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Ne-am propus să scriem un ghid simplu și scurt pentru grupurile de inițiativă ce doresc să înființeze un nou partid 

politic. Ghidul va acoperi doar prima etapă, ce a obținerii personalității juridice. Aparent, este cea mai simplă: 

conform legii, ai nevoie de trei membri fondatori și durează maxim o lună.  

Am descoperit însă că este nevoie de un astfel de îndrumar după ce am monitorizat modul în care funcționează în 

practică lucrurile. Procedura înregistrării unui partid nou începe cu depunerea actelor de către fondatori la 

Tribunalul București și se încheie cu înscrierea în Registrul Partidelor Politice, menținut de aceeași instituție. 

Procedura prevede judecarea pe fond la Tribunal, dar poate să presupună și o etapă la Curtea de Apel, în cazul 

unei decizii inițiale de respingere sau al unei contestații. Pentru persoanele care nu s-au mai întâlnit cu sistemul 

juridic, procedura se poate dovedi greoaie. Durata medie este de patru luni și se poate ajunge până la șase luni. 

Infograficul de mai jos arată că dintre cele 117 cereri depuse la Tribunal din mai 2015 și până la 15 martie 2016, 

doar 18 au parcurs cu succes întreaga procedură.  

O parte a problemei este dată de lipsa de claritate a procedurilor și a cerințelor. Există documente ce nu sunt 

prevăzute explicit în lege, dar sunt solicitate de instanță. Pentru altele, petenții nu acordă suficientă atenție 

cerințelor de formă și de conținut. Scopul acestui îndrumar este să ajute grupurile de inițiativă să înțeleagă mai 

bine procedura de înregistrare a unui partid, ceea ce va conduce cel puțin la scurtarea perioadei inițiale, de 

adunare a tuturor documentelor necesare. 

De la începutul anului, ne-am întâlnit cu mai multe grupuri de inițiativă, care ne-au vorbit despre experiențele lor. 

Am analizat dinamica înregistrărilor la Tribunal și care sunt motivele respingerii unor cereri sau prelungirii unor 

cazuri. Vom continua aceste interviuri și, alături de prezentarea noilor partide, încercăm să strângem și să 

promovăminformațiile relevante pentru deslușirea procedurii de înființare. Vom vorbi pe parcursul documentului 

despre fiecare dintre etapele procedurii, despre ce acte sunt necesare și despre ce așteptări trebuie să 

aveți.Înainte de a trece în revistă toate aceste lucruri, nu vrem să evităm întrebarea de ce facem acest lucru. 

Răspunsul este:pentru promovarea drepturilor fundamentale. Dreptul la asocierea politică este unul dintre 

acestea, iar partidele politice sunt motorul democrației reprezentative. Nu putem să vorbim de democrație reală, 

atât timp cât există bariere administrative în calea asocierii politice. 

Timp de mai multe cicluri electorale, condițiile restrictive de acces la politică au condus la o situație de oligopol 

politic, cu doar câteva formațiuni care se rotesc la putere. Consecințele sunt îndepărtarea cetățenilor de politică și 

slăbirea democrației în România. Una din modificările de substanță ale legilor electorale, adoptate în anul 2015, a 

fost schimbarea condițiilor de înființare a unui partid politic. În loc de 25.000 de membri fondatori, așa cum se 

cerea anterior, poate fi fondată o nouă formațiune de doar trei persoane.  

Îndepărtarea barierei legale se dovedește a fi doar primul pas. Procedura greoaie se transformă la rândul ei într-o 

barieră, de data aceasta administrativă. Datele sunt un argument obiectiv pentru această observație. În perioada 

2015-2016, după modificarea legii partidelor politice, din peste 120 de solicitări de fondare a unor noi partide, mai 

puțin de un sfert au șanse reale să obțină personalitatea juridică în timp util pentru a participa la alegerilor locale. 

Restul sunt în diverse stadii ale procedurii, au renunțat sau au fost respinse tot din motive procedurale.  

Ca parte a societății civile, nu avem puterea de a schimba legi sau proceduri. Dar venim în sprijinul dreptului la 

asociere politică explicând mai bine normele existente.  
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Pregătirea dosarului de înregistrare 

Legături utile pe parcursul întregii proceduri 
Înainte de orice, iată câteva pagini de Internet care vă vor fi utile pe parcursul procedurilor de înregistrare: 

Document URL 

Legea partidelor politice nr. 14/2003, actualizată pe 
site-ul Autorității Electorale Permanente:  
 

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-
content/uploads/2015/05/LEGE-Nr-14.pdf  

Pagina Tribunalului București pe portalul instanțelor http://portal.just.ro/3/SitePages/dosare.aspx?id_inst=3  

Registrul Partidelor Politice http://tmb.ro/index.php/partide-politice  

Monitorizarea înregistrării noilor partide, pe pagina 
Centrului pentru Inovare Publică 

http://www.inovarepublica.ro/propuneriogp2016/  

Portalul cu legislație gratuită oferit de Ministerul 
Justiției 

http://legislatie.just.ro  

Modele de acte juridice pe portalul instanțelor de 
judecată 

http://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx 

 

Lista documentelor necesare 
Procedura de înregistrare, ca orice procedură, se bazează pe un dosar cu documente. Membrii fondatori trebuie 

să facă dovada că îndeplinesc toate condițiile impuse de lege pentru a crea o nouă formațiune politică. Primul pas 

pentru a pregăti documentele este să știți care sunt. Începem cu o listă, organizată pe categorii. 

A. Documente programatice 

1. Statutul 

2. Programul 

3. Actul de constituire 

B. Elemente de identificare (incluse în Statut) 

4. Denumirea integrală 

5. Denumirea prescurtată 

6. Semnul permanent 

C. Informații privind membrii fondatori 

7. Lista cu semnăturile membrilor fondatori 

8. Declarația persoanei care a întocmit lista 

9. Copii după actele de identitate ale membrilor fondatori 

10. Cazierul judiciar al fiecărui membru fondator 

11. Declarația fiecărui membru fondator că nu face parte din alt partid politic 

D. Informații privind sediul și patrimoniul 

12. Declarația privind sediul și patrimoniul 

13. Acte doveditoare pentru sediu 

14. Dovada deschiderii contului bancar 

E. Documente administrative pentru instanță 

15. Cererea de înregistrare a partidului 

16. Dovada plății taxei de timbru judiciar  

17. Dovada publicității în mass-media (după depunerea dosarului) 

 

 

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/05/LEGE-Nr-14.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/05/LEGE-Nr-14.pdf
http://portal.just.ro/3/SitePages/dosare.aspx?id_inst=3
http://tmb.ro/index.php/partide-politice
http://www.inovarepublica.ro/propuneriogp2016/
http://legislatie.just.ro/
http://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx
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Documentele necesare sunt prevăzute în Legea partidelor politice nr. 14/2003, actualizată. Ele sunt menționate 

explicit sau rezultă din interpretarea unor obligații prevăzute de lege. Înainte de orice, este necesar să citiți cu 

mare atenție toată legea. Iată adresa la care găsiți forma actualizată, pe site-ul Autorității Electorale Permanente:  

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/05/LEGE-Nr-14.pdf  

 

A. Documente programatice 
Primele două documente programatice – statutul și programul – sunt cele mai importante acte ale viitorului 

partid, pe care se va fundamenta întreaga organizare. Ele vor defini viziunea și organizarea formațiunii. Este bine 

să vă luați timp și să le alcătuiți cu atenție, pentru că ele sunt cartea de vizită ale partidului dumneavoastră. În 

principal, ele vor reflecta viziunea dumneavoastră asupra partidului și a societății, deci nu putem vorbi de un 

model unic. În schimb, există anumite cerințe formale pe care trebuie să le respectați, mai ales în ceea ce privește 

statutul. 

Statutul 
Statutul este documentul care definește obiectivele partidului și organizarea sa internă. Legea partidelor politice 

enumeră o serie de elemente ce trebuie incluse obligatoriu în statut, pe care le enumerăm mai jos. Acordați o 

mare atenție tuturor acestor cerințe, pentru că absența sau formularea eronată pot să conducă la o decizie de 

respingere din partea Tribunalului. 

Elementul Articolul de lege 

Identificare (vedeți discuția din secțiunea B) 

denumirea integrală Art. 10, lit. a) 

denumirea prescurtată Art. 10, lit. a) 

semnul permanent – descriere și sub formă grafică alb - negru și color, în Anexă Art. 10, lit. b) și c) 

sediul central Art. 10, lit. d) 

Obiective 

mențiunea expresă că urmărește numai obiective politice Art. 10, lit. e) 

Membri 

drepturile și îndatoririle membrilor Art. 10, lit. f) 

dreptul membrilor la demisie, cu consecințe imediate, specificat explicit Art. 16, alin. (2) 

dreptul fiecărui membru la inițiativă politică și posibilitatea examinării acesteia într-un 
cadru organizat 

Art. 17, alin. (2) 

sancțiunile disciplinare și procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor Art. 10, lit. g) 

mențiunea că aderarea la partid se face prin solicitare scrisă și care sunt organele 
împuternicite să hotărască primirea de noi membri 

Art. 16, alin. (1) 

Democrație internă 

competența adunării generale a membrilor sau a delegaților acestora Art. 10, lit. i) 

rolul de organ suprem de decizie al adunării generale a membrilor sau a delegaților 
acestora 

Art. 14, alin. (1) 

majoritatea necesară pentru a lua decizii în partid  Art. 17, alin. (1) 

majoritatea necesară pentru a lua decizii în organizațiile teritoriale* Art. 17, alin. (1) 

periodicitatea convocării adunării generale a membrilor sau a delegaților acestora, nu 
mai rar de o dată la 4 ani 

Art. 14, alin. (1) 

utilizarea votului secret pentru alegerea conducerii partidului Art. 17, alin. (2) 

utilizarea votului secret pentru alegerea conducerii organizațiilor teritoriale* Art. 17, alin. (2) 

utilizarea votului secret pentru alegerea delegaților la adunarea generală* Art. 14, alin. (2) 

procedura de alegere a organelor executive și competențele acestora Art. 10, lit. h) 

organizarea internă: dacă vor fi organizații teritoriale* sau de alt fel (minorități, tineri, Art. 12, alin. (1) 

http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/05/LEGE-Nr-14.pdf
http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/05/LEGE-Nr-14.pdf
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femei etc.) 

durata mandatelor organizațiilor teritoriale* Art. 13, alin (1) 

Organe de conducere 

organele împuternicite să prezinte candidaturi în alegerile locale, parlamentare, 
europarlamentare și prezidențiale 

Art. 10, lit. j) 

organul executiv Art. 13, alin (1) 

organul competent să propună reorganizarea partidului sau să decidă asocierea într-o 
alianță politică ori în alte forme de asociere 

Art. 10, lit. k) 

organul care reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile publice și terți Art. 10, lit. n) 

atribuțiile organelor locale* Art. 12, alin. (2) 

Funcționare 

modul de administrare a patrimoniului și sursele de finanțare, stabilite în condițiile legii Art. 10, lit. m) 

condițiile în care își încetează activitatea Art. 10, lit. l) 

Constituirea Comisiilor de Arbitraj, rolul lor, care include obligatoriu soluționarea litigiilor 
între membri, durata mandatului membrilor și  

Art. 15 

*) se aplică doar partidelor care aleg organizare teritorială (filiale județene, locale, de cartier) 

Rețineți că, spre deosebire de versiunea anterioară a legii, acum partidele pot decide dacă vor avea o organizare 

teritorială sau nu. Prin organizare teritorială înțelegem filiale (organizații de partid) județene, locale sau de cartier. 

Această modificare a fost introdusă pentru a facilita organizarea partidelor locale, care nu au neapărat nevoie de 

astfel de sub-diviziuni. Dacă însă alegeți să 

aveți organizare teritorială, trebuie să includeți 

obligatoriu în statut elemente specifice 

marcate cu asterisc. 

Fiecare dintre punctele din tabelul anterior va 

avea un articol sau o secțiune (cazul Comisiei 

de Arbitraj) explicită în statut, dacă doriți să 

evitați respingerea cererii sau amânarea 

deciziei. O cale sigură este ca în articolele 

respective să copiați pur și simplu formularea 

din lege, astfel încât să nu existe interpretări. 

Adunarea Generală poate avea diferite 

denumiri: Congres, Convenție etc. Acest lucru nu este o încălcare a legii. Dar, trebuie să explicați clar în statut că 

este vorba de adunarea tuturor membrilor. De asemenea, organul executiv poate avea la rândul său diverse nume 

(Birou, Delegație etc.), dar trebuie să existe și să menționați explicit că este „organul executiv al partidului”.  

Alături de elementele obligatorii, puteți să includeți în statut orice alte prevederi considerați necesare. Limita este 

respectarea legilor. Spre exemplu, nu puteți să introduceți prevederi discriminatorii, de tipul „membrii partidului 

pot fi doar bărbați”, pentru că în mod evident vă plasați în afara cadrului legal. Iată câteva exemple de prevederi 

uzuale pentru statutul partidului: 

 Ideologia și valorile asumate de către partid. Acestea vor fi detaliate în program, dar sunt adesea 

menționate și în statut, uneori într-un preambul; 

 Scopul și obiectivele partidului: Legea cere mențiunea expresă că urmărește numai obiective politice, iar 

partidul are libertatea să detalieze aceste obiective. 

 Procedura primirii membrilor, între solicitarea scrisă și decizie, spre exemplu evaluare, interviu etc.; 

 Situații care pot duce la pierderea calității de membru; 

Sfat: folosiți inteligent Internetul! 

Majoritatea partidelor își publică statutele pe propriile 

pagini web. Nu ezitați să folosiți această sursă de 

inspirație, nu faceți nimic ilegal sau imoral. Mai ales dacă 

nu vă permiteți un avocat, vă vor ajuta structura și unele 

formulări juridice. Acestea sunt verificate, au trecut deja 

de tribunal.  

Atenție la data înregistrării partidelor respective. Alegeți 

partide mai noi, care au urmat prevederile din legea 

actualizată. 
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 Organe cu atribuții specifice, cum ar fi Comisia de Etică, Comisia de Cenzori etc.;  

 Proceduri detaliate privind organizarea alegerilor interne; 

 Reguli privind politica de alianțe. 

Nu ezitați să scrieți un statut detaliat. Este mai bine să vă gândiți acum la toate aspectele, decât să vă împotmoliți 

mai târziu. Rețineți că orice modificare a statutului va trebui înregistrată la Tribunal.  

Programul partidului 
Dacă statutul se referă la organizare, programul este expresia viziunii partidului. Este locul în care partidul își 

afirmă ideologia, valorile și principiile. Este vorba despre o viziune pe termen lung, stabilă în timp, despre 

societate, despre comunitate, în funcție de scopul partidului, național sau local.  

Rămâne la latitudinea fiecărui partid gradul de detaliu al afirmațiilor din program. Nu uitați totuși că veți avea 

ocazia să propuneți programe și proiecte concrete la fiecare alegeri, adaptate la momentul respectiv. Programul 

politic este mai degrabă locul declarațiilor de principiu.  

Legea prevede puține restricții explicite în ceea ce privește programul, dar și acestea sunt importante. Citiți cu 

atenție articolele 2 și 3 din lege, care vorbesc în general despre program.   

ART. 2 

Prin activitatea lor, partidele politice promovează valorile și interesele naționale, 

pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidați în 

alegeri și la constituirea unor autorități publice și stimulează participarea cetățenilor 

la scrutinuri, potrivit legii. 

ART. 3 

(1) Pot funcționa ca partide politice numai asociațiile cu caracter politic, constituite 

potrivit legii, și care militează pentru respectarea suveranității naționale, a 

independenței și a unității statului, a integrității teritoriale, a ordinii de drept și a 

principiilor democrației constituționale. 

(2) Sunt interzise partidele politice care, prin statutul, programele, propaganda de 

idei ori prin alte activități pe care le organizează, încalcă prevederile art. 30 alin. (7), 

art. 40 alin. (2) sau (4) din Constituția României, republicată. 

(3) Este interzisă afilierea partidelor politice la organizații din străinătate, dacă 

această afiliere încalcă valorile prevăzute la alin. (1). 

(4) Partidele politice nu pot organiza activități militare sau paramilitare și nici alte 

activități interzise de lege. 

 

Rețineți că la ședința de judecată va participa întotdeauna un reprezentant al Ministerului Public (procuror) care 

are responsabilitatea să se opună, în cazul în care consideră că programul contravine legii. De obicei, procurorii 

sunt riguroși și au tendința de a se opune dacă vor considera că ceva e neclar. Eventualele obiecții pot conduce la 
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întârzieri considerabile, pentru că, în cazul respingerii lor de către judecător,  Ministerul Public are obligația să 

facă apel, ceea ce vă duce într-o nouă fază procesuală, despre care vom vorbi mai jos. Evitați deci orice afirmație 

care ar putea fi interpretată ca fiind contrară principiilor citate mai sus. Din această perspectivă, este de preferat 

să aveți un program concis și clar, care nu lasă loc interpretărilor. 

Actul de constituire 
Actul de constituire este un document cu valoare legală care afirmă actul de voință al fondatorilor și consfințește 

hotărârea lor de a înființa partidul. Trebuie să includă cel puțin următoarele informații despre partid și fondatori: 

datele de identificare ale fondatorilor, exprimarea voinței de asociere, denumirea partidului, sediul, scopul, 

durata funcționării partidului (în principiu, pe 

termen nedeterminat), patrimoniul inițial, 

componența organelor de conducere inițială, și 

persoanele desemnate să desfășoare procedura de 

dobândire a personalității juridice. 

Este util să delegați prin actul de constituire o 

singură persoană, de obicei președintele interimar, 

pentru a face orice modificări la documentele 

programatice vor fi cerute de instanță. Astfel, dacă 

pe parcursul procesului instanța va avea solicitări 

de acest gen, nu mai e nevoie să convocați din nou 

toți membrii și lucrurile pot merge mai repede.  

Dacă nu aveți sprijinul unui avocat sau al unui jurist 

pentru a redacta actul, puteți să căutați modele de acte constitutive pentru înființarea unor organizații non-

guvernamentale (asociații, fundații) și să le adaptați.  

 

 

B. Elemente de identificare a partidului 
Așa cum am arătat mai sus, toate aceste elemente vor fi menționate în Statut și nu trebuie prezentate ca 

documente separate. Am ales să le enumerăm separat pentru că sunt importante și pot să creeze probleme 

neașteptate în procedura de înregistrare. 

Partidul dumneavoastră va fi descris prin aceste trei elemente: denumirea integrală (numele), denumirea 

prescurtată (acronimul) și semn permanent (sigla). Articolul 5 se referă la acestea: 

ART 5 

(1) Fiecare partid politic trebuie să aibă denumire integrală, denumire prescurtată și 

semn permanent proprii. Denumirea integrală, denumirea prescurtată și semnul 

permanent trebuie să se deosebească clar de cele ale partidelor anterior înregistrate, 

fiind interzisă utilizarea acelorași simboluri grafice, oricare ar fi figura geometrică în 

care sunt încadrate. 

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și alianțelor politice, în mod corespunzător. 

Atenție! 

 

 

 

 

Statutul și actul de constituire trebuie să fie în formă 

autentificată. Acest lucru înseamnă că membrii fondatori 

se vor prezenta personal în fața unui notar sau a unui 

avocat și vor semna documentele. Autentificarea implică 

o taxă. 

Atenție, nu înseamnă că avocatul sau notarul citește 

actele și le verifică, ci doar că atestă că cei ce s-au 

prezentat sunt cei care au semnat. Verificarea actelor 

este de obicei un serviciu care se plătește separat.  
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(3) Denumirea integrală și denumirea prescurtată, precum și semnul permanent nu 

pot reproduce sau combina simbolurile naționale ale statului român, ale altor state, 

ale organismelor internaționale ori ale cultelor religioase. Fac excepție partidele 

politice care sunt membre ale unor organizații politice internaționale, acestea putând 

utiliza însemnul organizației respective ca atare sau într-o combinație specifică 

 

Rețineți și că, în conformitate cu art. 54, nu aveți voie să refolosiți însemne ale unor partide radiate între timp. 

Două riscuri importante sunt asociate alegerii acestor însemne: 

 dacă sunt prea asemănătoare cu cele folosite de alte organizații, e posibil să ca reprezentanții acestora să 

intervină în proces și să ceară schimbarea lor. Acest lucru duce la creșterea duratei procesului și poate 

însemna respingerea cererii de înregistrare.  

 dacă sunt prea asemănătoare cu ale unor organizații internaționale, state sau culte, procurorul vă va 

solicita să le schimbați. Aici trebuie să folosiți o combinație de creativitate și bun simț. Spre exemplu, nu 

veți folosi crucea sau semiluna, din motive evidente. Nu veți încerca să înregistrați „Partidul Unității 

Națiunilor”, pentru că da, procurorul va vedea imediat similitudinea. Pentru partidele locale, alegerea 

unui nume care indică localitatea sau județul ar putea fi o variantă. 

Pentru a evita aceste riscuri, este necesar să verificați câteva surse înainte de a vă opri asupra unui nume pentru 

noul partid: 

 Registrul Partidelor Politice, pe pagina Tribunalului București. Verificați integral registrul, inclusiv cu 

privire la partidele radiate, nu doar datele referitoare la partidele active. 

 Cererile în curs de judecată, pentru a nu avea surprize. Puteți folosi pagina Tribunalului București pe 

portalul instanțelor de judecată sau monitorizarea Centrului pentru Inovare Publică.  

 Registrul Național ONG, pentru a evita suprapunerile cu denumiri ale unor asociații sau fundații. 

 Baza de date a OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci), dacă numele nu este protejat de cineva.  

Atunci când desenați semnul permanent, încercați să nu folosiți imagini care se pot regăsi pe steagurile unor state 

sau în simbolurile unor religii și organizații internaționale. Există riscul ca un procuror mai strict să ridice obiecții și 

să întârzie întreaga procedură.  

Semnul permanent trebuie desenat alb-negru și color și introdus obligatoriu în Anexa Statutului. Descrierea lui, 

narativ, va face obiectul unui articol al Statutului. 

 

C. Informații privind membrii fondatori 
Începând cu această categorie, vorbim exclusiv de documente cu caracter administrativ, folosite pentru a dovedi 

respectarea tuturor condițiilor din lege. Putem să parcurgem lista mai repede, dar rețineți că fiecare dintre ele 

este important pentru procesul de înregistrare. Lipsa oricăruia atrage respingerea cererii. 

Partidul trebuie să aibă minim trei membri fondatori. Pot fi și mai mulți, dar vă recomandăm să limitați totuși 

numărul acestora, dacă este posibil. Cum fiecare membru fondator trebuie să semneze actele programatice și să 

aducă o serie de documente, creșterea numărului acestora poate îngreuna procesul de înregistrare. Este bine să 

http://tmb.ro/index.php/partide-politice
http://www.inovarepublica.ro/monitorizarea-inregistrarii-noilor-partide-politice/
http://www.just.ro/registrul-national-ong/
http://rnb.osim.ro/
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rețineți că membrii fondatori au cel mult un ascendent moral în cadrul partidului. Altfel, votul lor este egal cu cel 

al tuturor celorlalți membri. Puteți deci să înființați partidul cu doar trei membri, iar a doua zi după obținerea 

personalității juridice vor adera toți ceilalți simpatizanți. 

Primele două documente se referă la lista cu membri fondatori, sunt standardizate și sunt anexate la lege. Veți 

folosi deci modelele din anexele legii pentru: 

 Lista cu semnăturile membrilor fondatori 

 Declarația persoanei care a întocmit lista. Cel care întocmește lista poate să fie unul dintre membrii 

fondatori. Chiar dacă este membru fondator, declarația este obligatorie. 

Alături de aceste documente, veți avea nevoie și de următoarele: 

 cazierul judiciar al fiecărui membru fondator. Această cerere rezultă din art. 7, unde spune că membrii 

pot fi doar cetățeni cu drept de vot. Cum dreptul de vot este suspendat prin decizii judecătorești, prin 

depunerea cazierului judiciar vă dovediți „nevinovăția”. Principial, nu e chiar corect, dar dacă vreți să 

obțineți un răspuns pozitiv de la Tribunal, pregătiți din timp cazierele. 

 declarație pe proprie răspundere a fiecărui membru fondator că nu este membru al unui alt partid 

politic. Rezultă din interpretarea art. 8(3) și este de asemenea obligatorie 

 copii după cărțile de identitate ale fiecărui membru fondator, certificate „conform cu originalul”. 

Aceste acte nu sunt prevăzute expres de lege, dar practica Tribunalului arată că sunt obligatorii. Planificați-vă din 

timp obținerea lor, pentru a nu avea întârzieri ale procedurii. 

Obținerea cazierului judiciar implică plata unei taxe. 

 

D. Informații privind sediul și patrimoniul 
Aceste informații sunt incluse în statut, dar ele trebuie susținute și cu documente. Prin urmare trebuie să le 

pregătiți și pe acestea: 

 Declarația privind patrimoniul și sediul. Aceasta se face de către președintele interimar sau de către 

persoanele menționate în Actul de Constituire. Nu există un model, puteți să scrieți o cerere simplă și 

concisă, cu elemente concrete: cât este patrimoniul și cu cât a contribuit fiecare fondator și unde anume 

se află sediul. Aceste informații trebuie să coincidă cu cele scrise în actul de constituire și în statut. 

 Sediul central – documente doveditoare. Sediul este principalul loc de contact și corespondență al 

partidului. Alegeți chiar sediul pe care intenționați să îl folosiți în mod regulat. El va fi trecut în Statut și 

orice schimbare implică modificarea statutului, adică trecerea printr-o procedură în instanță, cu costuri 

de timp și bani. Trebuie să adăugați documente care atestă că aveți dreptul să folosiți sediul. De la caz la 

caz, poate fi vorba de contract de comodat, contract de închiriere, act de proprietate și acordul 

proprietarului. Dacă e o clădire rezidențială, e posibil să aveți nevoie de acordul vecinilor. Se aplică 

regulile de la înființarea unei firme sau a unui ONG. 

 Patrimoniul – extras de cont. Nu există o cerință privind patrimoniul minim, deci puteți decide ce sumă 

depuneți inițial în contul partidului. Evident, trebuie să fie mai mult decât zero. Unele bănci solicită o 

sumă minimă pentru deschiderea unui cont, de obicei 100 de lei. Mergeți la orice bancă și deschideți un 

cont de patrimoniu, în care depuneți suma respectivă, apoi solicitați o dovadă, sub forma unui extras de 
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cont, pe care o depuneți la dosar. Banii respectivi vor fi la dispoziția partidului imediat după obținerea 

personalității juridice. 

 

E. Documente administrative pentru instanță 
Ultima categorie de documente se referă la relația cu instanța.  

Cererea de înregistrare a partidului se adresează președintelui Tribunalului București și va fi semnată de 

persoana desemnată ca președinte interimar și de cel puțin doi dintre membrii fondatori din lista descrisă mai 

sus.   

Dacă sunteți din afara Capitalei și nu doriți să vă deplasați până la București, puteți solicita, în cererea de 

înregistrare, judecata în lipsă. Este însă important să solicitați acest lucru explicit. Dacă nu precizați că doriți 

judecata în lipsă și nici nu vă prezentați la primul termen, dosarul va fi suspendat, ceea ce vă va crea noi bătăi de 

cap. 

Ministerul Justiției pune la dispoziția cetățenilor diferite modele de acte juridice, pe portalul instanțelor de 

judecată. Din păcate, nu a inclus documentație relevantă pentru partide politice, dar găsiți modele de acțiuni 

pentru înființarea unor asociații și fundații, pe care le puteți folosi și adapta. 

Dovada plății taxei de timbru judiciar este chitanța. Taxa de timbru este de 300 lei, conform OUG nr. 40/2003, și 

se plătește la administrația locală de unde are reședința reprezentantul legal. Chitanța se depune în original. 

Ultimul document se adaugă la dosar după începerea procedurii și este dovada publicității în mass-media. Legea 

spune că „în termen de 3 zile de la data depunerii cererii de înregistrare, anunțul cu privire la aceasta se publică 

de către solicitant într-un ziar central de mare tiraj”. 

Această prevedere conduce la nevoia de a depune un document suplimentar, respectiv dovada că anunțul 

respectiv a fost publicat. Este vorba de chitanța cu care s-a plătit anunțul și o copie a ziarului respectiv. Este greu 

de spus ce mai înseamnă în ziua de azi un „ziar de mare tiraj”. Tribunalul a admis și anunțuri publicate on-line. 

Puteți să publicați mai multe anunțuri și să aduceți dovezile. Pentru orice eventualitate, vă recomandăm să 

publicați anunțul în cel puțin un ziar tipărit, dintre cele care încă se mai publică la nivel național. Atenție, în anunț 

trebuie să includeți numărul dosarului, deci îl puteți face numai după ce depuneți actele, cum de altfel spune și 

legea. 

 

Pregătirea dosarului 
Toate aceste documente formează dosarul ce se depune la Tribunalul București. Cunoscând toate documentele 

necesare, e momentul să începeți să le pregătiți. Vă recomandăm următorul plan de lucru: 

Etapă Durată Detalii 

1. Alegeți elementele de 
identificare 

Două săptămâni Asigurați-vă că nu alegeți numele, 
acronimul și sigla în grabă. Este un 
pas mic, dar vă va da un sentiment 
de apartenență. Nu veți mai fi „un 
grup care vrea să facă un partid”, ci 
chiar un partid, cu numele lui. 
Pentru realizarea siglei ați putea 

http://portal.just.ro/SitePages/ghid.aspx
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avea nevoie de contractarea unui 
serviciu de design. 
 

2. Redactarea 
documentelor programatice 

Cel puțin câteva săptămâni Luați-vă timpul necesar pentru a 
redacta Statutul și Programul, astfel 
încât să corespundă principiilor 
dumneavoastră și totodată să 
convingă alegătorii. Lăsați la final 
actul de constituire, în care veți 
relua informațiile din statut. 
 

3. Sediul și patrimoniul 
 

O săptămână Decideți unde va fi sediul și adunați 
toate documentele ce vor fi 
necesare pentru a dovedi că îl 
puteți folosi. Este important să aveți 
certitudinea că veți folosi spațiul 
respectiv înainte de a-l include în 
documentele semnate.  
 
Stabiliți patrimoniul inițial și care 
este contribuția fiecărui membru 
fondator. 
 

4. Autentificare și semnare 
documente 

O săptămână Pentru autentificare, este nevoie de 
toți membrii fondatori. Pregătiți 
minim 5 exemplare autentificate din 
fiecare document. 
 
Profitați de reunire pentru a semna 
toate documentele ce necesită 
prezența fizică a acestora: cererea 
de înregistrare, lista membrilor și 
declarația celui ce a întocmit-o, 
declarații pe proprie răspundere, 
copii după cărțile de identitate.  
 

5. Documente obținute de 
la alte instituții și 
organizații. 

O săptămână Fiecare membru va solicita și va 
obține propriul cazier judiciar. 
 
Persoana sau persoanele 
desemnate prin actul de constituire 
vor merge la bancă pentru a 
deschide contul și la autoritatea 
publică locală pentru a plăti taxa de 
timbru. 
 

6. Finalizarea dosarului O zi Puneți toate documentele într-un 
inevitabil dosar. Alături de original, 
pregătiți și patru copii. Numărul de 
cinci copii este stabilit de practica 
Tribunalului.  
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Felicitări! Aveți dosarul pregătit, e timpul să vă adresați Tribunalului București. 

 

Judecata 

Inițierea acțiunii 
Indiferent unde locuiți, acțiunea în instanță se deschide la Tribunalul București. Dacă alegeți să fiți reprezentat de 

un avocat, acesta se va ocupa de procedură, contra unui onorariu. Nu este obligatoriu să faceți acest lucru și 

puteți să vă reprezentați singuri. În acest caz, depuneți 

actele personal la Registratura Tribunalului, sau 

trimiteți-le prin poștă sau curier, cu confirmare de 

primire. 

Indiferent cum ați trimis documentele, trebuie să aflați 

data la care sunt recepționate și numărul dosarului, 

pentru a face dovada publicității în termen de trei zile. 

Este ultimul document din listă, anunțul într-un ziar 

central de mare tiraj. Dacă ați depus personal actele, aflați numărul dosarului pe loc și cele trei zile curg chiar din 

ziua respectivă. Dacă le-ați trimis prin poștă, estimați numărul de zile și reveniți telefonic sau verificați zilnic pe 

Internet, pe pagina Tribunalului București din portalul instanțelor, căutând după numele dumneavoastră.  

După ce ați dat anunțul, aduceți sau trimiteți dovada publicării acestuia pentru a fi inclusă în dosar. 

  

Acordarea unui termen de judecată 
Legea menționează o perioadă de publicitate de 15 zile, în care persoanele sau organizațiile ce se consideră lezate 

de inițierea acțiunii au timp să ia la cunoștință de ea și să facă o cerere de intervenție, dacă este cazul.  Doar după 

aceea veți primi un termen de judecată.  

Legea spune că trebuie să se întâmple în maxim 15 zile de la trecerea perioadei de publicitate, deci maxim 30 de 

zile de la depunerea actelor, dar pregătiți-vă să nu fie respectată legea! Este o situație nefericită, determinată cel 

puțin parțial de aglomerarea instanțelor de judecată. În principiu, dosarul dumneavoastră va fi repartizat aleatoriu 

la unul din completele de judecată și va fi dezbătut la următorul termen alocat acestuia. Poate fi peste o 

săptămână sau peste două luni, de la caz la caz. Dacă durata e prea mare, aveți posibilitatea și temeiul legal să 

faceți o cerere de urgentare a cauzei. Practica ne arată că de obicei astfel de cereri sunt acceptate. 

Amintiți-vă că în cererea de înregistrare aveați posibilitatea să cereți judecatrea în lipsă. Dacă ați făcut acest lucru, 

nu veți fi convocat la Tribunal. Dacă nu, veți primi în scris, prin poștă, citație. În orice caz, urmăriți zilnic pagina 

Tribunalului București din portalul instanțelor, căutând după numărul dosarului, pentru a vedea când este 

următorul termen. 

 

Exemplu: anunț publicitar 

La Tribunalul București, secția a iv-a civilă, 

dosar nr. […], s-a depus cererea de înregistrare 

pentru partidul […]. Membri fondatori ai 

partidului sunt: […]. Scopul partidului este […] 

http://portal.just.ro/3/SitePages/contact.aspx?id_inst=3
http://portal.just.ro/3/SitePages/dosare.aspx?id_inst=3
http://portal.just.ro/3/SitePages/dosare.aspx?id_inst=3
http://portal.just.ro/3/SitePages/dosare.aspx?id_inst=3
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Ședința de judecată 
Dezbaterea dosarului este publică. Dacă nu ați cerut judecata în lipsă, reprezentanții partidului trebuie să fie 

prezenți, personal sau prin avocat, altfel se suspendă cauza. Atenție, dacă în actul de constituire sunt numite mai 

multe persoane care să reprezinte partidul, toate acestea trebuie citate, altfel dezbaterea se amână. 

Judecătorul vă va adresa întrebări, dacă va considera că sunt necesare clarificări. Va da cuvântul procurorului, iar 

acesta va menționa dacă are sau nu obiecțiuni. Dacă există intervenienți - am dat exemplu unei organizații cu un 

nume similar - judecătorul le va acorda cuvântul. 

Dacă nu sunt obiecțiuni argumentate și judecătorul consideră că documentele depuse sunt conform legii, procesul 

se poate termina cu succes aici. Dacă procurorul a avut obiecțiuni respinse de judecător, cu siguranță va face apel, 

pentru că e în fișa postului. De asemenea, dacă au fost intervenienți, și aceștia pot face apel. 

Dacă judecătorul constată că anumite elemente sunt insuficient detaliate, vă va cere să rectificați documentele și 

veți primi un nou termen, peste aproximativ o lună. Dacă sunteți prezent, nu veți primi o înștiințare scrisă, deci 

trebuie să notați cu atenție cerințele. Până la următorul termen, trebuie să rectificați cele cerute de judecător, 

apoi procesul se reia. 

 

Redactarea și comunicarea deciziei 
Oricare ar fi decizia, înarmați-vă cu răbdare. Va produce efecte doar după ce este redactată și comunicată. Prin 

comunicare se înțelege trimiterea în scris către toate părțile implicate. Termenul de apel de 5 zile începe să curgă 

de la data comunicării, nu de la data ședinței. Dacă nimeni nu face apel în 5 zile, atunci rămâne definitivă. Pentru 

a o folosi legal, trebuie să vă prezentați încă o dată la Tribunal, pentru a obține un document certificat. 

Redactarea deciziei poate dura între câteva zile și câteva săptămâni.  

 

Posibile șicane legale 
Nu trăim într-o lume ideală. Este posibil ca adversari politici să șicaneze demersul legal. Iată un exemplu bazat pe 

fapte reale. Un partid local a depus cererea de înregistrare în ianuarie 2016. A primit un termen la începutul lui 

februarie, dar o persoană fizică a făcut în ultimul moment o cerere de intervenție, fără însă să plătească taxa de 

timbru judiciar. Prin urmare, instanța a dat un nou termen, la începutul lui martie. Intervenientul tot nu a plătit 

taxa de timbru, și instanța a acordat un nou termen, sub sancțiunea anulării cererii de intervenție. Acesta este la 

finalul lui martie și, la data scrierii acestui ghid, încă nu știm rezultatul. Chiar dacă cererea de intervenție e 

respinsă, intervenientul poate face apel. Deci e foarte probabil că aceste șicane vor conduce la imposibilitatea ca 

partidul respectiv să participe la alegerile locale, pentru că nu va avea personalitate juridică în timp util. 

Sperăm că nu va fi cazul, dar dacă astfel de situații se întâmplă, tot ce puteți să faceți este să vă înarmați cu 

răbdare. Instanța nu are ce face, trebuie să respecte codul de procedură civilă și să acorde toate aceste termene. 

Ceea ce puteți să faceți este să începeți demersurile din timp. 
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Opțiuni în cazul unei decizii negative 
În cazul cel mai rău, judecătorul va constata că dosarul nu respectă legea și va respinge cererea. În acest caz, aveți 

la dispoziție apelul sau puteți să reluați întreaga procedură.  

Reluarea procedurii este mai rapidă, pentru că judecata în apel durează mai mult. Dar are costuri suplimentare, 

pentru că va trebui să refaceți toată documentația (cazierele expiră, programul și statutul trebuie iar 

autentificate, trebuie iar anunț în ziar etc.). 

 

Apelul 
Apelul la decizia Tribunalului București poate fi făcut de oricare dintre părți, așa cum am arătat:  

 dumneavoastră, dacă decizia e negativă;  

 procurorul, dacă are obiecțiunii respinse de judecător;  

 intervenienții, dacă decizia e pozitivă.  

Apelul se judecă la Curtea de Apel București. Procedura de dezbatere se reia, cu aceleași părți. Diferența 

importantă e că rezultatul va fi, de această dată, definitiv. 

Practica de până acum ne arată că durata apelului este mai mare decât cea a judecății pe fond. Veți avea un timp 

de așteptare de cel puțin câteva săptămâni. 

 

Costuri 

Costuri directe 
Scopul acestui Scurt Îndrumar este să vorbească mai ales despre proceduri și documente necesare. Doar 

enumerăm principalele costuri implicate de proces: 

 taxa judiciară de timbru (300 lei); 

 autentificarea actelor (poate ajunge la câteva sute de lei, depinde de avocat sau notar); 

 taxele pentru obținerea cazierelor judiciare (depinde de numărul de membri fondatori); 

 costul cu anunțul în ziar (poate să fie și zero, în funcție de ziar); 

 costuri poștale, pentru trimiterea documentelor la judecata în lipsă; 

 costuri de deplasare la Tribunal, pentru participarea la ședințele de judecată; 

 onorariul avocatului, dacă doriți reprezentare 
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Costuri de reprezentare 
Nu am spus nimic până acum de angajarea unui avocat. Ca în cazul oricărui proces, aveți dreptul la reprezentare 

legală. Puteți angaja un avocat care să vă reprezinte sau puteți să vă reprezentanți singuri. Decizia vă aparține în 

totalitate. 

Avantajele angajării unui avocat sunt că nu mai trebuie să vă bateți capul cu toate detaliile legii și nu mai e nevoie 

să veniți personal la Tribunal. Dezavantajul este costul, va trebui să plătiți un onorariu. Acesta este mai mare dacă 

doriți și consultanță la redactarea statului și programului și nu doar reprezentare la Tribunal. 

Și teoretic și practic, puteți să treceți prin toată procedura singuri. Dacă nu aveți niciun jurist în comitetul de 

inițiativă, sfatul nostru este să analizați serios avantajele și dezavantajele angajării unui avocat. Dacă decideți că 

veți utiliza astfel de servicii juridice, vă recomandăm să vă interesați de experiența concretă a avocatului cu astfel 

de spețe, pentru că este un domeniu nou și au fost cazuri în care chiar avocații au făcut erori ce au dus la 

creșterea duratei procedurilor. 

 

Avem un partid, ce facem cu el? 
Am ales această întrebare pe jumătate glumeață în loc de încheiere. Am vrea să vă spunem că după înregistrare 

ați trecut de partea cea mai grea, dar știm cu toții că nu e așa. Partea cu provocări, dar și posibile satisfacții, 

urmează abia acum, când trebuie să convingeți cetățenii să vă susțină. Acesta este ceea ce trebuie să faceți cu 

partidul: să participați cu succes în alegeri și să vă transpuneți viziunea în politici publice. 

Pentru început, vă recomandăm să lecturați Ghidul pentru înființarea unui partid și participarea în alegeri. Dincolo 

de nume, se referă în primul rând la participarea în alegeri, și veți afla informații foarte utile despre legile 

electorale și despre legea finanțării partidelor politice. Include multe informații adaptate pentru anul electoral 

2016, dar chiar dacă nu veți participa la aceste alegeri, ele sunt folositoare pentru că vă puteți imagina mai ușor 

un ciclu electoral.  

http://civitaspolitics.org/ghid-partide/

