
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2246 AL COMISIEI 

din 3 decembrie 2015 

privind dispozițiile detaliate referitoare la sistemul numeric de înregistrare aplicabil registrului de 
repertoriere a partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene, precum și 

informațiile furnizate în extrasele standard din registru 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, 

având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 
22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (1), în 
special articolul 7 alineatul (3), 

întrucât: 

(1)  Este necesar să se precizeze detaliile referitoare la sistemul numeric de înregistrare a partidelor politice europene 
și a fundațiilor politice europene. 

(2)  Este necesar să se precizeze conținutul și formatul extrasului standard din registru care va fi pus la dispoziția 
părților terțe, la cererea acestora. Extrasul standard ar trebui să conțină informații esențiale privind partidul politic 
european sau fundația politică europeană în cauză. 

(3)  Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 37 din 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Obiect 

Prezentul regulament instituie sistemul numeric de înregistrare aplicabil registrului de repertoriere a partidelor politice 
europene și a fundațiilor politice europene („registrul”), precum și conținutul și formatul extrasului standard din acest 
registru care va fi pus la dispoziția părților terțe, la cererea acestora. 

Articolul 2 

Sistemul numeric de înregistrare 

(1) Fiecărui partid politic european și fiecărei fundații politice europene li se atribuie un număr de înregistrare specific 
în ordinea cronologică a sosirii cererilor. 

(2) Numărul de înregistrare este alcătuit din două componente: 

(a)  un identificator european; 

(b)  un identificator național, care urmează după identificatorul european, dacă statul membru în care se află sediul 
partidului politic european sau al fundației politice europene aplică propriul sistem numeric paralel de înregistrare. 

(3) Formatul numărului este stabilit în anexa I. 

4.12.2015 L 318/28 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    

(1) JO L 317, 4.11.2014, p. 1. 



Articolul 3 

Extrasele standard 

(1) Extrasele standard din registru furnizează următoarele informații privind partidul politic european sau fundația 
politică europeană: 

(a)  tipul entității: partid politic european sau fundație politică europeană; 

(b)  numărul de înregistrare atribuit de către autoritate în conformitate cu articolul 2; 

(c)  denumirea completă, acronimul și logoul; 

(d)  statul membru în care partidul politic european sau fundația politică europeană își are sediul; 

(e)  dacă statul membru în care se află sediul prevede o înregistrare paralelă, denumirea autorității responsabile de 
înregistrare, adresa poștală și site-ul web al acesteia, dacă este cazul; 

(f)  adresa sediului, adresa poștală, dacă este diferită de prima, adresa de e-mail și site-ul web, după caz; 

(g)  data înregistrării ca partid politic european sau ca fundație politică europeană și, dacă este cazul, data radierii din 
registru; 

(h)  în cazul în care partidul politic european sau fundația politică europeană a fost înființată ca urmare a transformării 
unei entități înregistrate într-un stat membru, denumirea completă și statutul juridic al entității respective, inclusiv 
numărul său național de înregistrare; 

(i)  data adoptării statutelor, precum și data eventualelor modificări ale acestora; 

(j)  numai în cazul partidelor politice europene: 

—  lista partidelor membre; 

—  numărul de membri ai partidului politic european sau ai partidelor sale membre, după caz, care sunt deputați în 
Parlamentul European; 

—  denumirea și numărul de înregistrare ale fundației politice europene afiliate, după caz; 

(k)  numai în cazul fundațiilor politice europene: 

—  lista organizațiilor membre; 

—  denumirea și numărul de înregistrare ale partidului politic european afiliat, după caz; 

(l)  numele președintelui și al persoanelor învestite cu funcții de reprezentare administrativă, financiară și juridică, 
precum și indicarea clară a capacității și a competențelor acestora, individuale sau colective, de a angaja entitatea 
respectivă față de părți terțe și de a o reprezenta în cadrul unor proceduri judiciare. 

(2) Formatul extrasului standard este stabilit în anexa II. 

Articolul 4 

Intrare în vigoare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

4.12.2015 L 318/29 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene RO    



Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 3 decembrie 2015. 

Pentru Comisie 

Președintele 
Jean-Claude JUNCKER   

ANEXA I 

Formatul numărului de înregistrare 

În cazul partidelor politice europene 

EUPP x SM 

sau 

EUPP x SM y 

În cazul fundațiilor politice europene 

EUPF x SM 

sau 

EUPF x SM y 

unde „x” este un număr alocat de autoritate în ordinea cronologică a sosirii cererilor, „SM” este codul format din două 
litere al statului membru în care se află sediul (1) și „y” este codul național de înregistrare, după caz.  
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(1) Codul alocat de Organizația Internațională de Standardizare (ISO) (ISO 3166 alfa-2), cu excepția Greciei și a Regatului Unit, pentru care 
ar trebui utilizate abrevierile EL și UK. 



ANEXA II 

Formatul extraselor standard 

În cazul partidelor politice europene 

Extras standard din registrul de repertoriere a partidelor politice europene și a fundațiilor politice euro
pene 

Eliberat de Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene, înființată în temeiul artico
lului 6 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 

(adresa poștală a autorității) 

Informații extrase din registru la (data)  

Nr. Descriere Informații din registru 
(sau indicația „nu se aplică”) 

1 Tipul entității Partid politic european 

2 Numărul de înregistrare (1)  

3 (a) Data înregistrării  

(b) Data radierii (2)  

4 Denumirea completă  

5 Acronimul  

6 Logoul  

7 Statul membru în care își are sediul  

8 Adresa sediului  

9 Adresa poștală, dacă este diferită  

10 Site web  

11 Adresa de e-mail  

12 Data adoptării statutelor  

13 Datele eventualelor modificări ale statutelor  

14 Lista partidelor membre 
(denumirea completă și tipul de adeziune)  

15 Numărul de membri ai partidului politic european sau ai partide
lor sale membre, după caz, care sunt deputați în Parlamentul Eu
ropean  

16 Numele președintelui  

17 Numele persoanelor învestite cu funcții de reprezentare adminis
trativă, financiară și juridică, precum și indicarea capacității și a 
competențelor acestora, individuale sau colective, de a angaja enti
tatea respectivă față de părți terțe și de a o reprezenta în cadrul 
unor proceduri judiciare (3)  
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Nr. Descriere Informații din registru 
(sau indicația „nu se aplică”) 

18 Denumirea și numărul de înregistrare ale oricărei fundații politice 
europene afiliate  

19 Dacă statul membru în care se află sediul prevede o înregistrare 
paralelă, denumirea autorității responsabile de înregistrare, adresa 
poștală și site-ul web al acesteia (3)  

20 În cazul în care partidul politic european a fost creat prin transfor
marea unei entități naționale: 
—  denumirea completă (3) 
—  statutul juridic (3) 
—  numărul de înregistrare național (3) 
ale fostei entități  

(1) Numărul de înregistrare este atribuit de autoritate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2246 al Comi
siei; în cazul în care se aplică în paralel un sistem numeric național de înregistrare, numărul național de înregistrare reprezintă ulti
mul element din acest număr de înregistrare (tot ce este înscris după codul de țară format din două litere), iar autoritatea relevantă 
competentă este indicată la punctul 19. 

(2) Dacă, la momentul întocmirii prezentului extras, entitatea nu mai are statutul de partid politic european în conformitate cu Regula
mentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, extrasul furnizează informațiile înscrise în registru la data radierii. 

(3) Autoritatea nu este organismul competent să confirme dacă acest element este legal sau complet; informațiile furnizate sunt cele în
scrise în prezent în registru.  

În cazul fundațiilor politice europene 

Extras standard din registrul de repertoriere a partidelor politice europene și a fundațiilor politice euro
pene 

Eliberat de Autoritatea pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene, înființată în temeiul artico
lului 6 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014 

(adresa poștală a autorității) 

Informații extrase din registru la (data)  

Nr. Descriere Informații din registru 
(sau indicația „nu se aplică”) 

1 Tipul entității Fundație politică europeană 

2 Numărul de înregistrare (1)  

3 (a) Data înregistrării  

(b) Data radierii (2)  

4 Denumirea completă  

5 Acronimul  

6 Logoul  

7 Statul membru în care își are sediul  

8 Adresa sediului  

9 Adresa poștală, dacă este diferită  
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Nr. Descriere Informații din registru 
(sau indicația „nu se aplică”) 

10 Site web  

11 Adresa de e-mail  

12 Data adoptării statutelor  

13 Datele eventualelor modificări ale statutelor  

14 Lista organizațiilor membre (denumirea completă și tipul de ade
ziune)  

15 Numele președintelui  

16 Numele persoanelor învestite cu funcții de reprezentare adminis
trativă, financiară și juridică, precum și indicarea capacității și a 
competențelor acestora, individuale sau colective, de a angaja enti
tatea respectivă față de părți terțe și de a o reprezenta în cadrul 
unor proceduri judiciare (3)  

17 Denumirea completă și numărul de înregistrare ale partidului poli
tic european afiliat  

18 Dacă statul membru în care se află sediul prevede o înregistrare 
paralelă, denumirea autorității responsabile de înregistrare, adresa 
poștală și site-ul web al acesteia (3)  

19 În cazul în care fundația politică europeană a fost creată prin 
transformarea unei entități naționale: 
—  denumirea completă (3) 
—  statutul juridic (3) 
—  numărul de înregistrare național (3) 
ale fostei entități  

(1) Numărul de înregistrare este atribuit de autoritate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2246 al Comi
siei; în cazul în care se aplică în paralel un sistem numeric național de înregistrare, numărul național de înregistrare reprezintă ulti
mul element din acest număr de înregistrare (tot ce este înscris după codul de țară format din două litere), iar autoritatea relevantă 
competentă este indicată la punctul 18. 

(2) Dacă, la momentul întocmirii prezentului extras, entitatea nu mai are statutul de fundație politică europeană în conformitate cu Re
gulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014, extrasul furnizează informațiile înscrise în registru la data radierii. 

(3) Autoritatea nu este organismul competent să confirme dacă acest element este legal sau complet; informațiile furnizate sunt cele în
scrise în prezent în registru.   
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