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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 

Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor 
legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a 

Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale 

PLx 366/2015 
Plx 526/2014 
Plx 231/2014 
Plx 446/2014 
Plx 134/2014 
Plx 151/2014 

 
 

 

Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 

 Vă înaintăm, alăturat, raportul suplimentar asupra  următoarelor 

iniţiative legislative:  

- Proiectul de lege privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 

14/2003, înregistrat la Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, cu  

nr. PLx 366/2015; 

- Propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 şi art. 47 din Legea nr. 

14/2003 a partidelor politice, înregistrat la Camera Deputaţilor, în calitate de 

Cameră decizională, cu nr. PLx 526/2014; 

- Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii Nr. 14/2003 a 

partidelor politice, înregistrat la Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră 

decizională, cu nr. PLx 231/2014; 

Bucureşti, 4 mai  2015 
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- Propunerea legislativă pentru modificarea Art. 19, alin. 3 din Legea partidelor 

politice nr. 14/2003, înregistrată la Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră 

decizională, cu nr. Plx 446/2014; 

- Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea legii partidelor 

politice nr. 14/2003, precum şi a altor acte normative, înregistrată la Camera 

Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, cu nr. Plx 134/2014; 

- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 

14/2003, Legea partidelor politice, cu modificările şi completările ulterioare, 

înregistrată la Camera Deputaţilor, în calitate de Cameră decizională, cu nr. Plx 

151/2014. 

În raport de obiectul şi de conţinutul lor, iniţiativele legislative fac parte 

din categoria legilor organice. 

 

Preşedinte, 

MIHAI ALEXANDRU VOICU 

 

……………………………………………… 

Secretar, 

ÁRPÁD-FRANCISC MÁRTON 

 

……………………………………………… 

Secretar, 

VARUJAN PAMBUCCIAN 

 

……………………………………………… 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=210&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=277&cam=2&leg=2012
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 1. În baza prevederilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu adresa nr. PLx 366 din 22 aprilie 2015, Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea 
propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea 
partidelor politice şi a campaniilor electorale a primit spre dezbatere, în fond, în vederea reexaminării, Proiectul de lege 
privind modificarea şi completarea legii partidelor politice nr. 14/2003. 

 Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003, 
republicată, în vederea îmbunătăţirii competiţiei electorale şi instituirii unei reprezentări cât mai fidele a cetăţenilor. Un 
obiectiv important l-a constituit eliminarea barierelor administrative la înregistrarea unui partid. S-a eliminat lista 
semnăturilor de susţinere (25.000 membri fondatori) din legea în vigoare, astfel că, prin adoptarea acestei iniţiative 
legislative, lista semnăturilor membrilor fondatori din actul de constituire va trebui să cuprindă minimum trei semnături. De 
asemenea, s-au eliminate prevederile care leagă organizarea internă a partidelor de organizarea administrative-teritorială a 
ţării. Se reduce numărul de semnături necesare pentru înscrierea în alegeri, pentru toate tipurile de alegeri. Se instituie 
menţiunea expresă că structurile interne ale partidelor pot reprezenta partidul faţăde terţi la nivel corespunzător, pot 
deschide conturi în bancă şi vor răspunde de gestionarea acestora. Desemnarea de candidaţi, de către un partid politic, 
singur sau în alianţă, nu se mai raportează la două campanii electorale parlamentare succesive, ci la două campanii 
electorale succesive, cu excepţia celei prezidenţiale. Un partid politic nu mai poate fi dizolvat, pe cale judecătorească, dacă 
nu obţine, la două alegeri generale succesive, un număr de cel puţin 50.000 de voturi la nivel naţional. 

2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit 
prevederilor art. 73 alin. (3) lit. b) din Constituţia României, republicată. 

 3. În conformitate cu prevederile art. 61 şi 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind 
legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor 
electorale a dezbătut proiectul de lege în şedinţa din data de 4 mai 2015. La lucrările Comisiei comune au fost prezenţi 
13 senatori şi deputaţi din totalul de 15 membri ai Comisiei. 
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 4. În baza prevederilor art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, la dezbaterea proiectului de lege, au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai: Autorităţii Electorale Permanente, 
Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
Secretariatului de Stat pentru Relaţia cu Parlamentul, Administraţiei Prezidenţiale, Institutului Naţional de Statistică, 
Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Consiliului Superior al Magistraturii 
şi Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România. 

 5. Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (9) pct. 2 lit. i) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

 În conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare, Comisia comună a dezbătut Proiectul de lege privind modificarea şi completarea legii partidelor politice nr. 
14/2003(plx 366/2015), împreună cu următoarele propuneri legislative: Propunerea legislativă pentru modificarea art. 19 
şi art. 47 din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice (plx 526/2014), Propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii Nr. 14/2003 a partidelor politice (plx 231/2014), Propunerea legislativă pentru modificarea Art. 19, 
alin. 3 din Legea partidelor politice nr. 14/2003 (plx 446/2014), Propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea legii partidelor politice nr. 14/2003, precum şi a altor acte normative (plx 134/2014), Propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 14/2003, Legea partidelor politice, cu modificările şi completările 
ulterioare (plx 151/2014). 

 Având în vedere cele prezentate, s-a reţinut, ca proiect de bază, Proiectul de lege privind modificarea şi 
completarea legii partidelor politice nr. 14/2003 (plx 366/2015), adoptat de Senat, pentru care urmează a se face 
propunere de adoptare, iar pentru celelalte iniţiative legislative se face propunere de respingere.  

         În şedinţa din 4 mai 2015, membrii comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenţi, Proiectul de 
lege privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003 (plx 366/2015), cu amendamente adoptate, de corelare, 
care se regăsesc în anexa nr. 1 la prezentul raport. 

         Amendamentele depuse în data de 28 aprilie, de Grupul Parlamentar Democrat şi Popular, au fost respinse de comisie 
şi se regăsesc în anexa nr. 2 la prezentul raport. 
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6. În urma dezbaterii, în şedinţa din 4 mai 2015, membrii Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru 
elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice şi a Legii privind 
finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea, 
printr-un raport suplimentar, a Legii privind modificarea şi completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003  
(PLx 366/2015),  precum şi respingerea următoarelor iniţiative legislative: 
 

- Propunere legislativă pentru modificarea art. 19 şi art. 47 din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice (plx 526/2014), 

- Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii Nr. 14/2003 a partidelor politice (plx 231/2014), 

- Propunere legislativă pentru modificarea Art. 19, alin. 3 din Legea partidelor politice nr. 14/2003 (plx 446/2014), 

- Propunere legislativă privind modificarea şi completarea legii partidelor politice nr. 14/2003, precum şi a altor acte normative (plx 
134/2014), 

- Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 14/2003, Legea partidelor politice, cu modificările şi 
completările ulterioare (plx 151/2014) 

 

 

Preşedinte, 

MIHAI ALEXANDRU VOICU 

 

……………………………………………… 

Secretar, 

ÁRPÁD-FRANCISC MÁRTON 

 

……………………………………………… 

Secretar, 

VARUJAN PAMBUCCIAN 

 

……………………………………………… 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=210&cam=2&leg=2012
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=277&cam=2&leg=2012
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ANEXA nr. 1 

 

AMENDAMENTE ADMISE 

 

Nr. 
crt. 

Text în vigoare 

Legea partidelor politice nr. 14/2003, 
republicată 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie Motivarea                 
amendamentelor 

propuse 

1.  Art. 4 
(1)Partidele politice se organizează şi 
funcţionează după criteriul administrativ-
teritorial. 
(2)Sunt interzise constituirea de structuri ale 
partidelor politice după criteriul locului de 
muncă, precum şi desfăşurarea de activităţi 
politice la nivelul operatorilor economici 
sau al instituţiilor publice. 
(3)Desfăşurarea de activităţi politice la 
nivelul operatorilor economici sau al 
instituţiilor publice este permisă, cu acordul 
acestora, numai în campania electorală, în 
condiţiile legii. 
(4)În cadrul organizaţiilor teritoriale 
partidele politice îşi pot organiza structuri 
care se vor ocupa de problemele specifice 
unei anumite categorii sociale sau 
profesionale. 

 

Art. I.  – Legea partidelor politice nr. 
14/2003, republicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 347 
din 12 mai 2014, se modifică și se 
completează, după cum urmează: 

  1.La articolul 4, alineatele (1) și (4) se 
modifică și vor avea următorul 
cuprins: 

         “Art. 4. - (1) Partidele politice se pot 
organiza și funcționa la nivel național, la 
nivel local sau atât la nivel național, cât și 
local, conform statutului propriu. 

………………………………………….. 

         (4) Partidele politice își pot organiza 
structuri interne potrivit statutului propriu. 
Structurile interne pot reprezenta partidul 

Nemodificat  
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politic față de terți la nivelul 
corespunzător, pot deschide conturi la 
bancă și răspund de gestionarea acestora.“ 

2. Art. 10 
Statutul partidului politic cuprinde în mod 
obligatoriu: 
a)denumirea integrală şi denumirea 
prescurtată; 
b)descrierea semnului permanent; 
c)semnul permanent sub formă grafică alb-
negru şi color, în anexă; 
d)sediul central; 
e)menţiunea expresă că urmăreşte numai 
obiective politice; 
f)drepturile şi îndatoririle membrilor; 
g)sancţiunile disciplinare şi procedurile prin 
care acestea pot fi aplicate membrilor; 
h)procedura de alegere a organelor 
executive şi competenţele acestora; 
i)competenţa adunării generale a membrilor 
sau a delegaţilor acestora; 
j)organele împuternicite să prezinte 
candidaturi în alegerile locale, parlamentare 
şi prezidenţiale; 
k)organul competent să propună 
reorganizarea partidului sau să decidă 
asocierea într-o alianţă politică ori în alte 
forme de asociere; 
l)condiţiile în care îşi încetează activitatea; 
m)modul de administrare a patrimoniului şi 
sursele de finanţare, stabilite în condiţiile 
legii; 
n)organul care reprezintă partidul în relaţiile 
cu autorităţile publice şi terţi; 

  2.La articolul 10, litera j) se modifică 
și va avea următorul cuprins: 

         “j) organele împuternicite să 
prezinte candidaturi în alegerile locale, 
parlamentare, europarlamentare și 
prezidențiale;“ 

Nemodificat  
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o)alte menţiuni prevăzute ca obligatorii în 
prezenta lege. 

 
3. Art. 12 

(1)Partidele politice au ca subdiviziuni 
organizaţii teritoriale, potrivit organizării 
administrative a ţării, care au numărul 
minim de membri prevăzut de statut. 
(2)Organele locale pot reprezenta partidul 
politic faţă de terţi la nivelul local 
corespunzător, pot deschide conturi la bancă 
şi răspund de gestionarea acestora. 

 

   3.La articolul 12, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

         “Art. 12. - (1) Partidele politice pot 
avea ca subdiviziuni organizații 
teritoriale, care au numărul minim de 
membri prevăzut de statut.“ 

Nemodificat  

4. Art. 13 
(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 organizaţiilor sale teritoriale. 
Conducerile organizaţiilor teritoriale se aleg 
pentru o perioadă determinată, prevăzută de 
statut. 
(2)Statutul poate prevedea şi alte organe, cu 
atribuţii formulate explicit. 

 

  4.La articolul 13, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

         “Art. 13. - (1) Adunarea generală a 
membrilor și organul executiv, indiferent 
de denumirea pe care o au în statutul 
fiecărui partid, sunt foruri obligatorii de 
conducere a partidului politic și a 
eventualelor organizații teritoriale ale 
sale. Conducerile organizațiilor teritoriale 
se aleg pentru o perioadă determinată, 
prevăzută de statut. “ 

Nemodificat  

5. Art. 14 
(1)Adunarea generală a membrilor 
partidului politic sau a delegaţilor acestora, 
la nivel naţional, este organul suprem de 
decizie al partidului. Întrunirea acestuia are 
loc cel puţin o dată la 4 ani. 
(2)Delegaţii la adunare sunt aleşi de 
organizaţiile teritoriale prin vot secret. 

  5.La articolul 14, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

         “Art. 14. - (2) Pentru partidele care 
optează pentru organizații atât la nivel 
național, cât și la nivel local, delegații la 
adunare sunt aleși de organizațiile 

Nemodificat  
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Numărul acestora se stabileşte în raport cu 
numărul de membri. Procedurile de 
desemnare şi de delegare a acestora trebuie 
prevăzute în statut. 

 

teritoriale, prin vor secret.“ 

6. -  6. La articolul 14, după alineatul (2), se 
introduc două  noi alineate, alin. (3) și 
(4), cu următorul cuprins: 
     Art. 14.(3) Pentru partidele care 
optează pentru organizare la nivel local, 
adunarea generală a membrilor  nu se 
poate face prin delegare. 

- se elimină alin. (3). - amendament de 
corelare 

7. -     Art. 14.(4) În statutul partidelor, se pot 
prevedea și alte modalități de 
reprezentare. 

Art. 14.(4) În statutul 
partidelor, se pot prevedea și 
alte modalități de 
reprezentare a membrilor 
organizațiilor locale. 

- amendament de 
corelare 

8. Art. 18.(1)Pentru înregistrarea unui partid 
politic se depun la Tribunalul Bucureşti 
următoarele documente: 

a)cererea de înregistrare, semnată de 
conducătorul organului executiv al 

partidului politic şi de cel puţin 3 membri 
fondatori, care vor fi citaţi în instanţă; 

- La articolul I, după punctul 
6, se introduce un nou 
punct, punctul 61, cu 
următorul cuprins: 
“61. La articolul 18, 
alineatul (1), litera a) se 
modifică și va avea 
următorul cuprins: 
  “a)cererea de înregistrare, 
semnată de conducătorul 
organului executiv al 
partidului politic şi de cel 
puţin 2 membri fondatori;“” 

- amendament de 
corelare 

9. Art. 18 
(1)Pentru înregistrarea unui partid politic 

se depun la Tribunalul Bucureşti 
următoarele documente: 
a)cererea de înregistrare, semnată de 

    7.La articolul 18, alineatul (1), litera 
d) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

         “d) actul de constituire, semnat de 

Nemodificat  
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conducătorul organului executiv al 
partidului politic şi de cel puţin 3 membri 
fondatori, care vor fi citaţi în instanţă; 
b)statutul partidului, întocmit conform 
prevederilor art. 10; 
c)programul partidului; 
d)actul de constituire, împreună cu lista 
semnăturilor de susţinere a membrilor 
fondatori; 
e)o declaraţie privitoare la sediu şi la 
patrimoniul partidului; 
f)dovada deschiderii contului bancar. 
(2)Cererea de înregistrare se afişează la 
sediul Tribunalului Bucureşti timp de 15 
zile. 
(3)În termen de 3 zile de la data depunerii 
cererii de înregistrare, anunţul cu privire la 
aceasta se publică de către solicitant într-un 
ziar central de mare tiraj. 
 

cel puțin 3 membri fondatori;“ 

 

10. Art. 19 

(1)Lista semnăturilor de susţinere trebuie să 
menţioneze obiectul susţinerii, data şi locul 
întocmirii, iar pentru susţinători trebuie să 
conţină numele şi prenumele, data naşterii, 
adresa, felul actului de identitate, seria şi 
numărul acestuia, codul numeric personal, 
precum şi semnătura. Susţinătorii înscrierii 
unui partid politic pot fi numai cetăţeni cu 
drept de vot. 

(2)Lista va fi însoţită de o declaraţie pe 
propria răspundere a persoanei care a 

   8.Articolul 19 va avea următorul 
cuprins: 

         “Art. 19. - (1) Lista semnăturilor 
membrilor fondatori trebuie să conțină 
numele și prenumele, data nașterii, adresa, 
felul actului de identitate, seria și numărul 
acestuia, 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 

Nemodificat  
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întocmit-o, care să ateste autenticitatea 
semnăturilor, sub sancţiunea prevăzută de 
art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 (4)Fiecare listă va cuprinde persoane dintr-
o singură localitate. Listele vor fi grupate pe 
localităţi şi judeţe, pentru a se putea verifica 
prevederile alin. (3). 

 

semnăturilor, sub sancțiunea prevăzută de 
art. 326 din Codul penal. 

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

         “(4) Modelul listei semnăturilor 
membrilor fondatori şi al declaraţiei pe 
propria răspundere prevăzută la alin. (2) 
sunt prevăzute în anexa care face parte 
integrantă din prezenta lege.” 

11. Art. 27 
În fiecare an preelectoral partidele politice 
sunt obligate să îşi actualizeze listele de 
membri, cu respectarea cerinţelor prevăzute 
la art. 19 alin. (3) şi (4). Listele actualizate 
vor fi depuse la Tribunalul Bucureşti până 
la data de 31 decembrie a acelui an. 
 

  9.Articolul 27 se abrogă. Nemodificat  

12. Art. 40 
(1)În urma fuziunii prin contopire a unor 
partide politice rezultă un partid politic nou, 
care se subrogă în drepturile şi obligaţiile 
partidelor politice care au fuzionat şi care, 
în termen de 10 zile, trebuie să se 
conformeze prevederilor art. 18, cu excepţia 
depunerii listei semnăturilor de susţinere. 
(2)Denumirea integrală, denumirea 
prescurtată, semnul permanent, semnul 
electoral şi programul politic ale noului 
partid pot fi noi sau pot proveni de la unul 
sau mai multe dintre partidele care participă 
la fuziune. 

  10.La articolul 40, alineatul (1) se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

      „Art. 40. - (1)În urma fuziunii prin 
contopire a unor partide politice rezultă 
un partid politic nou, care se subrogă în 
drepturile şi obligaţiile partidelor politice 
care au fuzionat şi care, în termen de 10 
zile, trebuie să se conformeze prevederilor 
art. 18.” 

Nemodificat  
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(3)Tribunalul Bucureşti va examina 
documentele depuse de partidul politic nou-
format din fuziunea prin contopire, potrivit 
prevederilor art. 20-22. 
(4)Ca urmare a hotărârii definitive a 
instanţei de înregistrare a noului partid 
rezultat din fuziunea prin contopire, acesta 
va fi înscris în Registrul partidelor politice, 
iar partidele care au procedat la comasare 
vor fi radiate. 
 

13. Art. 44 

Un partid politic îşi încetează activitatea 
prin: 

a)dizolvare, prin hotărâre pronunţată de 
Curtea Constituţională, pentru încălcarea 
art. 40 alin. (2) şi (4) din Constituţia 
României, republicată; 

b)dizolvare, prin hotărâre pronunţată de 
Tribunalul Bucureşti; 

c)autodizolvare, hotărâtă de organele 
competente prevăzute în statut; 

d)reorganizare, în situaţiile prevăzute la art. 
39 alin. (3), art. 40 alin. (4) sau art. 42 alin. 
(2). 

 

    11.La articolul 44, alineatul (1), lit.a) 
se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

         “a) dizolvare, prin hotărâre 
pronunţată de Curtea Constituţională, 
pentru încălcarea art. 30 alin. (7) și art. 40 
alin. (2) şi (4) din Constituţia României, 
republicată; “. 

Nemodificat  

14. Art. 46 
(1)Un partid politic se dizolvă pe cale 

12.La articolul 46, alineatul (1), lit. f) se Nemodificat  
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judecătorească în următoarele condiţii: 
a)când se constată încălcarea prevederilor 
art. 30 alin. (7) şi ale art. 40 alin. (2) şi (4) 
din Constituţia României, republicată, de 
către Curtea Constituţională, precum şi ale 
art. 3 alin. (3) şi (4) din prezenta lege; 
b)când scopul sau activitatea partidului 
politic a devenit ilicită ori contrară ordinii 
publice; 
c)când realizarea scopului partidului politic 
este urmărită prin mijloace ilicite sau 
contrare ordinii publice; 
d)când partidul urmăreşte alt scop decât cel 
care rezultă din statutul şi programul politic 
ale acestuia; 
e)ca urmare a inactivităţii constatate de 
Tribunalul Bucureşti conform art. 47 alin. 
(1); 
f)ca urmare a neîndeplinirii obiectivelor 
stabilite la art. 1 şi 2, constatată de 
Tribunalul Bucureşti conform art. 48; 
g)ca urmare a aplicării art. 26. 
(2)Cererea de dizolvare se adresează 
Tribunalului Bucureşti de către Ministerul 
Public şi se soluţionează potrivit normelor 
de procedură stabilite la art. 26 alin. (2)-(5). 
 

abrogă. 

15. Art. 47 
 (1)Inactivitatea unui partid politic se poate 
constata în următoarele situaţii: 
a)nu a ţinut nicio adunare generală timp de 
5 ani; 
b)nu a desemnat candidaţi, singur sau în 
alianţă, în două campanii electorale 
parlamentare succesive, în cel puţin 18 

13.La articolul 47, alineatul (1), litera 
b) se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

         „b) nu a desemnat candidați, singur 
sau în alianță, în două campanii electorale 
succesive, cu excepția celei prezidențiale, 

Nemodificat  
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circumscripţii electorale. 
(2)Pentru partidul politic aflat în oricare 
dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), 
Tribunalul Bucureşti, la cererea 
Ministerului Public, va constata încetarea 
existenţei sale, cu respectarea normelor de 
procedură prevăzute la art. 26 alin. (2)-(4). 
 

în minimum 75 de circumscripții 
electorale în cazul alegerilor locale, 
respectiv o listă completă de candidați în 
cel puțin o circumscripție electorală sau 
candidați în cel puțin 3 circumscripții 
electorale, în cazul  alegerilor 
parlamentare.“ 

16. Art. 48 
(1)Neîndeplinirea obiectivelor stabilite 
pentru un partid politic, conform art. 1 şi 2, 
se poate constata când un partid politic nu 
obţine la două alegeri generale succesive un 
număr minim de voturi. 
(2)Numărul minim necesar îndeplinirii 
condiţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 este de cel 
puţin 50.000 de voturi la nivel naţional, 
pentru candidaturile depuse în oricare dintre 
următoarele scrutinuri: consilii judeţene, 
consilii locale, Camera Deputaţilor, Senat. 
 

  14.Articolul 48 se abrogă.  Nemodificat  

17. Art. 53 
(1)Partidele politice existente la data intrării 
în vigoare a prezentei legi continuă să 
funcţioneze pe baza actelor legale de 
înregistrare valabile la data înfiinţării. 
(2)În termen de 6 luni de la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, partidele politice 
existente se vor conforma prevederilor 
acesteia, urmând procedura judiciară 
stabilită la art. 18-21, sub sancţiunea radierii 
din Registrul partidelor politice. 
(3)Termenul de 6 luni pentru înscriere este 
un termen de decădere. 

  15.Alineatele (2) și (3) ale articolului 
53 se abrogă. 

Nemodificat  
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18. Art. 54 

(1)Denumirea integrală şi denumirea 
prescurtată ale unui partid politic înregistrat 
legal, precum şi semnele permanente 
folosite de acesta, începând cu anul 1990, îi 
aparţin de drept, dacă le-a folosit primul, şi 
nu pot fi însuşite sau utilizate de alte partide 
politice înregistrate ulterior. 

(2)În accepţiunea prezentei legi, sintagma 
semn permanent înlocuieşte sintagma 
însemnul partidului, utilizată în Legea 
partidelor politice nr. 27/1996. 

(3)Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi 
alianţelor politice. 

(4)După expirarea termenului prevăzut la 
art. 53 alin. (2), partidele şi alianţele politice 
vor utiliza numai denumirea integrală şi 
denumirea prescurtată, precum şi semnul 
permanent înregistrate la Tribunalul 
Bucureşti, atât în activitatea curentă, cât şi 
cu ocazia alegerilor. 

 

    16.Alineatul (4) al articolului 54 se 
abrogă. 

 

Nemodificat  

19. Art. 55 
Organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale care participă la 
alegeri li se aplică în mod corespunzător 
prevederile prezentei legi, cu excepţia art. 6, 

   17. Articolul 55 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

         “Art. 55. - Organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale care 

Nemodificat  



 17 / 20 
 

art. 10 lit. e), art. 12 alin. (1), art. 18, 19, 27, 
art. 46 alin. (1) lit. e) şi f), art. 47, 48 şi 53. 
 

participă la alegeri li se aplică în mod 
corespunzător prevederile prezentei legi, 
cu excepţia art. 6, art. 10 lit. e), art. 12 
alin. (1), art. 18, 19,  art. 46 alin. (1) lit. 
e), art. 47 şi 53.“ 

20. -          18. După articolul 57 se introduce  
anexa cu titlul - "Modelul listei 
semnăturilor membrilor fondatori/ 
Lista semnăturilor membrilor 
fondatori pentru înscrierea partidului 
politic ….."  

 Nemodificat  

21 - Anexa la inițiativa legislativă, care 
cuprinde și rubrica denumită „Codul 
numeric personal”. 

- se elimină, din anexa la 
inițiativa legislativă, rubrica 
denumită „Codul numeric 
personal”. 

- amendament de 
corelare 

22. - 
         Art.II. - Legea partidelor politice 

nr. 14/2003, republicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 

12 mai  2014, cu modificările  și 

completările aduse prin prezenta lege, se 

va republica în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, dându-se textelor o 

nouă numerotare. 

Nemodificat  
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ANEXA nr. 2 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 

 

Nr. crt. Text adoptat de Senat Amendamente Motivare Camera decizională 

1. 8. Articolul 19 va avea următorul 
cuprins: 

(1) Lista semnăturilor membrilor 
fondatori trebuie să conţină numele si 
prenumele, data nasterii, adresa, felul 
actului de identitate, seria si numarul 
acestuia, precum si semnatura. 
Membri fondatori ai unui partid politic 
pot fi numai cetateni cu drept de vot. 

(2) Lista va fi însoţită de o declaraţie 
pe propria răspundere a persoanei care 
a întocmit-o, care să ateste 
autenticitatea semnăturilor, sub 
sanctiunea prevazuta de art. 326 din 
Codul penal. 

Alin. (3) al art. 19 se modifică și 
va avea următorul cuprins: „(3) 
Lista trebuie sa cuprinda cel putin 
500 de membri fondatori, cate 50 
de membri din 10 circumscriptii 
electorale din tara  sau cate 50 de 
membri din 9 circumscriptii 
electorale din tara si 50 de membri 
din circumscriptia electorala a 
cetatenilor romani cu domiciliul in 
strainatate .” 

Autori: Deputati Anghel Gabriela-
Lola, Blajut Viorel, Burlacu 
Stefan, , Ciuhodaru Tudor, Dalca 
Stefan, , Deaconu Mihai, Fenechiu 
Daniel,  Marian Ion Cristinel, 

Inițiatorii: 
In vederea incurajarii 
pluralismului politic si a 
impiedicarii monopolului 
partidelor politice deja 
existente, este imperios 
necesara scaderea 
numarului de membri 
necesari fondarii unui 
partid politic, insa fara a 
cadea in extrema 
populismului, prin 
acceptarea formarii un 
partid politic din doar 3 
membri, caci nu este un 
simplu ong. 
 

 
Camera Deputaților 
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(3) Lista trebuie să cuprindă cel puţin 
3 membri fondatori.  

 (4) Modelul listei semnăturilor 
membrilor fondatori și al declarației 
pe propria răspundere prevăzute la 
alin. (2) sunt cuprinse în anexa care 
face parte integrantă din prezenta lege. 

Minca Liliana, Oajdea Daniel 

Grup Parlamentar DEMOCRAT 
ŞI POPULAR 

Comisia: 
Amendamentele contravin 
concepției de ansamblu a 
modificărilor pe care Comisa 
le face asupra Legii 
partidelor politice nr. 
14/2003. 

2. 

 

Alin. (4) al art. 19 se modifică și 
va avea următorul cuprins: “(4) 
Fiecare lista va cuprinde persoane 
dintr-o singura circumscriptie 
electorala, pentru a se putea 
verifica prevederile alin. (3). In 
cazul in care sunt membri 
fondatori din circumscriptia 
electorala a cetatenilor romani cu 
domiciliul in strainatate, acestia 
vor semna pe liste individuale sau 
comune.” 

Autori: Deputati Anghel Gabriela-
Lola, Blajut Viorel, Burlacu 
Stefan, , Ciuhodaru Tudor, Dalca 
Stefan, , Deaconu Mihai, Fenechiu 
Daniel,  Marian Ion Cristinel, 
Minca Liliana, Oajdea Daniel 

Comisia: 
Amendamentele contravin 
concepției de ansamblu a 
modificărilor pe care Comisa 
le face asupra Legii 
partidelor politice nr. 
14/2003. 

 
Camera Deputaților 
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Grup Parlamentar DEMOCRAT 
ŞI POPULAR 

3. 14. La articolul 47, alineatul (1) litera 
b) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

b) nu a desemnat candidaţi, singur sau 
în alianţă, în două campanii electorale 
succesive, cu excepţia celei 
prezidenţiale, în minimum 75 de 
circumscripţii electorale în cazul 
alegerilor locale, respectiv o listă 
completă de candidaţi în cel puţin o 
circumscripţie electoraşă, sau 
candidaţi în cel puţin 3 circumscripţii 
electorale, în cazul alegerilor 
parlamentare.  

La articolul 47, alineatul (1) litera 
b) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: „nu a desemnat 
candidati, singur sau in alianta, in 
doua campanii electorale 
parlamentare succesive, in cel 
putin 10 circumscriptii electorale.” 

 

Autori: Deputati Anghel Gabriela-
Lola, Blajut Viorel, Burlacu 
Stefan, , Ciuhodaru Tudor, Dalca 
Stefan, , Deaconu Mihai, Fenechiu 
Daniel,  Marian Ion Cristinel, 
Minca Liliana, Oajdea Daniel 

Grup Parlamentar DEMOCRAT 
ŞI POPULAR 

Comisia: 
Amendamentele contravin 
concepției de ansamblu a 
modificărilor pe care 
Comisa le face asupra 
Legii partidelor politice nr. 
14/2003. 

 
Camera Deputaților 

 

 


