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AVIZ
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 46 

din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice

Analizând propunerea legislativă pentru modificarea art. 46 

din Legea nr. 14/2003 a partidelor politice, (b412/21.06.2022), 
transmisă de Secretarul General al Senatului cu adresa 

nr. XXXV/3206/28.06.2022 şi înregistrată la Consiliul Legislativ cu 

nr. D778/28.06.2022,

CONSILIUL LEGISLATIV

In temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 73/1993, 
republicată şi al art. 33 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Legislativ,

Avizează favorabil propunerea legislativă, cu următoarele 

observaţii şi propuneri:
1. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare 

modificarea art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea partidelor politice 

nr. 14/2003, republicată, în sensul modificării situaţiilor de inactivitate 

a unui partid politic pentru care Tribunalul Bucureşti constată 

încetarea existenţei respectivului partid politic. In acest sens, potrivit 

Expunerii de motive, se preconizează „eliminarea condiţiei înscrierii 

listelor de partid în toate competiţiile electorale”.
2. Prin conţinutul său normativ, propunerea face parte din 

categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 73 alin. (3) 

lit. b) din Constituţia României, republicată, iar în aplicarea 

prevederilor art. 75 alin. (1) din Legea fundamentală, prima Cameră 

sesizată este Senatul.



3. Menţionăm că, prin avizul pe care îl emite, Consiliul 

Legislativ nu se pronunţă asupra oportunităţii soluţiilor legislative 

preconizate.
4. La titlul pentru un plus de precizie în ceea ce priveşte obiectul 

de reglementare, recomandăm reformularea acestuia astfel:
„Lege pentru modificarea art. 46 alin. (1) lit. b) din Legea 

partidelor politice nr. 14/2003”.
5. La articolul unic, pentru respectarea exigenţelor de tehnică 

legislativă, partea dispozitivă se va reformula astfel:
„Articol unic. - La articolul 46 alineatul (1) din Legea partidelor 

politice nr. 14/2003, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 408 din 10 iunie 2015, litera b) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:”.
în continuare, întrucât intervenţia legislativă constă într-o 

singură modificare, menţionată deja în partea dispozitivă a articolului 

unic, se va elimina pct. 1 şi se va reda doar textul propus pentru lit. b).
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EVENIMENTE SUFERITE de actul...

M.Of. nr. 25/17 ian. 2003L. nr. 14/2003

Legea partidelor politice

1 republicare cu 
renumerotare

M.Of. nr. 408/10 iun. 2015
Legea partidelor politice


