente:
…
d) actul de constituire, împreună cu lista
semnăturilor de susținere a membrilor fondatori;
…

Modificarea propusă
Alineatul (1), lit. d. se reformulează:

ART. 19

ART. 19 va avea următorul conținut:

(1) Lista semnăturilor de susținere trebuie să
menționeze obiectul susținerii, data și locul
întocmirii, iar pentru susținători trebuie să conțină
numele și prenumele, data nașterii, adresa, felul
actului de identitate, seria și numărul acestuia,
codul numeric personal, precum și semnătura.
Susținătorii înscrierii unui partid politic pot fi numai
cetățeni cu drept de vot.

(1) Lista semnăturilor membrilor fondatori
trebuie să conțină numele și prenumele, data
nașterii, adresa, felul actului de identitate,
seria și numărul acestuia, codul numeric
personal, precum și semnătura. Membrii
fondatori ai unui partid politic pot fi numai
cetățeni cu drept de vot.

(2) Lista va fi însoțită de o declarație pe propria
răspundere a persoanei care a întocmit-o, care să
ateste autenticitatea semnăturilor, sub sancțiunea
prevăzută de art. 292 din Codul penal.
(3) Lista trebuie să cuprindă cel puțin 25.000 de
membri fondatori, domiciliați în cel puțin 18 din
județele țării și municipiul București, dar nu mai
puțin de 700 de persoane pentru fiecare dintre
aceste județe și municipiul București.

7
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(4) Fiecare listă va cuprinde persoane dintr-o
singură localitate. Listele vor fi grupate pe localități
și județe, pentru a se putea verifica prevederile alin.
(3).
ART. 27

Argument
cu semnături ale tuturor celorlalți susținători, ci
doar de semnăturile fondatorilor.

d) actul de constituire, împreună cu lista
semnăturilor membrilor fondatori;

În condițiile în care numărul minim al membrilor
fondatori este de 3, nu mai este nevoie de listele
cu semnături ale tuturor celorlalți susținători, ci
doar de semnăturile fondatorilor.

Nemodificat.
(2) Lista va fi însoțită de o declarație pe
propria răspundere a persoanei care a
întocmit-o, care să ateste autenticitatea
semnăturilor, sub sancțiunea prevăzută de art.
292 din Codul penal.

(3) Lista trebuie să cuprindă cel puțin 3
membri fondatori.

Alineatul 4 se abrogă.

Partidul politic este o formă specifică de asociere
liberă a cetățenilor, pentru îndeplinirea unor
obiective politice. Numărul de membri fondatori ai
oricărei asociații este de 3, de aceea propunem
același număr și pentru partide politice. Astfel
venim în întâmpinarea nevoii de a simplific
cerințele înscrierii unui partid politic.
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Poz.
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Text actual
În fiecare an preelectoral partidele politice sunt
obligate să își actualizeze listele de membri, cu
respectarea cerințelor prevăzute la art. 19 alin. (3)
și (4). Listele actualizate vor fi depuse la Tribunalul
București până la data de 31 decembrie a acelui an.
ART. 47

Modificarea propusă
Art. 27 se abrogă.

(1) Inactivitatea unui partid politic se poate
constata în următoarele situații:
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a) nu a ținut nicio adunare generală timp de 5 ani;

Alineatul (1) lit. b. se reformulează:

b) nu a desemnat candidați, singur sau în alianță, în
două campanii electorale parlamentare succesive,
în cel puțin 18 circumscripții electorale.

b) nu a desemnat candidați, singur sau în
alianță, timp de șase ani la alegerile locale
sau parlamentare sau europarlamentare sau
prezidențiale.

Pentru a permite funcționarea partidelor locale,
interesate de reprezentarea cetățenilor la nivelul
autorităților publice locale sau în chestiuni de
afaceri europene, fără a se implica neapărat în
alegerile parlamentare.

(2) Pentru partidul politic aflat în oricare dintre
situațiile prevăzute la alin. (1), Tribunalul București,
la cererea Ministerului Public, va constata încetarea
existenței sale, cu respectarea normelor de
procedură prevăzute la art. 26 alin. (2) - (4).
ART. 48
Art. 48 se abrogă.
(1) Neîndeplinirea obiectivelor stabilite pentru un
partid politic, conform art. 1 și 2, se poate constata
când un partid politic nu obține la două alegeri
generale succesive un număr minim de voturi.
(2) Numărul minim necesar îndeplinirii condițiilor
prevăzute la art. 1 și 2 este de cel puțin 50.000 de
voturi la nivel național, pentru candidaturile depuse
în oricare dintre următoarele scrutinuri: consilii
județene, consilii locale, Camera Deputaților, Senat.
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Argument
Această condiție cerință nu mai este necesară. În
plus, nu a fost niciodată utilă, pentru că nu este
prevăzută nicio sancțiune pentru nerespectarea ei.

Pentru a permite funcționarea partidelor locale,
interesate de reprezentarea cetățenilor la nivelul
autorităților publice locale sau în chestiuni de
afaceri europene, fără a se implica neapărat în
alegerile parlamentare.
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II. Modificări la legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor
politice și a campaniilor electorale
Poz.
1

Text actual
ART. 15

Modificarea propusă
ART. 15

75% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi
împărțite partidelor politice, proporțional cu numărul de
voturi primite la alegerile parlamentare, respectiv media
voturilor valabil exprimate pentru Camera Deputaților și
Senat, dacă au realizat pragul electoral.

50% din bugetul anual acordat
partidelor politice vor fi împărțite
partidelor politice, proporțional cu
numărul de voturi primite la alegerile
parlamentare, respectiv media voturilor
valabil exprimate pentru Camera
Deputaților și Senat

ART. 16

Argument
Modificările au drept scop stimularea democrației la
nivel local și a apariției partidelor locale. Astfel,
sumele de la bugetul public alocate partidelor
politice vor fi împărțite în mod egal între partidele
care participă la alegeri parlamentare și cele care
participă la alegerile locale (față de 75%-25%
anterior).
De asemenea, sunt eliminate condițiile privind
atingerea unor praguri electorale, pentru a veni în
sprijinul partidelor mici sau nou-înființate.

ART. 16

2

25% din bugetul anual acordat partidelor politice vor fi
împărțite partidelor politice, proporțional cu numărul de
voturi valabil exprimate, primite la alegerile locale
pentru alegerea consilierilor județeni și consilierilor din
cadrul municipiului București, dacă au obținut cel puțin
50 de mandate de consilier județean și de consilier din
cadrul municipiului București.

50% din bugetul anual acordat
partidelor politice vor fi împărțite
partidelor politice, proporțional cu
numărul de voturi valabil exprimate,
primite la alegerile locale pentru
alegerea consilierilor locali.

ART. 21

Art. 21 se abrogă.

(1) Autoritățile administrației publice centrale și locale
asigură cu prioritate, în termen de cel mult 90 de zile de
la solicitare, spații pentru sediile centrale și locale ale
partidelor politice, precum și terenurile aferente, la
cererea motivată a acestora.
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Prin abrogarea art. 21 se elimină posibilitatea ca un
partid să fie înființat din rațiuni imobiliare, adică
pentru obținerea unor sedii de la stat.
Față de anul 2006, când a fost introdus acest ajutor
de stat pentru partide, societatea s-a maturizat, iar
evoluțiile tehnologice fac ca sediul de partid să fie
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Poz.

Text actual
(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe
unitate administrativ-teritorială.
(3) Închirierea de către autoritățile locale a spațiilor
destinate sediilor partidelor politice urmează regimul
juridic prevăzut pentru închirierea spațiilor cu destinație
de locuință.
(4) Partidele politice care își încetează activitatea ca
urmare a reorganizării, autodizolvării sau dizolvării
pronunțate prin hotărâri definitive ale instanțelor
judecătorești sunt obligate să predea autorităților
administrației publice locale, în termen de 30 de zile,
spațiile pe care le-au deținut cu contract de închiriere
încheiat cu acestea. Spațiile deținute în proprietate vor fi
transmise în condițiile legii.
(5) În termen de 30 de zile, Tribunalul București va
comunica Ministerului Administrației și Internelor
încetarea activității partidului politic.
(6) În termen de 15 zile de la primirea comunicării,
Ministerul Administrației și Internelor va transmite
respectivele hotărâri către instituția prefectului din toate
județele și din municipiul București, în vederea preluării
sediilor închiriate de autoritățile publice, prin executorii
judecătorești, dacă nu au fost predate în termenul legal.
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Modificarea propusă

Argument
mai puțin important, existând premisele ca cetățenii
care doresc în mod serios să se implice în politică să
fie dispuși să folosească propriile resurse pentru
organizarea vieții de partid.
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III. Modificări la Legea Nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației
publice locale
Poz.
1

2

10

Text actual
ART. 47
Partidele politice, alianțele politice și alianțele
electorale pot propune câte o listă de candidați în
fiecare circumscripție electorală pentru consiliul
local, pentru consiliul județean, un candidat
pentru funcția de primar și un candidat pentru
funcția de președinte al consiliului județean.

Modificarea propusă
La Art. 47 se introduce un nou alineat, cu
următorul conținut:

Argument

(2) Pentru fiecare listă de candidați pentru
consiliul local și pentru consiliul județean,
partidele politice, alianțele politice și alianțele
electorale trebuie să prezinte o listă de
susținători, care trebuie să cuprindă minimum
0,5% din numărul total al alegătorilor înscrisi în
listele electorale permanente si în listele
electorale complementare din circumscripția
pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100.

În condițiile în care se simplifică semnificativ
condițiile înființării unui partid, este necesar un
filtru minimal la înscrierea în alegeri pentru a
asigura că toate formațiunile înscrise sunt într-o
anume măsură relevante pentru agenda
cetățenilor.

ART. 48

ART. 48 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Candidații independenți pentru funcția de
consilier trebuie să fie susținuți de minimum 1%
din numărul total al alegătorilor înscrisi în listele
electorale permanente si în listele electorale
complementare din circumscripția respectivă, dar
nu mai puțin de 50 în cazul comunelor, de 100 în
cazul localităților urbane de rangul II si III si de

(1) Candidații independenți pentru funcția de
consilier trebuie să fie susținuți de minimum
0,25% din numărul total al alegătorilor înscriși în
listele electorale permanente si în listele
electorale complementare din circumscripția
respectivă, dar nu mai puțin de 50.

Simplifică condițiile de înscriere pentru candidații
independenți, dându-le astfel o oportunitate
reală de a participa la alegeri.
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4
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Text actual
1.000 în cazul județelor, municipiului București,
sectoarelor municipiului București si localităților
urbane de rangul I.

Modificarea propusă

(2) Pentru funcția de primar, candidații
independenți trebuie să prezinte o listă de
susținători, care trebuie să cuprindă minimum 2%
din numărul total al alegătorilor înscriși în listele
electorale permanente si în listele electorale
complementare din circumscripția pentru care
candidează, dar nu mai puțin de 200 în cazul
comunelor, 300 în cazul orașelor, 1.000 în cazul
municipiilor si sectoarelor municipiului București
si 5.000 în cazul municipiului București. Candidații
independenți pentru funcția de președinte al
consiliului județean trebuie să prezinte o listă de
susținători, care să cuprindă minimum 2% din
numărul total al alegătorilor înscriși în listele
electorale permanente si în listele electorale
complementare din circumscripția pentru care
candidează, dar nu mai puțin de 3.000.

(2) Pentru funcția de primar, partidele politice,
alianțele politice alianțele electorale și candidații
independenți trebuie să prezinte o listă de
susținători, care trebuie să cuprindă minimum
0,5% din numărul total al alegătorilor înscriși în
listele electorale permanente si în listele
electorale complementare din circumscripția
pentru care candidează, dar nu mai puțin de 100.
Partidele politice, alianțele politice alianțele
electorale și candidații independenți pentru
funcția de președinte al consiliului județean
trebuie să prezinte o listă de susținători, care să
cuprindă minimum 0,5% din numărul total al
alegătorilor înscriși în listele electorale
permanente si în listele electorale
complementare din circumscripția pentru care
candidează.

ART. 49
...
(3) Susținătorii pot fi numai cetățeni români sau
cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care
au domiciliul ori reședința în circumscripția
electorală în cauză. Un susținător poate sprijini
câte un singur candidat la funcția de consilier
local, câte unul la funcția de consilier județean,
câte unul la funcția de președinte al consiliului
județean și câte unul la funcția de primar.
…
ART. 96

Alineatul (3) se modifică astfel:
(3) Susținătorii pot fi numai cetățeni români sau
cetățeni ai Uniunii Europene cu drept de vot care
au domiciliul ori reședința în circumscripția
electorală în cauză.

Alineatul (1) se modifică și se introduce un alineat
nou, (1-1)

Argument

Simplifică cerința privind numărul semnăturilor,
în scopul democratizării vieții politice, și
egalizează cerințele pentru partide politice și
candidați independenți.

Permite cetățenilor să susțină mai mulți
candidați, în scopul dinamizării vieții politice.
Cetățenii au dreptul să susțină participarea la
alegeri a mai multor candidați cu potențial,
urmând să îl aleagă pe cel mai bun în urma
dezbaterilor din campanie. Restricția anterioară
presupune că susținătorii au făcut o alegere
înainte de campanie, contrazicând chiar scopul
campaniei electorale.

POLITICĂ FĂRĂ BARIERE - PROPUNERE TEHNICĂ
Poz.

Text actual
(1) Pentru repartizarea mandatelor de consilier,
biroul electoral de circumscripție stabilește pragul
electoral al circumscripției, reprezentând 5% din
numărul total al voturilor valabil exprimate în
circumscripția respectivă. În cazul alianțelor
politice sau alianțelor electorale, la pragul de 5%
se adaugă pentru al doilea membru al alianței 2%
. Pentru alianțele cu cel puțin 3 membri, pragul
electoral este de 8% .

Modificarea propusă
Pentru partidele politice, organizațiile cetățenilor
aparținând minorităților naționale, alianțele
politice și alianțele electorale, biroul electoral de
circumscripție stabilește pragul electoral al
circumscripției pentru repartizarea mandatelor de
consilier, reprezentând 5% din numărul total al
voturilor valabil exprimate în circumscripția
respectivă. În cazul alianțelor politice sau
alianțelor electorale, la pragul de 5% se adaugă
pentru al doilea membru al alianței 2% . Pentru
alianțele cu cel puțin 3 membri, pragul electoral
este de 8%.

Argument
Cerința ca un candidat independent să atingă
același prag electoral ca un partid ce prezintă o
listă de până la 55 de candidați este
discriminatorie. Noua formulare elimină situația
în care un candidat independent obține un număr
de voturi mai mare decât oricare dintre consilierii
aleși, dar nu obține mandatul, pentru că nu
atinge pragul electoral. Astfel se egalizează
șansele între partide și candidați independenți.

(1.1) Candidaților independenți li se pot atribui
mandate dacă au obținut, fiecare în parte, un
număr de voturi valabil exprimate cel puțin egal
cu coeficientul electoral, determinat prin
împărțirea numărului total de voturi valabil
exprimate la numărul total al mandatelor de
consilier din circumscripția respectivă.

12

(2) Repartizarea mandatelor se face avându-se în
vedere numai partidele politice, alianțele politice,
alianțele electorale și candidații independenți
care au întrunit pragul electoral prevăzut la alin.
(1).

(2) Repartizarea mandatelor se face avându-se în
vedere numai partidele politice, organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților naționale,
alianțele politice și alianțele electorale care au
întrunit pragul electoral prevăzut la alin. (1) și
candidații independenți care au întrunit
coeficientul electoral prevăzut la alin. (1.1).

(3) Repartizarea mandatelor de consilier se face
astfel:
a) în prima etapă, biroul electoral de
circumscripție stabilește numărul de mandate ce

Alin. (3) lit. a. se modifică astfel:
Pentru coerență cu modificările anterioare.

POLITICĂ FĂRĂ BARIERE - PROPUNERE TEHNICĂ
Poz.

Text actual
revine fiecărei liste de candidați, precum și
candidaților independenți, pe baza coeficientului
electoral, determinat prin împărțirea numărului
total de voturi valabil exprimate pentru toate
listele și candidații independenți care au întrunit
pragul electoral la numărul total al mandatelor de
consilier din circumscripția respectivă; biroul
electoral de circumscripție repartizează fiecărei
liste atâtea mandate de câte ori coeficientul
electoral se include în numărul total al voturilor
valabil exprimate pentru lista respectivă; de
asemenea, este declarat ales candidatul
independent care a obținut un număr de voturi
cel puțin egal cu coeficientul electoral. Se
consideră voturi - neutilizate pentru fiecare listă
de candidați a partidelor politice, alianțelor
politice și alianțelor electorale voturile care au
rămas după atribuirea mandatelor, precum și cele
inferioare coeficientului electoral;
b) în a doua etapă, biroul electoral de
circumscripție repartizează mandatele
neatribuite, pe baza unui tabel cuprinzând
partidele politice, alianțele politice și
alianțele electorale care au întrunit pragul
electoral, în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi neutilizate; mandatele
neatribuite se repartizează partidelor
politice, alianțelor politice și alianțelor electorale,
în ordinea înscrierii acestora în
tabel, câte unul pentru fiecare partid politic,
alianță politică și alianță electorală. Dacă nu se
reușește repartizarea tuturor mandatelor,
operațiunea se repetă până la epuizarea acestora
…
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Modificarea propusă
a) în prima etapă, biroul electoral de
circumscripție stabilește numărul de mandate ce
revine fiecărei liste de candidați, precum și
candidaților independenți, pe baza coeficientului
electoral, determinat prin împărțirea numărului
total de voturi valabil exprimate la numărul total
al mandatelor de consilier din circumscripția
respectivă; biroul electoral de circumscripție
repartizează fiecărei liste atâtea mandate de câte
ori coeficientul electoral se include în numărul
total al voturilor valabil exprimate pentru lista
respectivă; de asemenea, este declarat ales
candidatul independent care a obținut un număr
de voturi cel puțin egal cu coeficientul electoral.
Se consideră voturi - neutilizate pentru fiecare
listă de candidați a partidelor politice, alianțelor
politice și alianțelor electorale voturile care au
rămas după atribuirea mandatelor, precum și cele
inferioare coeficientului electoral;

Argument

POLITICĂ FĂRĂ BARIERE - PROPUNERE TEHNICĂ
Poz.

Text actual
(8) În situația în care niciun partid politic, nicio
alianță politică sau alianță electorală nu realizează
pragul electoral, iar numărul candidaților
independenți care au realizat pragul electoral
este mai mic decât numărul mandatelor de
consilier din circumscripția respectivă, diferența
de mandate este repartizată primelor 3 partide
politice, alianțe politice sau alianțe electorale, în
ordinea descrescătoare a numărului de voturi
valabil exprimate pentru fiecare. Fiecărui partid
politic, fiecărei alianțe politice sau alianțe
electorale i se repartizează câte un mandat.
Operațiunea se repetă până la epuizarea tuturor
mandatelor.
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Modificarea propusă
Alin. (8) se modifică și va avea următorul
conținut:

(8) În situația în care niciun partid politic, nicio
alianță politică sau alianță electorală nu realizează
pragul electoral, iar numărul candidaților
independenți care au realizat coeficientul
electoral este mai mic decât numărul mandatelor
de consilier din circumscripția respectivă,
diferența de mandate este repartizată primelor 3
partide politice, alianțe politice sau alianțe
electorale, în ordinea descrescătoare a numărului
de voturi valabil exprimate pentru fiecare.
Fiecărui partid politic, fiecărei alianțe politice sau
alianțe electorale i se repartizează câte un
mandat. Operațiunea se repetă până la epuizarea
tuturor mandatelor.

Argument

POLITICĂ FĂRĂ BARIERE - PROPUNERE TEHNICĂ

IV. Modificări la Legea Nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei
Deputaților și a Senatului
Poz.
1

2

Text actual
ART. 2
În sensul prezentului titlu, termenii și expresiile
de mai jos au următoarea semnificație:
…
(14) candidat - persoană care participă la alegeri
în urma propunerilor înaintate de competitori
electorali sau în nume propriu pentru a obține
un mandat de deputat sau de senator, în
condițiile în care candidatura sa este declarată
definitivă de către organismul electoral
corespunzător, potrivit prezentului titlu;
…
ART. 29
…
(5) La depunerea candidaturilor, fiecare partid
politic, alianță politică, alianță electorală,
organizație a cetățenilor aparținând minorităților
naționale, candidat independent trebuie să facă
dovada constituirii unui depozit, în contul
Autorității Electorale Permanente, cu valoare de
5 salarii minime brute pe țară pentru fiecare
candidat.
(6) Autoritatea Electorală Permanentă deschide
conturi pentru constituirea depozitelor
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Modificarea propusă
Alineatul (14) se modifică astfel:

Argument
Pentru coerență cu modificarea propusă la art. 30.

(14) candidat - persoană care participă la alegeri
în urma propunerilor înaintate de competitori
electorali sau în nume propriu pentru a obține
un mandat de deputat sau de senator, fiind
susținută de un anumit număr de alegători, în
condițiile în care candidatura sa este declarată
definitivă de către organismul electoral
corespunzător, potrivit prezentului titlu;

Alineatele (5), (6), (7) și (7^1) se abrogă.

Garanțiile financiare reprezintă un impediment
serios pentru participarea la alegeri a partidelor
mici și a candidaților independenți. Eliminarea lor
conduce la democratizarea vieții politice.

POLITICĂ FĂRĂ BARIERE - PROPUNERE TEHNICĂ
Poz.

Text actual
candidaților la funcția de deputat sau de
senator.
(7) Depozitul se restituie în termen de 14 zile
lucrătoare de la data rămânerii definitive a
rezultatelor alegerilor organizate în
circumscripția electorală, numai partidelor
politice, alianțelor politice, alianțelor electorale,
organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale, care obțin un număr de
voturi egal cu cel puțin 2% din voturile valabil
exprimate la nivel național. Depozitul se restituie
și organizațiilor cetățenilor aparținând
minorităților naționale, altele decât cele care
ating pragul electoral, care obțin un mandat de
deputat din partea acestor organizații în
condițiile prezentului titlu. Depozitul se restituie
și candidaților independenți care obțin cel puțin
20% din voturile valabil exprimate în colegiul
uninominal în care au candidat. Sumele care nu
se restituie se fac venit la bugetul de stat.
(7^1) În cel mult 30 de zile de la stabilirea datei
alegerilor, Autoritatea Electorală Permanentă
stabilește, prin hotărâre, norme privind
constituirea și restituirea depozitelor.
(8) Propunerile de candidați se fac în scris, în 4
exemplare, de către partidele politice, alianțele
politice, alianțele electorale, organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților naționale
care participă la alegeri conform prezentului
titlu, sub semnătura conducerii acestora sau a
persoanelor desemnate pentru a le semna, iar în
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Modificarea propusă

Argument

Pentru coerență cu modificarea propusă la art. 30.
Alineatul (8) se modifică astfel:
(8) Propunerile de candidați se fac în scris, în 4
exemplare, de către partidele politice, alianțele
politice, alianțele electorale, organizațiile
cetățenilor aparținând minorităților naționale
care participă la alegeri conform prezentului
titlu, sub semnătura conducerii acestora sau a
persoanelor desemnate pentru a le semna și pe
baza listei susținătorilor, iar în cazul candidaților
independenți, pe baza listei susținătorilor.

POLITICĂ FĂRĂ BARIERE - PROPUNERE TEHNICĂ
Poz.

Text actual
cazul candidaților independenți, pe baza listei
susținătorilor.

Modificarea propusă

Argument

Lit. c. se modifică astfel:

Prin abrogarea art. 29 alin. (5), nu mai este
necesară cerința privind constituirea depozitelor.
În schimb, prin modificarea art. 30, este necesară
lista susținătorilor.

…

3

4

ART. 29^1
În vederea înregistrării candidaturilor, fiecare
partid politic, alianță politică, alianță electorală
sau organizație a cetățenilor aparținând
minorităților naționale depune la biroul electoral
de circumscripție 4 dosare, fiecare cuprinzând
următoarele:
…
c) dovezile constituirii depozitelor, prevăzute la
art. 29 alin. (5), pentru fiecare candidat;
…
ART. 30

Art. 30 se modifică astfel:

(1) Candidații independenți trebuie să fie
susținuți de minimum 4% din numărul total al
alegătorilor înscriși în listele electorale
permanente din colegiul uninominal în care
candidează, dar nu mai puțin de 2.000 de
alegători pentru Camera Deputaților și 4.000 de
alegători pentru Senat.

(1) Candidații trebuie să fie susținuți de
minimum 0,5% din numărul total al alegătorilor
înscriși în listele electorale permanente din
colegiul uninominal în care candidează, dar nu
mai puțin de 250 de alegători pentru Camera
Deputaților și 500 de alegători pentru Senat.

(1^1) Candidații independenți pentru
circumscripția electorală a cetățenilor români cu
domiciliul sau reședința în afara țării trebuie să
fie susținuți de minimum 4% din alegătorii cu
domiciliul stabilit în unul dintre statele ce fac
parte din colegiul uninominal pentru care
candidează, dar nu mai puțin de 2.000 de
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c) un exemplar original al listei susținătorilor,
întocmită conform prevederilor art. 30.

(1^1) Candidații pentru circumscripția electorală
a cetățenilor români cu domiciliul sau reședința
în afara țării trebuie să fie susținuți de minimum
0,5% din alegătorii cu domiciliul stabilit în unul
dintre statele ce fac parte din colegiul
uninominal pentru care candidează, dar nu mai
puțin de 250 de alegători pentru Camera
Deputaților și 500 de alegători pentru Senat.

Scăderea semnificativă a numărului de semnături
necesare înscrierii candidaților conduce la o mai
largă participare a independenților.
Introducerea cerinței de prezentare a listelor de
semnături și pentru partide politice egalizează
situația acestora cu a independenților, și în același
timp introduce un filtru minimal pentru
participarea partidelor foarte mici, înființate cu un
număr mic de membri fondatori.

POLITICĂ FĂRĂ BARIERE - PROPUNERE TEHNICĂ
Poz.

Text actual
alegători pentru Camera Deputaților și 4.000 de
alegători pentru Senat.

Modificarea propusă

Argument

Alineatul (4) se modifică astfel:
…
(4) Susținătorii pot fi numai cetățeni cu drept de
vot și domiciliul în colegiul uninominal unde
candidatul independent dorește să candideze.
Un susținător poate sprijini câte un singur
candidat pentru fiecare dintre funcțiile pentru
care se organizează alegeri.
5

Permite cetățenilor să susțină mai mulți candidați,
în scopul dinamizării vieții politice. Cetățenii au
dreptul să susțină participarea la alegeri a mai
multor candidați cu potențial, urmând să îl aleagă
pe cel mai bun în urma dezbaterilor din campanie.
Restricția anterioară presupune că susținătorii au
făcut o alegere înainte de campanie, contrazicând
chiar scopul campaniei electorale.

ART. 30^1
În vederea înregistrării propunerii de
candidatură, fiecare candidat independent
depune personal la biroul electoral de
circumscripție 4 dosare, fiecare cuprinzând
următoarele:
a) cerere de înregistrare a candidaturii sub
semnătură proprie, cuprinzând
datele prevăzute de art. 29 alin. (10), cu
indicarea funcției pentru care
candidează;
b) documentele prevăzute la art. 29^1 lit. b) - f);
c) un exemplar original al listei susținătorilor
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(4) Susținătorii pot fi numai cetățeni cu drept de
vot și domiciliul în colegiul uninominal unde
candidatul independent dorește să candideze.

Lit. c. se abrogă.

Cerința privind lista susținătorilor a fost preluată
la art. 29^1 lit. c)

POLITICĂ FĂRĂ BARIERE - PROPUNERE TEHNICĂ

V. Modificări la Nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui
României
Poz.
1

2

Text actual
ART. 4
(1) La alegerile pentru Președintele României se
pot prezenta candidați propuși de partide politice
sau alianțe politice, constituite potrivit Legii
partidelor politice nr. 14/2003, cu completările
ulterioare, precum și candidați independenți.
Partidele și alianțele politice pot propune numai
câte un singur candidat. Partidele membre ale
unei alianțe politice care propune un candidat nu
pot propune și candidați în mod separat.

Modificarea propusă

Argument

Alineatul (2) se modifică astfel:

Simplifică cerința privind numărul semnăturilor,
în scopul democratizării vieții politice și stimulării
participării la alegeri.

(2) Candidaturile propuse de partidele și de
alianțele politice, precum și candidaturile
independente pot fi depuse numai dacă sunt
susținute de cel puțin 200.000 de alegători. Un
alegător poate susține un singur candidat.
ART. 27

(2) Candidaturile propuse de partidele și de
alianțele politice, precum și candidaturile
independente pot fi depuse numai dacă sunt
susținute de cel puțin 100.000 de alegători.

Alin. (2), lit. c. va avea următorul conținut:
…
(2) Propunerile se fac în scris și vor fi primite
numai dacă:
c) sunt însoțite de declarația de acceptare a
candidaturii, scrisă, semnată și datată de
candidat, de declarația de avere, declarația de
interese, de o declarație pe propria răspundere a
candidatului în sensul că a avut sau nu calitatea
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c) sunt însoțite de declarația de acceptare a
candidaturii, scrisă, semnată și datată de
candidat, de declarația de avere, declarația de
interese, de o declarație pe propria răspundere a
candidatului în sensul că a avut sau nu calitatea

Permite cetățenilor să susțină mai mulți
candidați, în scopul dinamizării vieții politice.
Cetățenii au dreptul să susțină participarea la
alegeri a mai multor candidați cu potențial,
urmând să îl aleagă pe cel mai bun în urma
dezbaterilor din campanie. Restricția anterioară
presupune că susținătorii au făcut o alegere
înainte de campanie, contrazicând chiar scopul
campaniei electorale.

Pentru coerență cu modificarea art. 4.

POLITICĂ FĂRĂ BARIERE - PROPUNERE TEHNICĂ
Poz.
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Text actual
de lucrător al Securității sau de colaborator al
acesteia, precum și de lista susținătorilor, al căror
număr nu poate fi mai mic de 200.000 de
alegători.
…

Modificarea propusă
de lucrător al Securității sau de colaborator al
acesteia, precum și de lista susținătorilor, al căror
număr nu poate fi mai mic de 100.000 de
alegători.

Argument

POLITICĂ FĂRĂ BARIERE - PROPUNERE TEHNICĂ

VI. Modificări ale Legii nr. 33/2007 privind organizarea și
desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
Poz.
1

Text actual
ART. 16

Modificarea propusă

Argument

Alineatul (4) se modifică astfel:

Simplifică cerința privind numărul semnăturilor,
în scopul democratizării vieții politice și stimulării
participării la alegeri.

…
(4) Pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral
Central, listele de candidați propuse de partidele
politice, organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianțele politice sau
alianțele electorale trebuie însoțite de o listă
cuprinzând cel puțin 200.000 de susținători. Lista
susținătorilor se depune într-un singur exemplar.

2

21

(4) Pentru a fi înregistrate la Biroul Electoral
Central, listele de candidați propuse de partidele
politice, organizațiile cetățenilor aparținând
minorităților naționale, alianțele politice sau
alianțele electorale trebuie însoțite de o listă
cuprinzând cel puțin 100.000 de susținători. Lista
susținătorilor se depune într-un singur exemplar.

ART. 17

Alineatul (1) se modifică astfel:

(1) Poate candida ca independent cetățeanul
român sau cetățeanul altui stat membru al
Uniunii Europene care are dreptul de a fi ales și
este susținut de cel puțin 100.000 de alegători.
Cererea de admitere a candidaturii independente
se depune la Biroul Electoral Central, în 4
exemplare, însoțită de un exemplar al listei de
susținători, cu cel puțin 60 de zile înainte de ziua
de referință.

(1) Poate candida ca independent cetățeanul
român sau cetățeanul altui stat membru al
Uniunii Europene care are dreptul de a fi ales și
este susținut de un număr de susținători egal cu
cel puțin 50.000 din numărul de alegători înscriși
în listele permanente. Cererea de admitere a
candidaturii independente se depune la Biroul
Electoral Central, în 4 exemplare, însoțită de un
exemplar al listei de susținători, cu cel puțin 60
de zile înainte de ziua de referință.

POLITICĂ FĂRĂ BARIERE - PROPUNERE TEHNICĂ
Poz.
3

Text actual
…
ART. 18

Modificarea propusă

Alineatul (1) se abrogă.
(1) Un alegător poate susține un singur/o singură
partid politic, alianță politică, alianță electorală,
organizație a cetățenilor aparținând minorităților
naționale sau candidat independent.
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Argument
Permite cetățenilor să susțină mai mulți
candidați, în scopul dinamizării vieții politice.
Cetățenii au dreptul să susțină participarea la
alegeri a mai multor candidați cu potențial,
urmând să îl aleagă pe cel mai bun în urma
dezbaterilor din campanie. Restricția anterioară
presupune că susținătorii au făcut o alegere
înainte de campanie, contrazicând chiar scopul
campaniei electorale.

