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Introducere 

Această cercetare s-a derulat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei coaliţii de ONG-uri 

preocupate de deschiderea competiţiei/pieţei politice,”i în scopul de a furniza material 

pentru studierea impactului Propunerilor legislativeii ale Campaniei Politică fără Bariere.iii 

Alături de o serie de ONG-uriiv care au contribuit în 2013 la propunerile de modificare a 

Constituţiei susţinute prin proiectul „Societatea civilă – o voce puternică în procesul de 

modificare a Constituţiei României”, Asociaţia Civitas ’99 derulează în 2015 proiectul 

„Dezvoltarea unei coaliţii de ONG-uri preocupate de deschiderea competiţiei/pieţei 

politice”. Prin acest proiect urmărim implicarea societăţii civile în reformarea sistemului 

de partide. Implicit, un sistem reformat poate asigura o mai bună participare a cetăţenilor 

şi o mai corectă reprezentare a intereselor acestora. 

În practică, proiectul susţine Campania Politică fără Bariere, o coaliţie largă de organizaţii 

ale societăţii civile care urmăresc scopuri comune . Contribuţia proiectului constă în 

desfăşurarea unor activităţi de secretariat în beneficiul coaliţiei PfB, cercetare, consultare 

şi advocacy. 

Campania Politică fără Bariere urmăreşte simplificarea substanţială a cerinţelor pentru 

înfiinţarea partidelor politice şi tratament similar pentru partide şi candidaţi independenţi. 

Caracteristic PfB este că urmărim până la capăt implicaţiile organizatorice şi financiare ale 

unei asemenea reforme. Dintre propunerile noastre, menţionăm: 

● Înfiinţarea unui partid cu doar trei semnături (ca o formă de respectare a dreptului 

la liberă asociere). 

● Finanţare de la buget în funcţie de numărul de voturi obţine (pentru a nu impacta 

negativ bugetul şi a nu subvenţiona crearea unor partide existente doar nominal). 

● Înscrierea în alegeri pe baza unui număr de semnături. (Dacă pentru simpla 

asociere nu este nevoie de intervenţia statului, acceptăm că pentru intrarea în 

alegeri partidele trebuie să dovedească un minim de capacităţi organizatorice şi 

reprezentative). 

● Numărul de semnături trebuie să fie rezonabil şi proporţional cu populaţia din 

circumscripţiile în care se depun candidaturile. (Apare posibilitatea unor partide 
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care susţin interese pe plan local). 

● Numărul de semnături trebuie să fie egal pentru partide şi candidaţi independenţi. 

Pentru mai multe detalii consultaţi: 

● Principiile PfBv 

● Propunerile de modificări legislativevi 

● Prezentarea în faţa Comisiei Parlamentarevii 

Proiectul „Dezvoltarea unei coaliţii de ONG-uri preocupate de deschiderea 

competiţiei/pieţei politice” este finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul 

Fondului ONG în România. 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 

2009-2014. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi 

www.eeagrants.org. 

Informaţia din acest document este publicată sub o licenţă deschisă CC BY-SA 4.0 cu 

obligaţia de a respecta următoarea formă de atribuire: 

Studiu publicat în cadrul proiectului „Dezvoltarea unei coaliţii de ONG-uri preocupate 

de deschiderea competiţiei/pieţei politice”, proiect finanţat prin granturile SEE 2009-

2014, în cadrul Fondului ONG în România. 

Problemă, structură și abordări 

Pe parcursul acestei lucrări vom porni de la poziţia normativă că participarea politică este 

prea scăzută în România. Vom explora ipotezele conform cărora această lipsă de 

participare este cauzată de lipsa de interes pentru politică şi lipsa de reprezentativitate a 

partidelor politice actuale. Pentru fiecare dintre ipoteze, vom identifica o serie de elemente 

de impact ale propunerilor menite să crească participarea politică. Analiza este folosită 

astfel ca punct de plecare pentru o cercetare de teren, precum şi pentru o analiză în detaliu 

privind impactul propunerilor noastre, fără să ne limităm la rezolvarea problemelor 

identificate. De asemenea, în ultima secţiune, vom discuta necesitatea unui cadru legislativ 

unitar necesar asigurării unei competiţii corecte şi temele transversale pe care un 

asemenea cadru trebuie să le abordeze. 
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Lipsa de participare și cauzele ei. 

Faptul că participarea la vot până în 2014 este în scădere este de notorietate. Participarea 

la alte forme de manifestare politică este mai greu de cuantificat. Românii nu au o mare 

apetenţă pentru voluntariat viii , ceea ce diminuează participarea politică organizată. 

Protestele de stradă cunosc un reviriment după iarna 2011-2012, dar sustenabilitatea şi 

eficienţa lor pe termen lung sunt puse periodic în discuţie. 

Această lipsă de participare nu este cauzată de rezolvarea problemelor cetăţenilor şi 

intrarea în vreun fel de „paradis postmodern”. Dimpotrivă, România traversează în 25 de 

ani trei crize economice majore ('90-92, '97-'99 şi 2008+) care nu par să activeze dorinţa 

populaţiei de a-şi rezolva problemele prin participare politică. 

Ipotezele largi ale acestei cercetări sunt că lipsa de participare politică este cauzată de lipsa 

de interes/încredere a cetăţenilor faţă de politică şi, simetric, de lipsa de reprezentativitate 

a partidelor politice. Trebuie subliniat că această formulare are în primul rând un scop 

analitic. Atât lipsa de interes cât şi ne-reprezentativitatea sunt, normativ vorbind, 

probleme în sine, care ar trebui rezolvate şi dacă nu ar cauza lipsă de participareix. De 

asemenea, relaţia cauzală poate curge în ambele direcţii. Lipsa de participare produce, 

aproape prin definiţie, lipsă de reprezentare întrucât vocile ne-auzite/ ne-ascultate sunt 

greu de satisfăcut. În sfârşit, lipsa de participare produce distanţă între lumea „omului de 

rând” şi lumea politică; această distanţă este de natură să producă dezinteres şi ne-

încredere. 
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Am organizat principalele teme de cercetare conform următoarei scheme. 

Participare politică scăzută 

Explicații largi 

1. Lipsă de interes pentru politică 2. Interesele individului/ grupului nu sunt 

reprezentate de actorii politici 

1.1 Mulţumire 

faţă de 

situaţia 

existentă 

1.2 

Neînţelegere 

a situaţiei 

1.3 Lipsă 

generală de 

interes faţă de 

viaţa publică 

2.1 Oferta existentă din partea 

partidelor este neatrăgătoare 

pentru interesele de policy ale 

cetăţenilor 

2.2 Există bariere în calea 

formării unor alternative de 

policy care să reprezinte 

interesele unor cetăţeni/ grupuri 

Ipoteze/ Întrebări specifice 

1.1 Legătură 

între 

mulţumire şi 

prezenţa la 

vot. 

1.2 Legătură 

între 

aşteptările de 

la 

Preşedinte/ 

Parlament/ 

aleşi locali şi 

atribuţiile 

acestora. 

1.3 

Care este 

interesul 

pentru 

participarea 

civică 

Agendă: 

2.1.1 Există în 

agenda 

cetăţenilor 

subiecte 

neacoperite în 

angajamentele 

partidelor care 

depăşesc un 

prag de 5% din 

populaţia cu 

drept de vot. 

Imagine/ 

percepție: 

2.1.2 Percepţie 

negativă a 

partidelor 

existente/ lipsă 

de încredere. 

Agendă: 

2.2.1 Care sunt 

barierele 

existente în 

România Care 

sunt barierele 

existente în alte 

state?  

Imagine/ 

percepție: 

2.2.2 Există o 

aşteptare 

măsurabilă în 

societate 

privind 

necesitatea 

de a avea noi 

partide/ 

candidaţi 

independenţi

?  

Vom vedea cum încrederea în partidele politice scade, fiind însoţită de o scădere a 

încrederii în instituţiile politice şi, pe termen lung, de o scădere a prezenţei la vot. De 

asemenea, vom vedea cum partidele actuale (în campanii electorale) şi autorităţile publice 

(în diverse forme de comunicare) nu par a fi capabile să transmită către cetăţeni care sunt 

funcţiile diverselor niveluri ale guvernării; ca rezultat, cetăţenii au aşteptări nerealiste de la 

preşedinte şi excesiv de îngăduitoare faţă de aleşii locali. De asemenea vom vedea cum 

implicare slabă în politică merge mână în mână cu implicarea slabă în activităţile societăţii 

civile. 

Vom vedea cum există, cel puţin potenţial, teme suficient de importante pentru a mobiliza 

minorităţi de cetăţeni dar insuficient reprezentate de partide. Vom vedea, de asemenea, 

cum pare a exista o aşteptare specifică pentru apariţia de noi partide. În ciuda acestor 

aşteptări ale populaţiei, legislaţia privind înfiinţarea de partide este cea mai restrictivă din 

http://www.eeagrants.org/


6 
 

 

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în 
cadrul Fondului ONG în România. 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod 
necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. 
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi 
norvegiene accesaţi www.eeagrants.org . 

Europa, aducând în al doilea deceniu al secolului nostru răspunsuri la probleme care au 

încetat încă de la finalul secolului trecut. 

1. Interesul pentru participarea politică 

1.1 Există o legătură între mulțumire și prezența la vot?  

Prezenţă la vot: 

 1990 parlamentare: 86,19%x 

 1990 prezidenţiale: 86,19% xi 

 1992 locale: ?  

 1992 parlamentare: 76,29 %xii 

 1992 prezidenţiale: 76,29 %xiii 

 1996 locale: ?  

 1996 parlamentare: 76,01%xiv 

 1996 t2 prezidenţiale: 75,90%xv 

 2000 locale: ?  

 2000 parlamentare: 65,31%xvi 

 2000 t2 prezidenţiale: 57,50%xvii 

 2004 locale: 47,54%xviii 

 2004 parlamentare: 58,5%xix 

 2004 t2 prezidenţiale: 55,2%xx 

 2007 europarlamentare: 29,4%xxi 

 2008 t2 locale: 47,42%xxii 

 2008 parlamentare: 39,2%xxiii 

 2009 t2 prezidenţiale: 56,99%xxiv 

 2012 locale: 49,88%xxv 

 2012 parlamentare: 41,72%xxvi 

 2014 europarlamentare: 32,16%xxvii 

 2014 t2 prezidenţiale: 62,04%xxviii 
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Reprezentată grafic, prezenţa la vot arată astfel: 

 

Grafic 1 

Vedem cum, pe parcursul anilor, prezenţa la vot scade până înspre 2007-2008, apoi se află 

într-o creştere uşoară. Vedem, de asemenea, decuplarea treptată a tipurilor de alegeri. 

Alegerile prezidenţiale se stabilizează undeva peste 50% în timp ce alegerile locale rămân 

undeva sub această cifră. În schimb, alegerile europarlamentare şi cele parlamentare se 

poziţionează, la finalul perioadei, undeva între 30 şi 40%. Acest lucru este interesant 

pentru că alegerile prezidenţiale şi cele locale sunt dominate de prezenţa prezidenţiabilului 

şi a candidatului la primărie (funcţii elective personalizate). Astfel, opţiunea unipersonală 

atenuează întrucâtva eşecul de mobilizare al partidelor. În schimb, alegerile 

(euro)parlamentare, dincolo de sistemul de vot, sunt, în esenţă, competiţii între partide.xxix 

Poate nu trebuie să supraestimăm scăderea apetitului pentru vot al populaţiei. Între 1,5 şi 3 

milioane de români, majoritatea cu drept de vot, locuiesc în străinătate şi au dificultăţi 

obiective în a vota. Etalonul cel mai bun este prezenţa în turul doi la prezidenţiale. Dacă o 

prezenţă de 62% este fezabilă logistic la alegerile prezidenţiale din 2014, ea ar trebui să fie 

posibilă şi la celelalte tipuri de alegeri. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de acest etalon, cu 

atât vorbim mai apăsat de un eşec al mobilizării la vot. 
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Încercând să determinăm încrederea/neîncrederea în direcţia în care merge ţara, am 

folosit pentru perioada 1994-2006 date BOPxxx: 

 

Grafic 2 

Spre deosebire de prezenţa la vot, (ne)încrederea are o evoluţie mai puţin liniară, părând a 

fi influenţată de evoluţia economiei şi de (ne)împlinirea aşteptărilor cetăţenilor. Putem, 

totuşi, izola un număr de cazuri în relaţia dintre nemulţumire şi prezenţă la vot. Pentru 

cazul 1, observăm cum între 1999-2000 nemulţumirea atinge un moment de vârf. Totuşi, 

la alegerile din 2000 se prezintă mai puţină lume decât la cele din 1996. Pentru cazul 2 , 

observăm cum nemulţumirea scade între 2001 şi 2004 pe fondul creşterii economice; 

odată cu nemulţumirea scade şi prezenţa la vot. 
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Pentru cazul 3 am folosit un graficxxxi cu date CCSB/ Sociopol: 

 

Grafic 3 

Vedem cum perioada 2010-2014xxxii  manifestă o nemulţumire mult mai intensă decât 

perioada 2007-2008. În acelaşi timp, alegerile din 2012-14 mobilizează mai mulţi oameni 

pe fiecare tip de scrutin decât cele din 2008-2009. Acesta este cazul 3. 

Per total, relaţia dintre nemulţumire şi participarea la vot nu este foarte concludentă 

(poate şi unde nu avem date pentru 1990-1994). Reţinem, totuşi, că, în două cazuri din 

trei, opoziţia a fost capabilă să transforme nemulţumirea populară în vot politic. 

Putem face şi două observaţii colaterale întrebării noastre. Prima este că distanţa între 

capacitatea de mobilizare a partidelor (alegeri parlamentare) şi capacitatea de mobilizare a 

persoanelor (alegeri prezidenţiale) pare a fi în creştere; adică, mobilizarea este într-o 

scădere mai accentuată la alegerile parlamentare faţă de cele prezidenţiale. A doua 

observaţie este că scăderea participării la vot are cauze mai profunde decât simpla 

mulţumire/nemulţumire generală. Anul 2010 este probabil anul cu cea mai înaltă 

nemulţumire populară din istoria post-decembristă. Efectul aceste nemulţumiri asupra 

mobilizării din anii ulteriori este mai degrabă modest. 
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1.2 Există o legătură între așteptările de la Președinte/ Parlament/ aleși locali 

și atribuțiile acestora?  

În privinţa aşteptărilor faţă de Preşedinte vs. ce poate face acesta, lipsa de conexiune este 

de notorietate. În esenţă, Preşedintele are atribuţii de politică externă, mediere între 

puterile statului şi, în unele numiri în instituţii, de aplicare a legiixxxiii. Aşteptările, în 

schimb, ţin de politica generalăxxxiv. 

 

Grafic 4 

Aşteptările de la Guvern (şi, implicit, majoritatea parlamentară care îl susţine) se confundă 

în linii mari cu agenda generală a populaţieixxxv. Agenda generală, cel puţin în această 

perioadă, este una de supravieţuire. 70-80% din respondenţi, în diferite sondajexxxvi, sunt 

preocupaţi de ceea ce am putea numi generic „echilibrul între venituri şi cheltuieli”. Alţi 

10%-15% sunt preocupaţi de sistemul de sănătate, în timp ce corupţia apare sporadic cu 8-

12%xxxvii. Aproximativ aceleaşi teme se regăsesc şi pe agenda tinerilor, deşi în acest caz 

interpretarea răspunsurilor poate fi mai dificilăxxxviii. 
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Evident, Guvernul are atribuţii relevante în aceste domenii. 

Pentru a vedea în ce măsură cetăţenii au aşteptări corecte de la autorităţile locale am 

analizat agenda locală pentru cetăţenii din Bucureşti xxxix , Braşov xl , Craiova xli , Iaşixlii , 

Oradeaxliii, Timişoaraxliv. Motivul alegerii acestor localităţi a fost dat de disponibilitatea 

datelor. Am presupus că, sondajele fiind făcute în preajma alegerilor locale, cetăţenii au 

răspuns având în minte atribuţiile aleşilor locali. Principalele probleme ţin de „mica 

administraţie”: câini vagabonzi, curăţenie şi străzi (curăţenie şi gropi). Lipsa locurilor de 

muncă este menţionată şi ea de un număr semnificativ de respondenţi. 

Toate aceste probleme sunt, total sau parţial, în sfera de acţiune a autorităţii publice. Dar 

lipsesc total problemele de sănătate şi educaţie unde autorităţile locale au atât atribuţii cât 

şi bugete. 

Vedem în cele de mai sus că atât autorităţile locale cât şi Preşedintele „beneficiază” de erori 

semnificative de percepţie. Din punct de vedere al politicienilor erorile par a fi benigne: 

instituţiile pe care le reprezintă se bucură de încrederea cetăţenilor în mai mare măsură 

decât alte instituţii politice, iar prezenţa la vot este mai ridicată la alegerile prezidenţiale şi 

locale decât la alt tip de alegeri. Cel puţin în cazul autorităţilor locale, încrederea pare să fie 

un efect direct al confuziei: autorităţile au bugete de început de secol 21, în timp ce 

cetăţenii sunt fericiţi că li se rezolvă problemele de la începutul anilor '90. 

Aleşii sunt ei înşişi prinşi în această capcană. Un candidat care va vorbi deschis despre 

limitele puterii prezidenţiale are toate şansele să nu devină niciodată preşedinte. Un 

primar care va vorbi deschis despre zonele sale de competenţă riscă să producă aşteptări 

pe care, apoi, sub presiunea unor bugete strâmtorate, nu le va putea satisface. 

Una dintre soluţiile posibile pentru ieşirea din acest cerc vicios este tocmai introducerea de 

noi candidaţi, care nu aspiră decât la postul de consilier şi care, pentru acest post, sunt 

dispuşi să exploreze aspectele mai puţin discutate ale atribuţiilor puterii locale.xlv 
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1.3 Care este interesul pentru participarea civică? 

Potrivit Civic Engagement Indexxlvi realizat de Gallup, România ocupă locul 24 în UE în 

privinţa implicării civice, numai 23% dintre respondenţi fiind dispuşi să aloce timp pentru 

o cauză civică. 

Totuşi, numai 8% dintre respondenţi au făcut voluntariat într-o organizaţie, România fiind 

astfel pe locul 25 din UE, urmată doar de Bulgaria şi Greciaxlvii 

 

Grafic 5 

Potrivit aceluiaşi sondaj Gallup, 23% dintre respondenţi au donat bani în ultima lună, 

clasându-se astfel pe locul 21 în Uniunea Europeană. Totuşi, uitându-ne la un studiu FDSC 

din 2010xlviii, vedem că 33% dintre români aleg să doneze bani către biserică, o tendinţă 

relativ firească, dat fiind faptul că ocupăm locul 2 în UE când vine vorba de importanţa 

religiei, după Malta, 80% dintre români considerând religia a fi o parte importantă din 

viaţa lor şi pe primul loc din UE la încrederea în organizaţii religioase (78%). 

Un Eurobarometru xlix  publicat în martie 2013, pe tema implicării europenilor în 

democraţia participativă, analizează atât participarea efectivă a cetăţenilor din statele 
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membre, cât şi măsura în care aceştia cred că pot influenţa procesul. Românii sunt printre 

cei mai încrezători dintre europeni cu privire la faptul că ONG-urile pot influenţa procesul 

decizional de la nivel local şi naţional: 

 

Grafic 6 

Pe de altă parte, cetăţenii au puţină încredere în faptul că ei pot influenţa procesul decizio-

nal, după cum arată studiull Fundaţiei Multimedia din mai 2013, iar Bucureştiul înregis-

trează cel mai scăzut nivel din acest punct de vedere

 

Grafic 7 
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C cel mai eficient instrument al cetăţenilor pentru a participa la procesul decizional este 

perceput  a fi votul, mai ales la nivel local. 

 

Grafic 8 

Lipsa participării alternative la 

procesul decizional este un fapt 

real, după cum arată acelaşi 

Eurobarometru li , publicat în 

martie 2013, pe tema implicării 
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participativă: doar 22% dintre 

români au semnat o petiţie în 

ultimii 2 ani, doar 8% şi-au 

exprimat opiniile faţă de aleşii 

naţionali şi 2% au participat la o 

dezbatere la nivel european. 

Dincolo de aparenta apatie a 
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implica într-o organizaţie, aceasta ar avea fie un profil umanitar sau ecologic (61% şi 59%), 

fie unul civic (45% ar opta pentru asociaţii civice, drepturile omului, mişcări pacifiste, 

asociaţii ale femeilor). Este de asemenea de remarcat faptul că în Bucureşti apare cea mai 

mare apetenţă pentru organizaţii civice (50% manifestând această preferinţă). 

Elemente de impact privind participarea politică 

Există două elemente majore care trebuie analizate din perspectiva impactului noilor 

reglementări asupra participării politice: efectul acestora asupra participării efective a 

cetăţenilor şi impactul unei posibile lărgiri a pieţei politice din perspectiva funcţionării 

instituţiilor elective naţionale şi locale. Cercetarea de teren şi analiza de impact vor 

răspunde (sau vor oferi indicii cu privire) la următoarele elemente: 

 Câţi cetăţeni ar putea participa în plus la viaţa politică (direct, prin noi partide/ 
candidaturi independente, sau indirect, prin susţinere)?  

 Cum poate influenţa sistemul de vot impactul noilor reglementări şi influenţa 
posibililor noi actori la nivelul instituţiilor alese?  

 Care va fi efectul asupra formării/ stabilităţii majorităţilor în administraţia locală, 
judeţeană, Parlament?  

2. Agenda cetățeanului vs. agenda politicului 

2.1.1 Există în agenda cetățenilor subiecte neacoperite în angajamentele 

partidelor care depășesc un prag de 5% din populația cu drept de vot?  

Există două căi de a răspunde acestei întrebări. Una este agenda explicită, cu teme indicate 

de populaţie, într-o întrebare „competitivă” (în care pot fi indicate un număr limitat de 

teme). Cealaltă este să ne uităm la agenda implicită: teme care mobilizează oamenii, deşi 

necesită un consum de energie mai mare decât prezenţa la vot. Ambele căi se lovesc de o 

problemă similară: „care sunt 'angajamentele' partidelor? ”. Pentru oricine urmăreşte sfera 

publică este evident că nu putem vorbi de platformele program. Mai degrabă este corect să 

ne referim la acele afirmaţii făcute în mod repetat de către purtători legitimi de cuvânt ai 

partidelor, folosind mijloace de comunicare cu largă audiență în momente de atenție a 

opiniei publice. Deşi unul dintre autorii acestui studiu a mai scris comentarii pe această 

temă,lii nu am putut găsi o analiză de conţinut atât de vastă încât să putem determina care 
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sunt promisiunile politice făcute pentru a fi luate în seamă şi care sunt zgomot de fond. 

În lipsa acestei determinări nu putem răspunde acceptabil întrebării. Ca proxy vom folosi 

răspunsul la întrebarea 2.2.2. Dacă există o aşteptare pentru apariţia unor noi partide, 

rezultă că agenda partidelor actuale nu răspunde suficient de bine aşteptărilor populaţieiliii. 

Observăm, totuşi, că agenda populaţiei, dacă rămânem la teme cu acoperire de 5%liv, este 

relativ diversă. Agenda generală, după cum spuneam, este dominată de supravieţuire 

(nivel de trai şi sănătate). Dar corupţia este şi ea o problemă care revine periodic în atenţie 

(vezi grafic 4). Problemele legate de protecţia mediului şi-au dovedit şi ele capacitatea 

mobilizatoarelv. Pe plan local, agenda este dominată de problemele micii administraţii. 

Dar, în unele oraşe (Braşov, Craiova), lipsa locurilor de muncă este problema punctuală cel 

mai des menţionată de către cetăţeni. 

Există, în sfârşit, o serie de probleme locale specifice. Exploatarea gazelor de şist poate fi o 

asemenea problemă, creând situaţii în care interesul perceput la nivelul organizaţiei 

centrale de partid (bani la buget) intră în conflict cu interesul perceput la nivelul 

organizaţiei locale a aceluiaşi partid (asigurări că nu vor exista daune sau chiar oprirea 

exploatărilor/explorărilor). Incompetenţa individuală a unui primar lvi  poate şi ea fi 

considerată o asemenea problemă, deşi poate diluăm prea mult discuţia. 

Odată ce am stabilit diversitatea temelor populaţiei, este nerezonabil să presupunem că, în 

anumite condiţii, cum ar fi o criză economică ce limitează resursele, partidele se vor 

focaliza pe temele „mari” ale populaţiei, iar unele teme „mici” vor rămâne orfane politic. 

Mai ales că majoritatea temelor „mici” menţionate au fost capabile, la un moment sau 

altul, să genereze mobilizare populară semnificativă. 
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2.1.2 Care este percepția asupra partidelor existente?  

Percepţia partidelor politice este, în mod notoriu, negativă. Graficullvii de mai jos ilustrează 

declinul acesteia, atât prin comparaţie cu celelalte instituţii politice, cât şi prin comparaţie 

cu instituţiile de mare încredere. 

 

Grafic 10 

2.2.1 Care sunt barierele existente în România? Care sunt barierele existente 

în alte state?  

Pentru o analiză comparativă am apelat la analiza Condițiile de înființare a unui partid 

politic şi accesul partidelor noi la reprezentarea politicălviii. Autorii observă că România 

are unul dintre cele mai înalte praguri de semnături necesare pentru înfiinţarea unui 

partid politic: 1/761 (raportat la populaţia efectivă nu la populaţia cu drept de vot). 

Luând în considerare şi alte aspecte, vedem cum România se prezintă pe ultimul loc în 

clasamentul realizat, învecinându-se nu cu ţările post-comuniste membre UE, ci mai 
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degrabă cu ţările ex-sovietice. 

 

Grafic 11 

Autorii observă şi o relaţie dintre istoria politică a unei ţări şi regimul legal al partidelor. În 

special interesant pentru analiza noastră, regimurile cele mai severe sunt fie în ţările care 

au avut derapaje anti-democratice majore, fie (în cazul Marii Britanii) în ţările unde au 

existat probleme organizatorice. Acest model pare să se aplice şi României. Legislaţia în 

vigoare a venit după „inflaţia de partide” din anii '90 şi, uneori, aceste bariere (ca şi pragul 

de 5%) au fost apărate invocându-se necesitatea unei protecţii contra extremismului. 

Dar, oricare vor fi fost scopurile actualei legislaţii, ele sunt depăşite. Sistemul politic 

românesc gravitează în preajma alegerilor către un joc între trei actori majori aşezaţi în 

două alianţe, la care se mai adaugă, eventual, un partid populist lix lx. Astfel, tendinţa 
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naturală a pieţei politice nu este de fragmentare ci de concentrarelxi iar anii '90 nu se vor 

întoarce pentru că România a depăşit acea fază. 

În plus, actuala legislaţie restrictivă nu este capabilă să ţină în afara Parlamentului 

partidele bazate pe ură naţională (PRM) sau pe populism (PPDD). Chiar dacă ar fi posibilă 

excluderea lor, este discutabil dacă am dori acest lucru. Societatea românească a rezistat 

prezenţei acestor partide şi, în general, apariţia lor în Parlament nu a făcut decât să le 

expună slăbiciunea. Este perfect posibil ca reprezentarea extremismului în Parlament să 

aibă mai degrabă rol de vaccin decât de infecţie. 

2.2.2 Există o așteptare măsurabilă în societate privind necesitatea de a avea 

noi partide/ candidați independenți?  

Informaţiile pe această temă sunt sporadice, dar susţin ideea că apariţia unui nou partid 

este dorită. În 2011 52% din adulţi cred că „un nou partid ar avea şanse în România”lxii 

Conform tot unui sondaj IRES lxiii  (aprilie 2013), 39% dintre români credeau că este 

„necesară apariţia unui nou partid politic în România”. Între aceste 39 de procente nu 

există o orientare politică predominantă, ci aşteptările lor faţă de poziţionarea unui nou 

partid sunt împărţite comparabil între „dreapta”, „stânga” şi „centru”. 

 

Grafic 12 
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Chiar şi după alegerile din decembrie 2014lxiv procentul celor care ar fi (de principiu) 

dispuşi să voteze cu un nou partid este de 26%lxv. 

Elemente de impact privind reprezentarea agendei cetățeanului 

Deşi privim mai tot timpul la un spectru politic fragmentat, această fragmentare este, de 

regulă, produsul manevrelor post-electorale. În alegeri lupta se dă între cele trei partide 

mari (PSD, vPNL, PDL) secondate de UDMR şi periodic de un partid extremist/populist 

(PRM/PPDD). Mai mult, spectrul politic este în momentul de faţă bipolar. Două partide 

mari (PSD, nPNL) se luptă pe câştigarea electoratului românesc în timp ce PPDD este în 

derivă iar UDMR are, ca de obicei, nişa proprie. Este probabil incorect să spunem că există 

deja o fugă spre centrul spectrului politic a celor două blocuri. Dar dominaţia unui număr 

limitat de partide este de natură să favorizeze ignorarea unor teme „marginale”, mai ales 

când aceste teme intră în contradicţie cu interesele partidului (anticorupţie) sau „ale 

statului” (cheltuieli suplimentare la buget).  

Pornind de la datele şi evenimentele discutate în secţiunea anterioară, dar şi de la datele 

obţinute prin cercetarea de teren, în analiza de impact vom căuta răspunsuri (dacă există) 

la întrebări precum: 

Ne putem aştepta ca „anticorupţia” şi o variantă de temă ecologică să fie 

reprezentate de partide cu şanse de viabilitate? De asemenea, este posibil să se 

impună pe agenda publică una sau mai multe teme care să acţioneze ca proxy ale 

nevoii de bună guvernare şi/sau ale neîncrederii în elita politică? Temele din 

bazinele de naţionalism, populism, xenofobie pot fi o reală provocare? În mod 

tradiţional, PRM şi PPDD au fost capabile să focalizeze aceste bazine şi să treacă în 

mod repetat peste pragul electoral. O coborâre a ştachetei de înfiinţare a partidelor 

poate să pună presiune pe fragmentarea acestor curente (şi cât de puternică ar fi 

această presiune)? Cum vor fi acoperite temele locale? Ele se pot suprapune cu 

temele naţionale de mai sus (naţionalism, populism, ecologie, anticorupţie) atunci 

când o problemă naţională afectează în mod deosebit anumite localităţi. Sau pot fi 

teme pur locale, pe care în momentul de faţă nici nu le putem bănui? Relaxarea 

regimului partidelor va aduce teme noi în dezbatere şi, apoi, pe agenda 
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cetăţeanului? După cum am arătat mai sus, puterile administraţiei locale şi ale 

Preşedintelui sunt înţelese greşit de populaţie. O dezbatere mai deschisă a acestor 

atribuţii poate crea noi teme politice? Cine va prelua aceste teme? Este posibil ca, 

pentru temele de nişă, să apară partide de nişă? Sau marile partide vor încerca să 

preia temele celor mici, pentru a nu-şi vedea diminuat bazinul de voturi?  

Întrebările de mai sus se referă în primul rând la temele mainstream sau radicale-dar-

paşnice. Una din virtuţile presupuse ale actualelor bariere este aceea că ar menţine de 

parte de parlament partidele extremiste şi populiste. O rapidă examinare a structurii 

Parlamentelor succesive dovedeşte această afirmaţie speranţă ca fiind nefondată. 

Curentele populiste şi extremiste sunt o prezenţă cvasi-constantă în legislaturile 

româneşti: între 1992-2008 există PRM; din 2012 există PPDD. Partidele de acest fel au, în 

mod vădit, capacitatea de a trece peste bariere organizatorice şi praguri electorale. lxvi 

Studiul de impact va căuta să determine în ce măsură o posibilă fragmentare a zonei 

radicale va da o şansă partidelor radicale-dar-paşnice în faţa mai vizibilelor şi mai 

organizatelor partide şi curente radical-extremiste şi radical-populiste. 

 

 Elemente transversale de asigurare a competiției politice 

Pentru asigurarea unei competiţii politice reale, dar şi pentru asigurarea coerenţei între 

propunerile de modificare a legislaţiei privind partidele politice şi logistica electorală, ar 

trebui oferite răspunsuri la o serie de teme transversale. Temele la care ar trebui să 

găsească răspunsuri de politică publică ce ar trebui să însoţească reforma legislaţiei privind 

partidele politice sunt următoarele. 

Înființarea/desființarea partidelor va urma o cale administrativă sau una 

judiciară?  

O procedură mai facilă de înfiinţare a partidelor poate naşte unele întrebări cu privire la 

efectele asupra instituţiilor care au sarcini în privinţa administrării proceselor electorale. 

Analiza de impact va lua în calcul următoarele scenarii privind condiţiile de înfiinţare/ 

desfiinţare a partidelor: 
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 Care este varianta cea mai fezabilă în ceea ce priveşte înfiinţarea propriu-zisă a 

partidelor? Există trei opţiuni de luat în calcul: înfiinţarea în procedură judiciară, 

numai la Tribunalul Municipiului Bucureşti (situaţie deja reglementată), înfiinţarea 

în procedură judiciară în faţa altor instanţe din ţară, respectiv înfiinţarea în 

procedură administrativă, la Autoritatea Electorală Permanentă.  

 Care sunt implicaţiile liberalizării pieţei politice în privinţa radierii partidelor? Cine 

ar trebui să sancţioneze neperformanţa: cetăţenii/ alegătorii sau instanţe 

administrative?  

Care este formula de asigurare a unui acces echitabil la competițiile 

electorale?  

Justa balanţă dintre reprezentarea intereselor şi performanţa electorală se poate oglindi 

mai bine în asigurarea accesului echitabil la competiţiile electorale. Din această 

perspectivă, propunerile legislative Politică fără Bariere intenţionează să echilibreze 

condiţiile de acces pentru candidaţii independenţi şi cei afiliaţi, indiferent dacă vorbim de 

partide mari sau mici, vechi sau noi, naţionale sau locale. Pentru aceasta, în perspectiva 

noilor reglementări, apar următoarele subiecte: 

 Condiţii de filtrare a candidaturilor prin listele de susţinători 

 Implicaţii ale posibilităţii de a susţine mai mulţi candidaţi 

 Elemente de impact bugetar generate de existenţa depozitului financiar 

Care este formula cea mai potrivită pentru componența birourilor electorale?  

Odată validate candidaturile, administrarea procesului electoral intră în etapa de 

formare/selectare a componenţei birourilor electorale, de la nivel central şi judeţean, până 

la cel local şi de secţie de votare. Subiecte preliminare care ar trebui luate în calcul sunt: 

 Rolul magistraţilor în administrarea procesului electoral 

 Ponderea şi algoritmul de repartizare a partidelor politice şi candidaţilor 

independenţi în birourile electorale 

 Acreditarea şi rolul observatorilor din partea candidaţilor şi din partea 

organizaţiilor independente 
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Cum se pot asigura resursele necesare pentru susținerea/ menținerea unei 

competiții politice echitabile?  

Înfiinţarea mult mai facilă a partidelor politice ridică şi problema finanţării activităţii 

acestora. Decizia cu privire la modalitatea de finanţare este una exclusiv de oportunitate, 

deşi există standarde, bune practici şi recomandărilxvii care privesc utilizarea unui mix de 

surse de finanţare, în funcţie de nevoi, obiective sau specific naţional/local. Decizia trebuie 

să ia însă în calcul subiecte precum: 

 Opţiunea pentru finanţarea publică, privată sau mixtă şi modalităţile de asigurare a 

unui algoritm echitabil 

 Condiţiile specifice pentru finanţarea campaniilor electorale 

 Asigurarea unui control efectiv asupra finanţării partidelor 

 

Cât vor costa aceste modificări?  

Propunerile PfB, deşi au pornit de la principiile liberei asocieri, conform art. 40, alin. 1, din 

Constituţie, au fost dezvoltate pentru a lua în calcul şi impactul bugetar. Pentru a analiza 

impactul bugetar al posibilelor scenarii de implementare a modificărilor propuse, trebuie 

luate în calcul teme precum: 

 Impactul bugetar al administrării procesului electoral în perspectiva lărgirii 

competiţiei politice 

 Impactul reglementărilor privind finanţarea partidelor politice, inclusiv prin resurse 

în natură precum sediile 

 Impactul reglementărilor privind finanţarea campaniilor electorale, inclusiv privind 

menţinerea sau eliminarea depozitelor financiare 

  

http://www.eeagrants.org/
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Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în 
cadrul Fondului ONG în România. 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod 
necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. 
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi 
norvegiene accesaţi www.eeagrants.org . 

 
 

Ce legi vor fi atinse de aceste modificări?  

Conform propunerilor legislativelxviii, legile afectate vor fi: 

 Legea partidelor politice nr. 14/2003, 

 Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi campaniilor 

electorale, 

 Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

 Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului, 

 Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, 

 Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European. 

  

                                                             
i „Dezvoltarea unei coaliţii de ONG-uri preocupate de deschiderea competiţiei/pieţei politice”, în 
CivitasPolitics.org, http://civitaspolitics.org/civitas-99/proiecte-recente/dezvoltarea-unei-coalitii-de-ong-
uri-preocupate-de-deschiderea-competitieipietei-politice/ . Toate linkurile din acest document erau 
funcţionale la 15 martie 2014 
ii „Propuneri de modificări legislative”, în Politică fără Bariere, 
https://politicafarabariere.wordpress.com/category/document-tehnic/  
iiihttps://politicafarabariere.wordpress.com, https://www.facebook.com/PoliticafaraBariere 
ivAsociaţia Civitas '99, CeRe, Asociaţia Funky Citizens, ANBCC, Active Watch 
vScrisoare publică, în Politică fără Bariere, https://politicafarabariere.wordpress.com/2015/01/11/scrisoare-
publica/ 
vi „Propuneri de modificări legislative”, în Politică fără Bariere, 
https://politicafarabariere.wordpress.com/category/document-tehnic/  
viiȘedinţa comisiei a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile 
electorale, în Privesc.eu, https://www.privesc.eu/arhiva/59154/Sedinta-comisiei-a-Camerei-Deputatilor-si-
Senatului-pentru-elaborarea-propunerilor-legislative-privind-legile-electorale 
viii Patrick MCCLOUGHAN, William H. BATT, Mark COSTINE, Derek SCULLY, Participation in 
volunteering and unpaid work [/] Second European Quality of Life Survey, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), 2011 
ixDe exemplu, impunând votul obligatoriu, un an de serviciu civil obligatoriu pentru tineri şi/sau alte măsuri 
care să producă participare ne-voluntară. 
x Romania - election results, în Political Transformation and the Electoral Process in 
  Post-Communist Europe, University of Essex, http://www2.essex.ac.uk/elect/database/indexCountry.asp? 
country=Romania&opt=elc 
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Proiect finanţat prin granturile SEE 2009-2014, în 
cadrul Fondului ONG în România. 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod 
necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. 
Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi 
norvegiene accesaţi www.eeagrants.org . 
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Adevărul despre România, dec 2014, http://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2014/12/INSCOP-
Dec.2014.-Incredere-personalitati-si-vot-partide.pdf 
liv Sau chiar mai puţin, în condiţiile în care pragul electoral ar fi coborât. 
lvEste perfect posibil, ba chiar probabil că teme precum Roşia Montană să fi atras şi populaţie care protesta în 
primul rând împotriva proastei guvernări. Un protest trebuie să fie mereu specific. Nu poţi striga “Jos 
Incompetenţa”. Poţi doar striga “Jos Austeritatea”, “Salvaţi Roşia Montană”, “Jos Preşedintele”, “Jos 
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norvegiene accesaţi www.eeagrants.org . 

                                                                                                                                                                                                          
lxivAlegerile aduc, în general, un plus de optimism faţă de starea curentă. Vezi în acest sens şi Turambar/Mirel 
PALADA, "Analiza tehnică aplicată în măsurarea opiniei publice", 14 sept 2013, în Turambar, 
http://turambarr.blogspot.ro/2013/09/analiza-tehnica-aplicata-in-masurarea.html. 
lxv Barometrul INSCOP – Adevărul despre România, feb 2015, http://www.inscop.ro/wp-
content/uploads/2015/02/INSCOP-feb.2015-Vot-Partide.pdf 
lxvi Ar merita poate făcută aici o discuţie despre UKIP şi efectul profund pe care acest partid l-a avut  asupra 
politicii din Regatul Unit, în ciuda faptului că sistemul uninominal a acţionat ca o barieră eficientă în 
limitarea locurilor obţinute în Parlamentul national. 
lxviiA se vedea Yves-Marie DOUBLET, Fighting Corruption [/] Political Funding [/] Thematic Review of 
GRECO’s Third Evaluation Round, GRECO, https://docs.google.com/viewer? 
url=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ft%2Fdghl%2Fmonitoring%2Fgreco%2Fgeneral%2FDOUBLET_EN.p
df. 
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