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referitor la excepfia de ineconstitu^ionalitate a prevederilor
art.19 alin.(l) si (3) din Legea partidelor politice nr.14/2003

I. ActuI de sesizare a Cur^ii Constitujionale

Prin incheierea din 3 iunie 2014, pronunfata in Dosarul nr.12711/3/2014,
Tribunalul Bucuresti - Secfia a V a civila a sesizat Curtea Constitutional^ cu

excepfia de neconstitujionalitate a prevederilor art.19 alin.(l) si (3) din Legea
partidelor politice nr.14/2003.

Excep^ia de neconstitu^ionalitate a fost ridicata de Claudia Nicolae
Marginean, Petru Cristian Bulumac. Ionu{ Valentin Cucu, in calitate de membri
fondatori ai „Partidului Pirat din Romania", intr-o cauza privind acordarea

personality juridice si inscrierea acestui partid in Registrul partidelor politice.
II. Obiectul exceptiei de net onstitujionalitate il constituie prevederile art.19

alin.(l) si (3) din Legea partidelor politice nr.14/2003, republicata in Monitorul Oficial
al Romaniei, Partea I, nr. 347 din 12 mai 2014, cu urmatorul con^inut:

- Art.19 alin.(l) §i (3): „(1) Lista semndturilor de susfinere trebuie sd
mentioneze obiectul susfinerii. data si locul intocmirii, iarpentru susjindtori trebuie sd

confind numele si prenumele, data na§terii, adresa, felul actului de identitate, seria si
numdrul acestuia, codul numeric personal, precum si semndtura. Suspndtorii
inscrierii unuipartid politic potfi numai cetdfeni cu drept de vot.
(...)

(3) Lista trebuie sd cuprindd eel pujin 25.000 de membri fondatori,
domiciliafi in eel pupn 18 dinjudejelc fdrii si municipiul Bucuresti, dar nu maipu{in

de 700 depersoane pentrufiecare dintre acestejudefe si municipiul Bucuresti. "
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III. In motivarea exceptiei de neconstitujionalitate, autorii acesteia sustin,
in esenja, ca dispozi^iile art.19 alin.(l) din Legea nr.14/2003, prin aceea ca, pentru

constituirea partidului politic si in vederea inregistrarii sale, impun intocmirea listelor
cuprinzand date cu caracter personal, contravin prevederilor art.26 alin.(l) din
Constitute, referitoare la dreptul la viiata intima, familiala si privata, precum si celor
ale art.8 alin.(2) din Carta Drepturilor Fundamental ale Uniunii Europene, care prevad

condi^iile limitative in care este permisa ingerinta autoritatii publice in exercitarea unui

drept. Impunand aceasta obligate, legea nu ofera, in schimb, garan^ii privind
protejarea acestor date §i nu justifica necesitatea colectarii §i stocarii acestora. In plus,
se subliniaza ca legea nu instituie §i obliga^ia persoanelor care ar trebui sa colecteze
respectivele date de a avea, concomilent, §i calitatea de operatori de date cu caracter

personal. In fine, masura legala impusa este contrara, incepand cu data aderarii
Romanei la Uniunea Europeana, $:i dreptului unional, concretizat in Directiva

95/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind

protecjia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
§i libera circulate a acestor date.

In privin^a dispozipilor art.19 alin.(3) din Legea nr.14/2003, se susjine ca
acestea genereaza o ingerinta asupra exercitarii dreptului la asociere, astfel cum este
reglementat de art.40 din Constitute si de art. 11 din Conventia pentru apararea

drepturilor omului §i a liberta^ilor fundamentale.

Instituirea unui prag de

reprezentativitate atat la nivel national, cat §i la nivel regional nu se poate justifica

prin invocarea art.8 alin.(2) din Legea fundamentals, referitor la rolul constitutional al
partidului politic, deoarece acesta poate fi indeplinit sj fara a impune un anume prag de
reprezentativitate. Legea nr.14/2003 nu indica, in expunerea de motive, scopul sau

necesitatea imperioasa prin care o atare ingerinta se justifica, insa presupunand ca
acesta consta in necesitatea asigurikii unei reprezentativitati crescute a partidului
politic, in scopul evitarii inflatiei de partide, acesta nu poate fi inclus intre situatiile
expres prevazute de art.53 alin.(l) din Constitute §i de art. 18 din Conventie. Totodata,

trebuie tinut cont §i de faptul ca institutionalizarea unui curent politic nu poate fi

obligatorie inainte de constituirea respectivului partid ci, in mod firesc, ulterior acestui
moment, iar riscul devalorizarii partidelor, in sensul supraaglomerarii acestora pe
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scena politica, nu mai subzista in Romania anului 2014, astfel ca §i mijlocul prevazut

de lege pentru contracararea acestuia a devenit caduc. In sprijinul argumentelor
formulate, autorii exceptiei invoca jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului

in materia dreptului de asociere, in special hotararile pronuntate in cauza Partidul
Comunistilor (Nepeceri§ti) si Ungureanu impotriva Romdniei (2005) §i cauza Bozgan

impotriva Romdniei

(2007),

subliniind

faptul

ca,

la

analiza necesitatii

§i

proportionalitatii oricarei ingerinte a statului asupra exercitarii unui drept, trebuie
intotdeauna apreciat in functie de speta respective, a§a cum procedeaza instanta
europeana.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civila apreciaza ca textele de lege
criticate nu contravin normelor fundamentale invocate, cuprinse in Constitutie,

Conventia pentru apararea drepturilor omului §i a libertatilor fundamentale §i din Carta
Drepturilor Fundamentale, iiind in acord §i cu jurisprudenta in materie a Curtii
Europene

a

Drepturilor

Omului.

Instituirea

unui

anumit

prag

minim

de

reprezentativitate, atat la nivel national, cat §i la nivel regional, nu ingradeste dreptul la
libera asociere, care trebuie exercitat in limitele legii, tot astfel cum trebuie sa

functioneze §i partidele politice. Totodata, aceasta conduce este in masura sa probeze
vocatia partidului politic de a accede la puterea politica in stat. Simpla asociere a doua

persoane nu poate constitui o abordare serioasa a vietii politice, a§a cum sustin autorii
exceptiei, oricat de valoroase ar fi acele persoane §i ideile pe care ar dori sa le
promoveze. In ce prive§te criticile referitoare la dispozitiile art.19 alin.(l) din lege, se
arata ca datele cu caracter personal nu sunt destinate publicitatii, ramanand la
dispozitia instantei judecatore§ti pentru verificarea realitatii,

autenticitatii §i

veridicitatii lor. Prin urmare, conditia este strict necesara pentru a acorda girul unei
asociatii de a participa la activitatea publica a statului, astfel ca nu se constituie intr-o
ingerinta.

IV. Potrivit prevederilor art.30 alin.(l) din Legea nr.47/1992, incheierea de
sesizare a fost comunicata pre§edintilor celor doua Camere ale Parlamentului,

Guvernului §i Avocatului Poporului, pentru a-§i exprima punctele de vedere asupra
exceptiei de neconstitutionalitate.
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Presedinfii celor doua caniere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul
Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere.

V. In vederea dezbaterii exceptiei de neconstitutionalitate, supun atentiei
membrilor plenului urmatoarele:

1. Curtea Constitutionals a fost legal sesizata §i este competenta, potrivit
dispozitiilor art.146 lit.d) din Constitute, precum si ale art.l alin.(2), ale art.2, 3, 10 si
29 din Legea nr.47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

2. Dispozitiile de lege criticate nu au mai fost supuse controlului de
constitutionalitate.

3. Problema de principiu a instituirii unui prag minim de reprezentativitate,
reflectat fie prin prezentarea unui numar minim de semnaturi la momentul cererii de

inregistrare a partidului politic, fie a unui numar minim de voturi obtinute la alegerile
de la nivel national, ca §i conditie pentru continuarea activitatii partidului politic, a mai

fost supusa atentiei Curtii, chiar §i din perspectiva incalcarii aceluia§i drept invocat §i
in prezenta cauza: dreptul de asociere. Prin Decizia nr. 170 din 20 martie 2014,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 314 din 29 aprilie 2014 sau

Decizai nr.519 din 9 octombrie 2014, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 880 din 4 decembrie 2014, Curtea a retinut ca astfel de conditii nu

constituie restrangeri ale exercitiului dreptului de asociere, ci limitari de natura legala a

acestui drept, circumscrise regimului constitutional al partidelor politice. Partidele
politice constituie forme de asociere ale cetatenilor care au un regim constitutional §i
legal special, determinat de scopul acestora, eminamente politic, definit in esenta de
art. 8 alin. (2) din Constitute, potrivit caruia partidele politice contribuie Ja definirea

si la exprimarea voinjei politice a cetatenilor, respectdnd suveranitatea nafionald,
integritatea teritoriald, ordinea de drept si principiile democrafiei." Unui dintre
principalele scopuri ale asocierii in partide politice il constituie acela de a accede la

putere prin intermediul candidatilor p:: care partidul ii propune in campania electorala.
Fara atingerea acelui prag minim de reprezentativitate sau a numarului minim de voturi
obtinut la alegeri, organizatiile nu-§i probeaza capacitatea lor de a defini §i exprima
vointa politica a cetatenilor si, in consecinta, nu pot revendica statutul de partid politic.
Acestea au, insa, posibilitatea sa i§i continue existenta ca simple forme de asociere a
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cetatenilor, cu conditia ca infiintarea si desfasurarea activitatii lor sa se realizeze

potrivit legii, pentru realizarea scopui ilor dorite de membrii lor si in conformitate cu
optiunile acestora, exprimate in mod liber, pe plan social, cultural, economic §i chiar
politic.

4. Plenul Curtii urmeaza sa aprecieze, cu prilejul deliberarii asupra prezentei

exceptii, daca §i in ce masura cele re|inute prin deciziile indicate sunt incidente §i in
acest dosar.

5. Propun fixarea termenului de judecata, cu citarea partilor si a Ministerului
Public.
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