
 

 

 
 

Condiţiile de înfiinţare a unui partid politic şi accesul partidelor noi la 

reprezentarea politică 

 
Stat Condiții de înființare Sistemul electoral 

Tipul de scrutin, tipul de vot, formula electorala, 

pragul electoral 

Numărul minim de 

susținători/membri pentru 

înfiinţarea unui partid politic 

Posibilitatea de a 

înfiinţa partide/asociaţii 

politice la nivel local 

AL AP 

  

State membre UE cu democraţie consolidată 

Anglia - Partid politic înregistrat cu 

minim 3 membri  

- Partid neînregistrat care poate 

fi format dintr-o singură 

persoană 

DA
1
 NU  NU 

Belgia Asociaţie de minim 3 persoane NU -  5% 

Finlanda Asociaţie de minim 3 persoane 

cu minim 5.000 de susţinători 

NU -  NU
2
 

Franţa Asociație minim 3 membri NU   12.5% suport al circumscripţiei 

sau 

să se situeze în una din primele 

două   poziţii ale circumscripţiei, 

pentru a participa la turul al doilea  

Germania Partid politic cu minim 3 

membri
3
 

NU   5% 

Italia Asociaţie de minim 3  persoane NU RP, circumscripţii 

cu mai mulţi 

candidaţi, liste 

deschise, cota 

Droop, 3% pentru 

partide 

5% pentru alianţe 

 

 Camera Deputaţilor 

 4% pentru partide 

 10% pentru alianţe (cu condiţia ca 

cel  puţin un partid al alianţei să 

obţină 2%) 

  

Senat 

 8% pentru partide 

 20% pentru alianţe (cu condiţia ca 

cel puţin un partid al alianţei să 

obţină 3%) 

Olanda Asociaţie de minim 3 persoane NU   Fără prag electoral legal 

prestabilit,  

>25% din cota electorală (aprox. 

0.67%) 

Spania Partid politic cu minim 2 

membri fondatori
4
 

NU   3% 

 

 

 

                                                 
1
 Legislația britanică prevede posibilitatea înființării unor partid minor (Minor Party) – vezi  fișa pentru Anglia.  

2
 Finlanda este una dintre puținele țări în care se aplică un sistem electoral proporțional (metoda d’Hondt), fără a impune 

partidelor un prag electoral.  
3
 Legea privind partidele politice din 24.07.1967 prevede nicio condiție referitoare la numărul minim de susținători în 

vederea înființării unui partid. Pe de altă parte din art. 18 alin. 2 al Legii alegerilor federale
3
 rezultă că un partid trebuie să 

aibă cel puțin 3 membri pentru a funcționa în mod valid. 
4
 Nu există o condiție prevăzută în Legea partidelor politice din 2002 şi nici în legea precedentă, din 1978 referitoare la 

numărul minim de membri fondatori sau susținători, însă legea vorbeşte despre fondatori la plural, de unde se deduce că 
sunt necesari cel puțin 2 membri fondatori.  



 

Condiţiile de înfiinţare a unui partid politic şi accesul  

partidelor noi la reprezentarea politică 

 

 
Stat Condiții de înființare Sistemul electoral 

Tipul de scrutin, tipul de vot, formula electorala, 

pragul electoral 

Numărul minim de 

susținători/membri pentru 

înfiinţarea unui partid politic 

Posibilitatea de a 

înfiinţa partide/asociaţii 

politice la nivel local 

AL AP 

  

State membre UE fost comuniste    State membre UE fost comuniste 

Bulgaria Partid politic cu : 

- Minim 2.500 de membri în 

total, necesari înregistrării;  

- Minim 500 membri fondatori, 

participanţi la primul congres 

constitutiv ; 

- Minim 50 de membri iniţiatori 

ai proiectului de partid.  

NU RP, circumscripţii 

cu mai mulţi 

membri, d’Hondt, 

fără prag legal  

 4% 

Cehia Partid politic format dintr-o 

comisie de minim 3 membri 

fondatori şi o petiţie a minim 

1.000 de cetățeni cehi care 

solicită înregistrarea partidului 

DA -   5% pentru partide 

 7% pentru alianţe de două sau trei 

partide 

 10% pentru alianţe de mai mult de 

trei partide 

Lituania Partid politic cu minim 1.000 

de membri fondatori 

NU RP cu 4% prag 

pentru partide 

6% pentru alianţe 

 5% pentru partide 

 7% pentru alianţe 

Polonia Partid politic cu minim 3 

membri fondatori, cu 1.000 de 

susţinători 

DA Pluralist, în 

circumscripţii cu 

un singur candidat, 

„primul ia totul” 

(sub 40.000 de 

locuitori) 

RP, în 

circumscripţii cu 

mai mulţi membri 

liste deschise de 

partid,  (peste 

40.000 de locuitori)  

 

 5% pentru partide  

 8% pentru alianţe 

România Partid politic cu minim 25.000 

membri fondatori, domiciliaţi 

în cel putin 18 din judeţele ţării 

şi municipiul Bucureşti şi nu 

mai puţin de 700 de persoane 

pentru fiecare dintre judeţe si 

municipiul Bucureşti 

NU RP, cota Hare 

combinată cu 

metoda celor mai 

mari resturi, 5% 

pentru partide 

8% pentru alianţe 

de două partide 

8%+1% pentru 

fiecare partid în 

plus 

 5% pentru partide 

 8% pentru alianţe de două partide 

 8%+1% pentru fiecare partid în 

plus, fără a depăşi 10% pentru 

alianţe de trei sau mai multe 

partide 

 SAU 

 6 colegii uninominale pentru 

Camera Deputaţilor şi 3 colegii 

uninominale pentru Senat 

Slovacia Partid politic cu minim 3 

membri fondatori şi cu minim 

10.000 semnături 

NU -   5% pentru partide 

 7% pentru alianţe de două şi trei 

partide 

 10%  pentru alianţe de cel puţin 

patru partide 

Ungaria Organizaţie a societăţii civile, 

non-profit, cu minim 10 

membri fondatori  

DA
5
    5% 

                                                 
5
 Legislația ungară prevede posibilitatea înființării unor organizații de beneficiu – asociații politice distincte de partidele 

politice care pot participa doar la alegeri locale, nu şi la cele parlamentare şi prezidențiale – vezi fișa pentru Ungaria.  



 

 Condiţiile de înfiinţare a unui partid politic şi accesul  

partidelor noi la reprezentarea politică 
 

 

 
Stat Condiții de înființare Sistemul electoral 

Tipul de scrutin, tipul de vot, formula electorala, 

pragul electoral 

Numărul minim de 

susținători/membri pentru 

înfiinţarea unui partid politic 

Posibilitatea de a 

înfiinţa partide/asociaţii 

politice la nivel local 

AL AP 

  

State non-membre UE, ex-sovietice
6
    State non-membre UE, ex-sovietice

7
 

Armenia Partid politic cu minim 200 

membri fondatori, care provin 

din cel puţin o treime din 

regiunile Armeniei, inclusiv 

capitala Erevan 

NU -   5% pentru partide  

 7% alianţe 

Georgia Partid politic cu minim 1.000 

de membri fondatori 

NU Mixt, 4% sau 5% 

(în funcţie de 

mărimea 

regiunilor) 

 5% 

Moldova Partid politic cu minim 4.000 

membri fodatori, domiciliaţi în 

cel puţin jumătate din unităţile 

administrativ-teritoriale de 

nivelul doi, dar nu mai puţin de 

150 în fiecare din unităţile 

teritorial administrative 

menţionate.  

NU -  6% 

Rusia Partid politic cu minim 40.000 

membri fodatori şi să aibă 

filiale în mai mult de jumătate 

din regiunile care sunt 

subiectele Federaţiei Ruse 

NU -  7% 

Ucraina Partid politic cu minim 10.000 

de susţinători, care provin din 

cel puţin două-treimi din 

regiunile Ucrainei şi din oraşele 

Kiev şi Sevastopol şi din 

Republica Autonomă Crimeea 

NU 5%  5% 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Niciun stat ex-sovietic, din cele studiate, nu încurajează înființarea partidelor politice locale, din cauza riscului de 

separatism provenit din conflictele interne mai mult sau mai puțin înghețate.  
7
 Niciun stat ex-sovietic, din cele studiate, nu încurajează înființarea partidelor politice locale, din cauza riscului de 

separatism provenit din conflictele interne mai mult sau mai puțin înghețate.  


