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Criterii de integritate pentru admiterea în partide – prevederi statutare 

 
Partidul Național Liberal  

(PNL) 

Partidul Mișcarea Populară 

(PMP) 

Partidul Social Democrat 

(PSD) 

Partidul M10 

(M10) 

Propunerea inițială pentru Statut 

M10, eliminată din varianta finală 

 

Poate să devină membru al PNL 

orice cetăţean român cu drept de vot 

şi care îndeplineşte cumulativ, 

următoarele condiţii: 

 

(a) aderă la principiile şi valorile 

afirmate de PNL şi doreşte să 

acţioneze pentru realizarea acestora; 

 

(b) recunoaşte şi respectă Statutul, 

Programul Politic, Codul Etic şi 

celelalte documente ale partidului,  

precum şi regulamentele aprobate 

pe bază şi pentru aplicarea 

dispoziţiilor statutare; 

 

(c) este apreciat şi cunoscut ca u 

n cetăţean onest şi competent, cu o 

bună reputaţie, care poate contribui 

la îndeplinirea obiectivelor 

partidului. 

 

(d) nu se află în situaţiile de 

interdicţie prevăzute în Legea 

partidelor politice; 

 

(2) O persoana nu poate deveni 

membru al PNL dacă: 

 

(a) a fost condamnată penal pentru 

infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu 

excepţia cazului în care a fost  

reabilitată; 

 

 

Poate deveni membru al Partidului 

orice cetăţean român care 

îndeplineşte cumulativ următoarele 

condiţii: 

 

a) are drept de vot, nu i-a fost 

interzisă prin lege asocierea politică, 

respectiv nu i-a fost interzisă prin 

hotărâre judecătorească definitivă 

exercitarea drepturilor politice şi/sau 

cetăţeneşti; 

 

b) aderă liber la principiile şi 

valorile afirmate de Partidul 

Mişcarea Populară şi doreşte să 

acţioneze pentru realizarea acestora; 

c) recunoaşte şi respectă Statutul, 

Programul şi celelalte documente ale 

Partidului,  precum şi regulamentele 

aprobate, pe baza şi pentru aplicarea 

dispoziţiilor statutare; 

 

d) este un cetățean corect, onest, 

cu o bună reputație în comunitate; 

 

e) nu a suferit condamnări 

definitive pentru infracțiuni săvârșite 

cu intenție, cu excepția situației în 

care a fost reabilitat; 

 

f) nu i s-a stabilit, printr-o 

hotărâre definitivă și irevocabilă, 

calitatea de colaborator sau lucrător 

 

Poate deveni membru al Partidului 

Social Democrat, pe baza liberei 

adeziuni, orice cetăţean român care, 

potrivit Constituţiei, are drept de vot 

fără deosebire de rasă, naţionalitate, 

etnie, religie, sex, avere sau origine 

socială şi care îndeplineşte 

următoarele condiţii: 

 

a) a împlinit vârsta de 18 ani; 

 

b) recunoaşte Statutul PSD şi 

Programul Politic al  

partidului; 

 

c) are o conduită profesională, 

morală şi politică corespunzătoare 

intereselor ţării şi ale partidului 

 

 

Pot deveni membri ai Partidului 

M10 cetățenii români: 

 

a. care, potrivit Constituției, au 

drept de vot; 

 

b. cărora nu le este interzisă prin 

lege asocierea politică; 

 

c. care nu fac parte din alt partid 

politic; 

 

d. care nu au fost condamnați, 

printr-o hotărâre judecătorească 

definitivă, la interzicerea asocierii 

politice sau la pierderea drepturilor 

politice și cetățenești; 

 

e. care aderă la valorile, principiile 

și Programul Partidului M10, la 

Statut, la Carta de Valori şi la 

principiile de Integritate. 

 

Poate deveni membru al Partidului 

M10 orice cetăţean român indiferent 

de rasă, sex, origine etnică sau 

convingeri religioase, dacă 

îndeplineşte cumulativ următoarele 

condiţii: 

 

1. a împlinit vârsta de 18 ani; 

 

2. are cetăţenia română; 

 

3. aderă la scopul şi obiectivele 

asumate de M10 şi doreşte să 

acţioneze pentru realizarea 

acestora; 

 

4. recunoaşte şi respectă Statutul, 

Programul politic şi celelalte 

documente ale partidului, 

precum şi regulamentele 

aprobate pe baza Statutului; 

 

5. completează şi semnează o 

cerere de adeziune;  

 

6. nu se află în situaţiile de 

incompatibilitate sau de 

interdicţie prevăzute de Legea 

partidelor politice; 

 

7. nu este urmărit penal; 

 

8. nu este trimis în judecată pentru 

fapte penale; 
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(b) i s-a stabilit, printr-o hotărâre, 

calitatea de lucrător, colaborator sau 

asimilat colaborator al Securităţii  

în conformitate cu prevederile  

legale în vigoare; 

 

(c) îi este interzisă, prin hotărâre 

judecătorească definitivă, 

exercitarea drepturilor politice sau 

cetăţeneşti. 

 

(d) promovează sau a promovat idei 

sau acţiuni de rasism, xenofobie, 

antisemitism sau intoleranţă; 

 

(e) a ocupat funcţii politice de 

conducere retribuite în aparatul 

central al Partidului Comunist 

Român. 

al Securității, în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare;  

 

f) nu a promovat idei sau acțiuni 

extremiste (rasism, xenofobie, 

antisemitism etc.). 

 

9. nu a fost condamnat penal 

printr-o sentinţă definitivă 

pentru fapte săvârşite cu 

intenţie, cu excepția 

condamnărilor pe motive 

politice în timpul regimului 

comunist; 

 

10. nu are o constatare de 

incompatibilitate sau conflict 

de interese din partea Agenţiei 

Naţionale de Integritate, până la 

posibila invalidare definitivă a 

constatării de către instanţă; 

 

11. nu are o decizie definitivă de 

incompatibilitate sau de 

conflict de interese; 

 

12. nu a fost ofiţer, angajat sau 

colaborator al Securităţii; 

 

13. nu a ocupat o funcţie politică de 

conducere retribuită în aparatul 

central al PCR; 

 

14. nu promovează sau a promovat 

idei sau acţiuni de rasism, 

xenofobie sau antisemitism; 

 

15. nu a acţionat sau acţionează 

împotriva statului de drept. 

 


