
STATUTUL 

PARTIDULUI CIVIC MAGHIAR – MAGYAR POLGÁRI PÁRT

Cap. I.  DISPOZIŢII GENERALE 

Art.  1.  În temeiul  legii  nr. 14/2003 Legea partidelor  politice se constituie  Partidul 
Civic Maghiar – Magyar Polgári Párt (în continuare Partidul) ca persoană juridică 
de drept public, cu caracter politic, la care pot adera toate persoanele fizice cu drept 
de vot care îşi însuşesc obiectivele Partidului şi corespund condiţiilor stabilite privind 
dobândirea calităţii de membru.

   
Art. 2. (1) Conform dispoziţiilor legale, Partidul îşi începe activitatea după înscrierea 
sa  - dispusă prin încheiere judecătorească – în Registrul partidelor politice. 
(2) Partidul  îşi  desfăşoară  activitatea  în  conformitate  cu  Constituţia  României, 
legislaţia română în vigoare, prezentul statut, programul partidului si regulamentele 
interne.
Art. 3. Partidul se constituie pe o durată nelimitată.

Art.  4.  Denumirea  integrală  al  partidului  este  Partidul  Civic  Maghiar  –  Magyar 
Polgári Párt, prescurtat PCM – MPP.

Art. 5. Sediul central al Partidului se află la Odorheiu Secuiesc, str. Kossuth Lajos nr. 
20, jud. Harghita, România. 

Art.  6.  (1) Semnul  permanent  al  Partidului  este litera  m,  care reflectă  un arbore 
stilizat,  într-un dreptunghi dinamic, în mişcare, lângă care se află scris denumirea 
Partidul Civic Maghiar – Magyar Polgári Párt. Semnul permanent al Partidului sub 
formă  grafică  alb-negru  şi  color  este  prevăzută  în  anexa,  care  constituie  parte 
integrantă din prezentul statut.
(2)  Semnul  permanent  se  foloseşte  împreună  cu  sloganul  Partidului  „libertatea 
alegerii – a választás szabadsága”.
(3) Semnul electoral este identic cu semnul permanent al Partidului. 

CAP. II.  OBIECTIVELE PARTIDULUI 

Art. 7. (1) În toate activitatea sa, Partidul urmăreşte numai obiective politice.
(2)  În  cadrul  activităţii  sale,  Partidul  promovează  valorile  şi  interesele  naţionale, 
pluralismul  politic  si  militează  pentru  respectarea  suveranităţii  naţionale,  a 
independenţei  şi  a  unităţii  statului,  a  integrităţii  teritoriale,  a  ordinii  de  drept  şi  a 
principiilor democraţiei constituţionale.
(3)  Obiectivul  Partidului  este,  ca  prin  toate  mijloacele  legale  să  contribuie  la 
consolidarea democraţiei, a pluralismului politic şi a statului de drept, la dezvoltarea 
economică, socială, culturală şi instituţională a ţării, precum şi la apărarea drepturilor 
şi intereselor minorităţilor naţionale din România.   

Art. 8.  Pentru realizarea obiectivelor sale politice, Partidul cooperează cu partidele 
politice  democratice,  cu  confesiunile  religioase  recunoscute  de  lege,  sindicatele, 
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organizaţiile neguvernamentale care militează pentru promovarea valorilor umane.

Art.  9.  Principiile  şi  valorile  democratice  ale  Partidului,  precum şi  dezvoltarea  şi 
punerea în aplicare a acestora sunt prezentate în Programul Partidului Civic Maghiar 
– Magyar Polgári Párt, Declaraţiile, Manifestele, Rezoluţiile şi  celelalte documente 
politice şi programatice adoptate de acesta.

      

CAP. III.  PATRIMONIUL ŞI VENITURILE PARTIDULUI 

Art.  10.  (1)  Patrimoniul  Partidului  este constituit  din totalitatea bunurilor mobile şi 
imobile aflate în proprietatea sa sau dobândite sub orice formă în condiţiile legii. La 
momentul  constituirii  sale  partidul  nu  are  bunuri.     
(2) Administrarea patrimoniului Partidului este coordonată de comisiile judeţene de 
control  financiar  şi  administrare  a  patrimoniului,  respectiv  Comisia  naţională  de 
control financiar şi administrare a patrimoniului. 

Art. 11. Veniturile Partidului se constituie din: cotizaţii, donaţii, taxe de afiliere, fonduri 
de la bugetul statului si alte venituri, conform legilor in vigoare. 

Art.  12.  Toate sumele de bani,  în  lei  sau în valută,  indiferent de provenienţa lor, 
necesare pentru desfăşurarea activităţii, se depun în conturile deschise la bănci cu 
sediul în România, respectiv se păstrează în casieriile Partidului.  

Art. 13.  (1) Cotizaţia membrilor reprezintă suma încasată de la membrii  Partidului 
înregistraţi  în  fişele  de  evidenţă  ale  organizaţiilor  Partidului.  
(2) Plata cotizaţiei este obligatorie pentru fiecare membru. 
(3) Cuantumul cotizaţiei anuale este stabilit de Consiliul Naţional, iar încasarea de la 
membrii se poate efectua şi în rate lunare, trimestriale sau semestriale.
(4) Cuantumul cotizaţiei membrilor care deţin funcţii, indiferent de natura acestora, 
obţinute  cu  sprijinul  politic  al  Partidului,  se  stabileşte  de  Consiliul  Naţional,  fie 
procentual, fie în sumă fixă, în raport cu veniturile obţinute de aceşti membrii.
(5) Dovada plăţii  cotizaţiei se face cu carnetul de membru de partid pe care este 
aplicată ştampila organizaţiei din care face parte, ori cu o chitanţă eliberată în acest 
sens, potrivit regulamentului. 
(6) Cuantumul cotizaţiilor se stabileşte în limitele legii.

Art.  14.  Donaţiile  reprezintă  sume  de  bani  sau  bunuri  şi  servicii  primite  de  la 
persoane fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale. 

Art. 15. Fondurile provenite de la bugetul statului, în condiţiile legii, sunt administrate 
de Trezoreria Partidului. 

Art.  16.  Pentru  realizarea  resurselor  financiare  necesare  desfăşurării  activităţii 
Partidului,  cu  aprobarea  Prezidiului  Partidului,  se  pot  constitui  la  nivel  central, 
judeţean sau local, asociaţii, fundaţii sau societăţi comerciale în condiţiile legii. 
Art.  17.  Activitatea financiar-contabilă,  la  toate nivelurile,  este supusă controlului 
comisiilor  judeţene  de  control  financiar  şi  administrare  a  patrimoniului,  respectiv 
Comisiei naţionale de control financiar şi administrare a patrimoniului, prevăzute de 
statut.
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CAP. IV.  MEMBRII PARTIDULUI

Art. 18. Poate să devină membru al Partidului orice persoană care:
a) este cetăţean român;
b) a împlinit vârsta de 18 ani;
c) aderă la principiile, valorile şi obiectivele afirmate de Partid şi doreşte să acţioneze 
pentru realizarea acestora;
d) recunoaşte şi respectă Statutul, Programul şi celelalte documente ale Partidului, 
precum şi regulamentele aprobate pe baza şi pentru aplicarea dispoziţiilor statutare. 

Art.  19.  Nu  poate  deveni  membru  al  Partidului  persoana  care:
a) a  fost  agent,  ofiţer  sau  colaborator  al  securităţii;
b) are interdicţie judecătorească definitivă privind exercitarea drepturilor politice sau 
cetăţeneşti;
c) îi este interzis prin lege asocierea politică sau se găseşte în vreuna din situaţiile de 
incompatibilitate  prevăzute  de  lege;
(d) care a desfăşurat  anterior  cererii  de înscriere în Partid activităţi  care au lezat 
interesele partidului ori au încălcat normele de conduită morală şi civică.

Art. 20.  (1)  Calitatea de membru al Partidului se dobândeşte pe baza unei cereri 
formulate în scris şi depusă la sediul organizaţiei locale pe raza căreia candidatul îşi 
are  domiciliul,  din  momentul  aprobării  acestei  cereri  de  către  forul  competent  al 
Partidului. 
(2)  Înscrierea  în  Partid  este  admisă  numai  în  organizaţia  locală  corespunzătoare 
domiciliului solicitantului. Dacă în localitatea respectivă nu există organizaţie locală, 
solicitantul se poate adresa cu cerere de înscriere organizaţiei locale care, din punct 
de vedere teritorial, are sediul cel mai apropiat de domiciliul solicitantului. 
(3)  După  înregistrare,  în  cadrul  primei  şedinţe,  Prezidiul  Organizaţiei  Locale, 
avizează cererea de înscriere şi o înaintează pentru aprobare Prezidiului Organizaţiei 
Judeţene.  În  situaţia  în  care cererea nu este avizată în  termen de 10 zile  de le 
înregistrarea ei solicitantul se poate adresa direct cu cerere Organizaţiei Judeţene.
(4)Prezidiul Organizaţiei Judeţene decide, în prima sa şedinţă, cu privire la cererea 
de intrare în Partid. 
(5) În cazul respingerii cererii, decizia se va comunica solicitantului în termen de 10 
zile. În cazul în care cererea respectivă este respinsă, candidatul poate sesiza, în cel 
mult  10 zile  de la comunicare,  Consiliul  Naţional,  a cărui  decizie trebuie luată în 
prima sa şedinţă. 
(6) Hotărârile Prezidiului Organizaţiei Judeţene de aprobare a cererilor de intrare în 
Partid pot fi atacate în termen de 10 zile de la adoptarea lor de către orice membru 
de partid la Consiliul Naţional.  
(7) Hotărârile Prezidiului Organizaţiei Judeţene care nu au fost atacate în termenul 
de  10  zile  prevăzut  mai  sus  şi  cele  ale  Consiliului  Naţional  sunt  definitive  şi 
obligatorii.  
(8) Persoanele a căror cerere a fost respinsă de către Consiliul Naţional nu mai pot 
formula  o  nouă  cerere  în  termen  de  doi  ani  de  la  data  adoptării  hotărârii  de 
respingere.  

 
Art. 21.  Pentru fiecare membru se completează o fişă de evidenţă şi primeşte câte 
un carnet de membru. Fişa de evidenţă se păstrează la sediul organizaţiei  locale 
respective. 
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Art. 22. Membrii partidelor cu care Partidul fuzionează prin absorbţie şi care doresc 
să devină membri ai Partidului, pot dobândi această calitate prin procedura stabilită, 
conform art. 20. 
Art.  23. Membrii  Partidului  au  următoarele  drepturi:  
a)  să  aibă  iniţiative  cu  caracter  politic  sau  de  îmbunătăţire  a  activităţii  structurii 
organizatorice din care fac parte,  care să fie  dezbătute de forurile  de conducere 
competente;
b)  să-şi  exprime opiniile  în  mod liber,  în  interiorul  partidului,  în  toate  problemele 
supuse  dezbaterii,  cu  privire  la  opţiunile  politice  ale  Partidului,  la  activitatea 
organismelor  de  conducere  ale  acestuia  şi  a  reprezentanţilor  Partidului  în  funcţii 
numite  sau  alese;  
c) să-şi exprime liber opinii politice în afara partidului, în măsura în care exprimările 
respective nu contravin poziţiilor politice formulate de organismele de conducere ale 
Partidului; 
d) să aleagă, să candideze şi să fie aleşi în funcţiile de conducere din organismele 
Partidului  sau  pentru  funcţiile  din  afara  Partidului,  care  se  obţin  prin  alegeri  sau 
numiri cu sprijinul politic al Partidului;
e)  să  se  apere  în  interiorul  Partidului  faţă  de  orice  acuzaţie,  în  conformitate  cu 
prevederile  Statutului  şi  ale  regulamentelor  Partidului;  
f)  să  fie  apărat  de  Partid  faţă  de  acuzaţiile  injuste;  
g) să demisioneze din Partid în orice moment, cu efect imediat.

Art.  24.  Membrii  Partidului  au  următoarele  obligaţii:  
a)  să  promoveze  şi  să  apere  opţiunile  politice  ale  Partidului,  exprimate  prin 
Programul, Declaraţiile, Manifestele, Rezoluţiile şi celelalte documente ale acestuia; 
b) să pună în practică cu disciplină şi responsabilitate, toate hotărârile şi  deciziile 
organelor  de  conducere  în  subordinea  cărora  se  află  sau  din  care  fac  parte;  
c) să participe activ şi cu spirit de echipă la toate activităţile Partidului la care este 
convocat de organismele de conducere în subordinea cărora se află sau din care fac 
parte;  
d) să reprezinte interesele şi opţiunile Partidului în activitatea depusă în orice funcţie 
dobândită  prin  sprijinul  politic  al  partidului;  
e) să plătească cotizaţia, stabilită de organismele competente. Neplata cotizaţiei la zi 
atrage  după  sine  interzicerea  dreptului  de  a-şi  exprima  votul  în  oricare  dintre 
organismele  partidului,  de  a  alege  şi  de  a  fi  ales  în  cadrul  acestora;  
f) să nu participe la acţiuni sau manifestări contrare intereselor Partidului şi să nu 
aibă  atitudini  ori  luări  de  poziţie  care  să  contravină  politicii  Partidului;  
g) să respecte celelalte îndatoriri prevăzute în Statut şi în regulamentele partidului; 
h) să susţină candidaţii Partidului, desemnaţi de organismele competente, pentru a 
ocupa o funcţie publică ce se dobândeşte prin alegere sau numire. 

 
Art.  25.  Membrilor  Partidului  care nu respectă Statutul,  Programul,  regulamentele 
sau celelalte documente ale partidului, precum şi celor care prin conduită negativă, 
declaraţii sau activităţi provoacă daune Partidului, li se poate aplica, după gravitatea 
faptei,  una  din  următoarele  sancţiuni:  
a)  atenţionare;  
b)  avertisment  în  scris  
c)  suspendarea pe anumite  termene a unor  drepturi  sau  prerogative  în  interiorul 
partidului  conform  regulamentului.   
d)  demiterea  din  funcţiile  ocupate  în  structura  partidului;
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e) retragerea sprijinului politic pentru funcţiile dobândite prin susţinerea partidului;  
f) excluderea din partid. 

Art.  26.  (1)  Sancţionarea  membrilor  care  nu ocupă funcţii  în  Partid  sau  în  afara 
acestuia,  dintre  cele  obţinute  cu  sprijinul  Partidului,  se  decide  de  către  Prezidiul 
Organizaţiei  Locale  (POL),  pentru  sancţiunile  prevăzute  la  art.  25  lit.  a,  b  si  c, 
respectiv de către Adunarea Generală a Organizaţiei  Locale,  la propunerea POL, 
pentru  sancţiunile  prevăzute  la  art.  25  lit.  f;
(2) Sancţionarea membrilor care ocupă funcţii la nivel local, în interiorul Partidului, se 
decide de către Adunarea Generală a Organizaţiei Locale la propunerea POL, pentru 
sancţiunile  prevăzute  la  art.  25  lit.  a,  şi  b.
(3) Decizia sau hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în 
cel  mult  10  zile  de  la  adoptare.  

Art.  27.  (1)  Sancţionarea  membrilor  ce  ocupă  funcţii,  în  interiorul  Partidului,  cu 
excepţia celor prevăzuţi la art. 26 alin.2, sau în afara acestuia, dintre cele obţinute cu 
sprijinul  Partidului,  se  hotărăşte  de  către  Prezidiul  Organizaţiei  Judeţene  (POJ), 
pentru  sancţiunile  prevăzute  la  art.25  lit.a  şi  b,  respectiv  de  către  Adunarea 
Delegaţilor,  la  propunerea  POJ  sau  a  organismelor  ierarhic  superioare,  pentru 
sancţiunile  prevăzute  la  art.25  lit  c,  d,  e,  si  f  ;  
(2) Hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult 10 
zile  de  la  adoptare.  

Art. 28.  (1) În cazuri grave de nerespectare a Statutului, Programului Partidului, a 
hotărârilor forurilor de conducere ale Partidului, sancţionarea membrilor vinovaţi de 
aceste abateri poate fi hotărâtă, prin sesizare sau autosesizare, de către Prezidiul 
Partidului, pentru sancţiunile prevăzute la art. 25.
(2) Hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult 10 
zile de la adoptare.
Art. 29 . (1) Sanctionarea membrilor care ocupă funcţii de nivel naţional în interiorul 
sau în afara Partidului, dintre cele obţinute cu sprijinul acestuia, se hotărăşte prin 
votul Consiliului Naţional, la propunerea Prezidiului Partidului şi se comunică celui în 
cauză,  în  scris,  în  cel  mult  10  zile  ;  

Art.  30.  (1) Instanţa de apel  pentru cei  sancţionaţi  conform art.  26 este Comisia 
Judeţeană pentru Statut, Etică şi Litigii (CJSEL). 
(2) Instanţa de apel pentru cei sancţionaţi conform art. 27, 28 şi 29 este Comisia 
Naţională pentru Statut, Etică şi Litigii (CNSEL).
(3) Sesizarea CJSEL şi CNSEL se poate face în termen de cel mult 10 zile de la 
primirea hotărârii de către membrul sancţionat. 
(4) CJSEL şi CNSEL sunt  obligate să se pronunţe şi să comunice în scris hotărârea 
lor în cel mult 30 de zile de la înregistrarea sesizării. 
(5) Hotărârile CJSEL şi CNSEL sunt definitive. 

Art. 31. (1) Cei luaţi în discuţie spre a fi sancţionaţi vor fi anunţaţi cu cel puţin 10 zile 
înainte să participe la întrunirile organismului care dezbate cauza lor şi au dreptul să 
folosească  în  apărarea  lor  toate  mijloacele  de  proba.  

Art. 32. Sancţiunile se înregistrează de către organizaţiile locale corespunzătoare în 
fişa personală a fiecărui membru. 
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Art. 33.  (1) Calitatea de membru al Partidului se pierde prin renunţare, radiere sau 
excludere.  
(2) Renunţarea are loc în baza şi la data depunerii cererii de renunţare la calitatea de 
membru al  Partidului,  ca expresie a voinţei  liber exprimate a persoanei în cauză. 
Cererea scrisă împreună cu carnetul se depun la sediul organizaţiei locale din care 
face  parte  membrul  respectiv.  
(3)  Radierea  se  dispune  de  către  POL,  în  următoarele  cazuri:
a)  neplata  cotizaţiei  pe  cel  puţin  un  an;
b)  înscrierea  într-un  alt  partid  sau  formaţiune  politică;
c) declararea ca independent;
d)  deces.
(4)  Excluderea  se  hotărăşte  în  conformitate  cu  prevederile  prezentului  statut.

CAP.  V.   STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ  AL  PARTIDULUI.  ORGANE  DE 
DECIZIE ŞI EXECUTIVE. 

Art. 34. Partidul este organizat pe criteriul administrativ teritorial. 
Art. 35. (1) În structura internă a partidului există următoarele niveluri de organizare: 
a)  local  –  la  nivelul  localităţilor  urbane (oraşe şi  municipii),  rurale  (comune)  şi  la 
nivelul  sectoarelor  municipiului  Bucureşti;  
b)  judeţean  -  judeţe,  Municipiul  Bucureşti  
c)  naţional.  
(2) În cadrul organizaţiilor teritoriale se pot organiza structuri, care se vor ocupa de 
problemele specifice unei anumite categorii sociale sau profesionale. Aceste structuri 
se  organizează  la  propunerea  POL,  respectiv  POJ  şi  se  aprobă  de  Prezidiul 
Partidului.
 
Art.  36.  Între  niveluri  sunt  relaţii  de  subordonare,  fiecare  nivel  având  autonomie 
numai  în  cadrul  competenţelor  statutare  şi  regulamentare.  
Art.  37. Fără a avea personalitate  juridică,  organizaţiile  locale şi  judeţene pot  să 
reprezinte  Partidul  la  nivelul  corespunzător,  în  relaţiile  cu  terţii,  pot  să  deschidă 
conturi bancare, asumându-şi responsabilitatea faţă de gestionarea acestora.

1. ORGANIZAŢIILE LOCALE

Art. 38. Organizaţia locală reprezintă unitatea organizaţională de bază, cu activitate 
de sine stătătoare, a Partidului, care se constituie din totalitatea membrilor de partid 
care au domiciliul în localitatea respectivă. În fiecare unitate administrativ-teritorială 
poate să se constituie o singură organizaţie locală, cu minimum zece membri.

Art. 39. Organizaţia locală, ulterior desfăşurării Adunării Generale de constituire, este 
obligată ca – în vederea luării în evidenţă – să transmită procesul-verbal al adunării 
de constituire Prezidiului  Judeţean competent.  Prezidiul  Judeţean poate să refuze 
luarea în  evidenţă  doar  în  cazul  în  care constituirea organizaţiei  locale  în  cauză 
contravine prevederilor Statutului şi, respectiv, ale regulamentului intern.

Art.  40.  (1)  Organismul  decizional  al  organizaţiei  locale  este  Adunarea  Generală 
(AG).
(2)  AG  se  întruneşte  cel  puţin  odată  pe  an,  până  la  sfârşitul  lunii  iunie.
(3) Convocarea AG cade în sarcina preşedintelui în funcţiune a organizaţiei locale. 
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Convocarea se poate face şi  la iniţiativa a cel  puţin 10% din membrii  respectivei 
organizaţii locale sau a majorităţii absolute a membrilor prezidiului. În toate cazurile 
convocarea AG se va face printr-un ziar local cu cel puţin 15 zile înainte de data 
ţinerii AG. Convocatorul va cuprinde obligatoriu următoarele: data, ora şi locul ţinerii 
AG  precum   şi  funcţia  celui  care  o  convoacă.  
(4) În cazul în care la 3 convocări consecutive AG nu poate lua hotărâri din lipsă de 
cvorum,  organizaţia  teritorială  locală  se  consideră  dizolvată.  
(5) La prima convocare AG se va putea desfăşura dacă sunt prezenţi jumătate plus 
unu din numărul total  al membrilor organizaţiei  locale şi va putea delibera asupra 
chestiunilor  de  pe  ordinea  de  zi  cu  cvorumul  a  jumătate  plus  unu  din  numărul 
membrilor  prezenţi.  La  cea  de  a  doua  convocare  şi  următoarele  se  va  putea 
desfăşura dacă sunt prezenţi cel puţin 20% din totalul membrilor organizaţiei locale şi 
va  delibera  cum  majoritate  absolută  a  celor  prezenţi.  Votul  este  secret  pentru 
alegerea  organelor  de  conducere  şi  în  celelalte  cazuri  prevăzute  de  statut.  
(6)  AG va fi  prezidată de preşedintele organizaţiei  locale,  iar  în lipsa acestuia de 
persoana  desemnată  de  AG.   
(7) AG va desemna un secretar de şedinţă care va consemna într-un proces verbal 
luările  de  cuvânt  şi  hotărârile  adoptate.  
(8) Proces-verbal va fi semnat de preşedintele AG şi secretar. 

Art. 41. Competenţa Adunării Generale a Organizaţiei Locale:

a) în limitele prevăzute de Statut şi regulamentul intern, îşi stabileşte de sine stătător 
propria structură organizatorică internă, regulile de funcţionare, respectiv îşi alege în 
mod independent, prin vot secret, preşedintele organizaţiei locale, respectiv Prezidiul 
propriu;  
b) alege şi revocă pe preşedintele organizaţiei locale, precum şi pe vicepreşedintele 
şi  membrii  POL;  
c) în conformitate cu Statutul şi Programul Partidului, desfăşoară o activitate de sine 
stătătoare,  pentru  care  ea  însăşi,  respectiv  membrii  săi,  îşi  asumă  întreaga 
responsabilitate;
d) decide sancţionarea membrilor de partid în cazurile prevăzute de prezentul statut;
e) în ceea ce priveşte chestiunile politicii locale, poate să adopte un punct de vedere 
propriu  ori  poate  să  facă  propuneri  forurilor  superioare  ale  Partidului;
f) prin intermediul delegaţilor săi, ia parte la activitatea desfăşurată de organizaţiile 
judeţene,  precum  şi  de  cele  de  la  nivelul  ţării;
g)  alege,  prin  vot  secret,  delegaţii  pentru  Adunarea  Delegaţilor;
h)  decide  asupra  revocării  mandatului  delegaţilor  pentru  Adunarea  Delegaţilor;
i)  alege,  prin  vot  secret,  membrii  Comisiei  privind  analiza  candidaturilor;
j)  aprobă bugetul  organizaţiei  locale,  dezbate şi  aprobă raportul  financiar  al  POL;
k)  decide  în  privinţa  unor  chestiuni  cu  caracter  local;
l) în privinţa unor chestiuni de natură statutară şi etică se poate adresa organismelor 
Partidului;
m) decide în privinţa oricăror altor chestiuni care, potrivit prevederilor Statutului şi al 
regulamentului intern aparţin sferei sale de competenţă.

Art.  42.  Prezidiul  Organizaţiei  Locale:
(1) Prezidiul Organizaţiei Locale (POL) este alcătuit din preşedinte, vicepreşedinte şi 
trei  sau cinci membri.  Dacă Organizaţia Locală are cel mult  cincizeci de membrii, 
POL  este  alcătuit  din  preşedinte,  vicepreşedinte  şi  un  membru.  
(2)  Preşedintele  POL  este  de  drept  preşedintele  organizaţiei  locale.   
(3)  Adunarea  Generală,  alege  vicepreşedintele  şi  membrii  POL  cu  majoritatea 
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absolută  a  membrilor  de  partid  prezenţi.  
(4)  Mandatul  POL  durează  doi  ani.
(5)  Mandatul  unui  membru  al  POL  încetează  dacă:
 a)  nu  se  prezintă,  nemotivat,  la  două  şedinţe  consecutive  ale  POL;  
 b)  demisionează;
 c)  este  schimbat  din  această  funcţie;
 d)  este  sancţionat  conform  prezentului  statut;
 e)  decedează.
(6) În cazul în care mandatul unui membru al POL încetează, este obligatoriu ca, în 
decurs  de  60  de  zile,  să  se  procedeze  la  alegerea  altuia.
(7)  POL  deliberează  conform  regulamentului.   

Art.  43.  Competenţa  Prezidiului  Organizaţiei  Locale

a)  organizează  activitatea  organizaţiei  locale;
b)  avansează  propuneri  către  forurile  superioare  ale  Partidului;  
c) pe baza principiilor stabilite de Adunarea Generală şi a reglementărilor acesteia, 
gestionează  veniturile  proprii  ale  organizaţiei  locale;
d)  avizează  cererile  de  înscriere  în  Partid;
e)  sancţionează,  respectiv  propune  sancţionarea  membrilor  conform  prezentului 
statut;
f)  poate  să  propună  revocarea  mandatului  oricărui  delegat  al  organizaţiei;
g)  propune candidaţii  la  alegerile  locale  şi  parlamentare,  în  condiţiile  Statutului;  
h)  răspunde  pentru  funcţionarea  legală  şi  statutară  a  organizaţiei  locale;
i)  la  propunerea  preşedintelui  organizaţiei  locale,  decide  asupra  angajării  şi 
concedierii  salariaţilor;
j) în privinţa unor chestiuni de natură statutară şi etică poate solicita sprijin  forurilor 
superioare  ale  Partidului;
k) decide în privinţa oricăror altor chestiuni care, potrivit prevederilor Statutului şi al 
regulamentului intern, aparţin sferei sale de competenţă.

Art.  44.  Competenţa  preşedintelui  organizaţiei  locale:
a) reprezintă organizaţia locală şi POL -ul acesteia în relaţiile cu terţii, având drept de 
semnătură,  drept  pe  care-l  poate  transfera  altor  persoane;  
b) convoacă Adunarea Generală a organizaţiei locale, îngrijindu-se de pregătirea şi 
desfăşurarea  acesteia;
c)  aduce  la  îndeplinire  hotărârile  AG,  POL  şi  a  forurilor  ierarhic  superioare;
d)  poate  propune  sancţionarea  membrilor  conform  prezentului  Statut;  
e)  poate  să  propună  revocarea  mandatului  oricărui  delegat  al  organizaţiei;
f) în privinţa unor chestiuni de natură statutară şi etică poate solicita sprijin  forurilor 
superioare  ale  Partidului;
g) decide în privinţa oricăror altor chestiuni care, potrivit prevederilor Statutului şi al 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aparţin sferei sale de competenţă.

Art.  45  Sumele  şi  modalitatea  în  care  organizaţia  locală  beneficiază  sumele  din 
bugetul Partidului se stabilesc de către Prezidiul Partidului.

Art.  46.  Organizaţia  locală  îşi  încetează  activitatea  dacă:
a)  se  autodizolvă;
b)  numărul  membrilor  scade  sub  10;
c)  Consiliul  Naţional  decide,  la  propunerea  POJ  sau  al  Prezidiului  Partidului, 
dizolvarea  organizaţiei  locale.  
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d) nu a desfăşurat nici un fel de activitate vreme de 12 luni. 

Art.  47.  Dizolvarea  organizaţiei  locale  se  dispune  de  către  Consiliul  Naţional  în 
următoarele  cazuri:  
a)  organizaţia  locală  încalcă  legea;
b) organizaţiei  locală încalcă cu consecvenţă şi  grav Statutul  Partidului,  respectiv 
regulamentul  intern;
c)  funcţionarea  organizaţiei  locale  contravine  Programului  Partidului
d)  lezează  grav  interesele  şi  prestigiul  Partidului;

2. ORGANIZAŢIILE JUDEŢENE

Art. 48.  (1)  În fiecare judeţ se constituie câte o organizaţie judeţeană, formată din 
toate  organizaţiile  locale  de  pe  teritoriul  judeţului  respectiv.
(2) În cazul în care într-un judeţ există o singură organizaţie locală, competenţele 
Adunării Delegaţilor se exercită de către Adunarea Generală, competenţele POJ de 
către POL; 

Art.  49.  Adunarea  Delegaţilor
(1) Adunarea Delegaţilor (AD) constituie organul de decizie colectiv al organizaţiei 
judeţene, care se întruneşte în sesiune ordinară la fiecare jumătate de an sau ori de 
câte  ori  este  necesar.  
(2)  Convocarea  Adunării  Delegaţilor  cade  în  sarcina  Preşedintelui  Organizaţiei 
Judeţene.  Convocarea  se  face  şi  la  cererea  majorităţii  absolute  a  membrilor 
Prezidiului Organizaţiei Judeţene (POJ) sau la cererea a cel puţin 10% din delegaţi;
(3) În toate cazurile convocarea AD se va face prin scrisoare recomandată adresată 
delegaţiilor, cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii Ad. Convocatorul va cuprinde 
obligatoriu  următoarele:  data,  ora  şi  locul  ţinerii  AD.  
(4) La prima convocare AD se va putea desfăşura dacă sunt prezenţi jumătate plus 
unu din numărul total al delegaţilor organizaţiei locale şi va putea delibera asupra 
chestiunilor  de  pe  ordinea  de  zi  cu  cvorumul  a  jumătate  plus  unu  din  numărul 
membrilor  prezenţi.  La  cea  de  a  doua  convocare  şi  următoarele  se  va  putea 
desfăşura dacă sunt prezenţi cel puţin 20% din totalul delegaţilor organizaţiei locale 
şi  va  delibera  cum  majoritate  absolută  a  celor  prezenţi.  
(5)  AD  delibereză  prin  vot  secret  în  toate  cazurile.  
(6) AD va fi prezidată de preşedintele organizaţiei judeţene, iar în lipsa acestuia de 
persoana  desemnată  de  AD.   
(7) AD va desemna un secretar de şedinţă care va consemna într-un proces verbal 
luările  de  cuvânt  şi  hotărârile  adoptate.  
(8)  Proces-verbal  va  fi  semnat  de  preşedintele  AD  şi  secretar.
Fiecare organizaţie locală are dreptul la un delegat în AD, dacă numărul membrilor 
săi este de până la 100. Pentru fiecare încă 100 de membrii va avea dreptul la câte 
un  delegat
(9) Membrii de drept ai Adunării Delegaţilor sunt preşedinţii organizaţiilor locale care 
îi  aparţin  jurisdicţional.
(10)  Mandatul  delegaţilor  durează  doi  ani.
(11) Calitatea de delegat este incompatibilă cu calitatea de Preşedinte Executiv al 
Partidului,  precum  şi  cu  cea  de  membru  al  Prezidiului  Partidului.  
(12)  Mandatul  unui  delegat  încetează  dacă:
a)  nu  se  prezintă  la  două  adunări  consecutive  ale  delegaţilor;  
b)  demisionează;
c)  este  revocat;
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d)  este  sancţionat  conform  prevederilor  statutului
e)  decedează.
(13)  În  cazul  în  care  o  organizaţie  locală  se  dizolvă,  delegaţii  acesteia  îşi  pierd 
mandatul  în  Adunarea  Delegaţilor.  
(14)  În  măsura  în  care  în  vreuna dintre  organizaţiile  locale  se  fac  primiri  de noi 
membri, şi în acest fel se depăşeşte pragul de 100 membrii pervăzută mai sus, AG 
va  alege  noi  delegaţi  al  căror  mandat  va  fi  valabil  pentru  restul  perioadei  de 
valabilitate  a  delegaţilor  organizaţiei  respective.  
(15)  În  cazul  în  care mandatul  vreunui  delegat  încetează înainte  de a expira,  se 
procedează la înlocuire, conform aliniatului precedent. 

Art.  50.  Competenţa  Adunării  Delegaţilor

a) în limitele prevăzute de Statut şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, îşi 
stabileşte  de  sine  stătător  propria  structură  organizatorică  internă  şi  regulile  de 
funcţionare;  
b)  alege prin  vot  secret,  la  propunerea PP, pe Preşedintele  organizaţiei  judeţene 
dintre  membrii  organizaţiilor  locale  din  subordinea  organizaţiei  judeţene;  
c)  alege  prin  vot  secret  membrii  POJ,  la  propunerea  delegaţilor;
d) decide în privinţa demiterii Preşedintelui Organizaţiei Judeţene, la propunerea PP, 
şi  a  membrilor  POJ;  
e) aprobă bugetul organizaţiei judeţene, dezbate şi aprobă raportul financiar al POJ;
f) în conformitate cu Statutul şi Programul Partidului, desfăşoară o activitate de sine 
stătătoare,  pentru  care  ea  însăşi,  respectiv  membrii  săi,  îşi  asumă  întreaga 
responsabilitate;
g)  alege,  prin  vot  secret,  delegaţi  pentru  Consiliul  Naţional;
h)  revocă  delegaţii  pentru  Consiliul  Naţional;
i) decide sancţionarea membrilor organizaţiei judeţene în conformitate cu prevederile 
prezentului  statut
j)  alege,  prin  vot  secret,  preşedintele  CJSEL  şi  Comisiei  Judeţene  de  Control 
Financiar  şi  Administrare  a  Patrimoniului  (CJCFAP);  
k)  sprijină  constituirea  şi  activitatea  organizaţiilor  locale;
l) decide în privinţa oricăror altor chestiuni care, potrivit prevederilor Statutului şi al 
regulamentului  intern,  aparţin  sferei  sale  de  competenţă,  
m) în privinţa unor chestiuni de natură statutară şi etică poate solicita sprijin  forurilor 
superioare ale Partidului.

Art. 51. Prezidiul Organizaţiei Judeţene (POJ)

(1) POJ este format din preşedinte, vicepreşedinte şi cinci sau şapte membri, care se 
aleg de către delegaţi, dintre ei înşişi, cu majoritate absolută. Alegerea preşedintelui 
se  face  cu  aprobarea  Prezidiului  Partidului.
(2)  Preşedintele  POJ  este  de  drept  preşedintele  organizaţiei  judeţene.   
(3)  Adunarea  Generală,  alege  vicepreşedintele  şi  membrii  POJ  cu  majoritatea 
absolută  a  membrilor  de  partid  prezenţi.  
(4)  Mandatul  POJ  durează  doi  ani.
(5)  POJ  funcţionează  conform  regulamentului  aprobat  de  Adunarea  Delegaţilor.
(6)  Mandatul  unui  membru  al  POJ  încetează  dacă:
a)  nu  se  prezintă  la  două  adunări  consecutive  ale  POJ;
b)  demisionează;
c)  este  schimbat  din  funcţie;
d)  este  sancţionat  conform  prevederilor  prezentului  statut;
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e)  decedează.
(7) În cazul în care mandatul unui membru al POJ încetează, este obligatoriu ca, în 
decurs  de  60  de  zile,  să  se  procedeze  la  alegerea  altuia.  
(8) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Prezidiului Judeţean sunt îndreptăţiţi să 
primească o indemnizaţie. 

Art.  52.  Competenţa  Prezidiului  Organizaţiei  Judeţene

a)  organizează  activitatea  Organizaţiei  Judeţene;
b)  ia  în  evidenţă  organizaţiile  locale  constituite  în  cadrul  judeţului;   
c) sancţionează, respectiv propune sancţionarea membrilor conform acestui  statut
e)  dispune  radierea  organizaţiile  locale  dizolvate;  
e)  poate  să  propună  revocarea  oricărui  delegat  pentru  Consiliul  Naţional;
f)  depune  candidaturile  pentru  funcţii  alese  la  nivel  local  şi  judeţean;  
g)  participă  la  alegerile  locale  şi  pentru  Parlamentul  României,  prin  propunerea 
candidaţilor,  în  condiţiile  Statutului;
h)  alege  membrii  CEJSEL  şi  membrii  CJCFAP;
i)  aprobă  cererile  privind  înscrierile  în  Partid;
j)  poate  propune  dizolvarea  organizaţiilor  locale  din  judeţul  respectiv;  
k) face propuneri privind încheierea unor asocieri, colaborări şi alianţe electorale la 
nivel  local  şi  judeţean;
l)  avansează  propuneri  forurilor  superioare  ale  Partidului,  precum  şi  către 
organizaţiile locale din subordine; poate solicita explicaţii privind activitatea acestora;
m)  răspunde  pentru  funcţionarea  legală  şi  statutară  al  Organizaţiei  Judeţene;
n) pe baza principiilor stabilite de Adunarea Delegaţilor, gestionează veniturile proprii 
ale  Organizaţiei  Judeţene,  respectiv  sumele  bugetare  repartizate  de  Partid;
o)  la  propunerea  Preşedintelui  Organizaţiei  Judeţene,  decide  asupra  angajării  şi 
concedierii  salariaţilor;
p) întreprinde demersuri în privinţa chestiunilor care, potrivit prevederilor Statutului şi 
al  regulamentului  intern,  aparţin  sferei  de  competenţă  a  AD.
q) în privinţa unor chestiuni de natură statutară şi etică poate solicita sprijin  forurilor 
superioare  ale  Partidului;
r) verifică evidenţele membrilor organizaţiilor locale şi stabileşte numărul de delegaţi 
ce  li  se  cuvin  pentru  a  fi  reprezentate  în  Adunarea  Delegaţilor;
s)  decide  în  privinţa  chestiunilor  care,  potrivit  prevederilor  Statutului  şi  al 
Regulamentului intern aparţin sferei sale de competenţă.

Art.  53.  Competenţa  Preşedintelui  Organizaţiei  Judeţene

a)  convoacă  Adunarea  Delegaţilor,  îngrijindu-se  de  pregătirea  şi  desfăşurarea 
acesteia;
b)  organizează  activitatea  POJ;  
c) între două adunări ale delegaţilor, reprezintă Organizaţia Judeţeană, poate să facă 
declaraţii  şi  să  adopte  puncte  de  vedere;  
d)  în  cadrul  prevăzut  de  către  POJ,  reprezintă  organizaţia  teritorială  şi  prezidiul 
acesteia;  poate  propune  sancţionarea  membrilor  conform  art.  29  
e)  poate  să  propună  revocarea  oricărui  delegat  pentru  Consiliul  Naţional;
f)  întreprinde  demersuri  în  cazurile  care,  conform  Statutului  şi  a  prevederilor 
regulamentului  intern  sunt  de  competenţa  al  POJ  
g) în privinţa unor chestiuni de natură statutară şi etică se poate adresa organismelor 
colective  corespunzătoare  ale  Partidului;
h) decide în privinţa oricăror altor chestiuni care, potrivit prevederilor Statutului şi al 
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Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aparţin sferei sale de competenţă. 

Art. 54. Sumele şi modalitatea prin care organizaţia teritorială beneficiază de bugetul 
Partidului se stabilesc de către Consiliul Naţional.

4. ORGANIZAŢIA DE LA NIVELUL ŢĂRII

Art.  55.  Consiliul  Naţional

(1) Organul de decizie suprem al Partidului este Consiliul Naţional, care se întruneşte 
în sesiuni ordinare din 4 în 4 ani.  Consiliul Naţional se poate întruni şi în sesiuni 
extraordinare.
(2)  Convocarea  Consiliul  Naţional  este  de  competenţa  Prezidiului  Partidului.
(3) Delegaţii la Consiliul Naţional sunt desemnaţi de către AD, adunările delegaţilor 
judeţene  în  procent  de  30  %  din  numărul  delegaţilor  ce  o  compun.  
(4) Consiliul Naţional este legal constituit dacă sunt prezenţi delegaţi reprezentând 
majoritatea  absolută  a  acestora  şi  adoptă  decizii  cu  aceeaşi  majoritate.
(5)  Sunt  membrii  de drept  ai  Consiliului  Naţional  membrii  Prezidiului  Partidului  şi 
preşedinţii  organizaţiilor  judeţene.   
(6) Consiliul Naţional trebuie convocat în sesiune extraordinară în următoarele cazuri:
a)  la  cererea  Preşedintele  Partidului  între  două  sesiuni  ordinare;
b)  la  cererea  Prezidiul  Partidului;
c)  când  încetează,  din  orice  motiv,  mandatul  Preşedintele  Partidului  sau  când 
numărul  membrilor  Prezidiului  Partidului  scade  sub  jumătate;
d) la cererea – în scris, cu prezentarea ordinii de zi – a cel puţin 10% din totalul 
membrilor  înregistraţi  potrivit  evidenţelor  Partidului;

Art.  56 Competenţa  Consiliului  Naţional:

a)  stabilirea  regulamentului  propriu;
b) alegerea, prin vot secret,   a Preşedintelui  şi  a membrilor Prezidiului  Partidului;
c)  demiterea  Preşedintelui  şi  a  membrilor  Prezidiului  Partidului;  
d)  dezbaterea  şi  aprobarea  raportului  Prezidiului  Partidului;  
e)  dezbaterea  şi  aprobarea,  respectiv  modificarea  Statutului  şi  a  Programului;
f)  alegerea,  prin  vot  secret,  a  preşedintelui  şi  a  membrilor  CENSEL  respectiv 
CNCFAP;
g)  aprobă  regulamentul  de  funcţionare  CENSEL  şi  CNCFAP;  
h)  dezbaterea  şi  aprobarea  raportului  CNCFAP;
i)  poate  hotărâ  reorganizarea,  respectiv  autodizolvarea  Partidului;
j)  stabileşte  cuantumul  cotizaţiei;
k) decide sancţionarea membrilor Partidului, în conformitate prevederile prezentului 
statut
l) decide, prin vot secret, în privinţa candidatului Partidului la funcţia de Preşedinte al 
ţării;
m) aprobă raportul privind execuţia bugetară prezentat de către Prezidiul Partidului;
n)  decide  despre  modalităţile  de  acordare  a  fondurilor,  ce  sunt  repartizate 
organizaţiior  locale  şi  judeţene  din  bugetul  Partidului.     
 
Art.  57.  Prezidiul  Partidului

(1)  Prezidiul  Partidului  este  organul  operativ  de  decizie  al  Partidului.
(2)  Prezidiul  se  compune  din:
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a)  Preşedinte  care  este  şi  Preşedintele  Partidului;
b)  Preşedinte  Executiv;
c) cinci vicepreşedinţi, aleşi pentru un mandat de 4 ani, la propunerea Preşedintelui 
Partidului,  prin  votul  majorităţii  absolute  Consiliului  Naţional.  
(3)  Mandatul  unui  membru  al  Prezidiului  Partidului  încetează  dacă:
a)  demisionează;
b)  este  schimbat  din  funcţie;
c)  este  sancţionat  conform  prevederilor  prezentului  statut;
d)  decedează.
(4) Prezidiul îl desemnează, din rândurile membrilor săi, la propunerea Preşedintelul 
Partidului  pe  locţiitorul  Preşedintelui,  care  în  cazul  indisponibilităţii  Preşedintelui 
Partidului  îndeplineşte  şi  atribuţiile  acestuia.
(5)  Prezidiul  se  întruneşte  lunar  sau  ori  de  câte  ori  este  nevoie,  desfăşurarea 
lucrărilor consemnându-se în proces-verbal. Convocarea Prezidiului cade în sarcina 
Preşedintelui  Prezidiului.  Convocarea  se  poate  face  şi  la  iniţiativa  majorităţii 
membrilor Prezidiului, şi in acest caz convocarea se face de Preşedintele Partidului;
(6)  Pentru  activitatea  desfăşurată  în  Prezidiu,  membrii  acestuia  pot  primi 
indemnizaţie  conform  regulamentului.

Art.  58.  Competenţele  Prezidiului  Partidului

a) în limitele conferite de Statut şi regulamentul intern, stabileşte regulile propriei sale 
funcţionări;
b)  în  limitele  conferite  de  Statut  şi  regulamentul  intern,  coordonează  activitatea 
curentă  a  Partidului;
c) validează preşedinţii aleşi ai organizaţiilor locale, propune candidaţii la funcţia de 
preşedinte  al  organizaţiilor  judeţene,  validează  preşedinţii  aleşi  ai  organizaţiilor 
judeţene
d) propune reorganizarea Partidului;
e) aprobă încheierea alianţelor electorale, asocieri, afilieri şi colaborări la nivel local şi 
central  
f) numeşte Preşedintele Executiv al Partidului la propunerea Preşedintelui Partidului;
g)  poate propune şi  decide  sancţionarea membrilor  Partidului,  în  conformitate cu 
prevederile  prezentului  statut.     
h)  organizează acţiuni  la  nivel  de ţară,  însărcinându-i  pe responsabilii  acestora;  
i) desemnează candidaţii pentru funcţia de prim-ministru, miniştri, pentru funcţiile din 
cadrul ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, propune 
candidaţii pentru funcţii alese sau numite la nivel local şi judeţean precum şi pentru 
orice  alte  funcţii,  după  consultarea  organizaţiilor  locale  şi/sau  judeţene;
j)  în  vederea  susţinerii  activităţii  sale  şi  a  efectuării  lucrărilor  pregătitoare,  sub 
coordonarea nemijlocită a Preşedintelui Executiv, poate să înfiinţeze comisii, grupe 
de  lucru  şi  cabinete,  cărora  să  le  atribuie  sfere  de  competenţă;  
k)  aprobă organizarea în  cadrul  Partidului  a unor structuri,  care se vor ocupa de 
problemele  specifice  unei  anumite  categorii  sociale  sau  profesionale;
l)  aprobă  bugetul  Partidului;
m)  controlează  execuţia  bugetului  aprobat,  exercitându-şi  dreptul  de  proprietar 
asupra  patrimoniului  Partidului;
n) elaborează proiectul Statutului, respectiv pe cel al modificării acestuia, îl prezintă 
Consiliului  Naţional,  în  vederea  aprobării;
o)  stabileşte  relaţiile  externe  ale  Partidului;
p)  aprobă  constituirea,  la  nivel  central,  judeţean  sau  local,  asociaţii,  fundaţii  sau 
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societăţi  comerciale  în  condiţiile  legii;  
q)  prezintă  Consiliului  Naţional  rapoarte  despre  activitatea  desfăşurată;
r) în privinţa unor chestiuni de natură statutară şi etică se poate adresa organismelor 
corespunzătoare ale Partidului;

Art.  59.  Preşedintele  Executiv  al  Partidului

(1)  Organul  executiv  la  nivel  central  al  Partidului  este  Preşedintele  Executiv.
(2)  Propunerea  asupra  persoanei  Preşedintelui  Executiv  este  inaintată  de  către 
Preşedintele Partidului, numirea şi revocarea lui fiind dispusă, cu majoritate absolută, 
din  Prezidiul  Partidului.
(3)  Mandatul  Preşedintelui  Executiv  este  de  doi  ani.
(4) Competenţele Preşedintelui Executiv se stabilesc de către Prezidiul Partidului prin 
regulament;  
(5)  Mandatul  Preşedintelui  Executiv  încetează  în  următoarele  cazuri:
a)  demisionează;
b)  este  schimbat  din  funcţie;
c)  este  sancţionat  conform  prevederilor  prezentului  statut;
d)  decedează.
(6)  În  cazul  în  care  mandatul  Preşedintelui  Executiv  încetează,  numirea  noului 
Preşedinte  executiv  este  obligatorie  în  termen  de  treizeci  de  zile  din  momentul 
rămânerii  vacante  a  acestei  funcţii.
(7)  Competenţele  Preşedintelui  Executiv:
(a)  elaborează  şi  prezintă  Prezidiului  Partidului  regulamentul  de  organizare  şi 
funcţionare  al  biroului   propriu;
(b)  organizează  şi  coordonează  administraţia  organizaţiei  centrale,  asigură 
funcţionarea  biroului  central  şi  gestionează  resursele  bugetare  destinate 
administraţiei  centrale;  elaborează proiectul  de buget  al  Partidului  şi  răspunde de 
execuţia  acestuia;
(c)  supraveghează  şi  armonizează  activitatea  Organizaţiilor  Judeţene;
(d)  supraveghează  şi  armonizează  activitatea  cabinetelor  de  specialitate;
(8)  Pentru  activitatea  desfăşurată,  Preşedintele  Executiv  este  îndreptăţit  să 
primească o indemnizaţie. 

Art.  60.  Preşedintele  Partidului

(1) Preşedintele conduce şi  reprezintă Partidul  în relaţiile cu autorităţile publice şi 
terţii.
(2) Preşedintele este ales, prin vot secret, la propunerea Prezidiului Partidului,  cu 
majoritate absolută,  de către Consiliul  Naţional.  Mandatul  său este de patru ani.  
(3)  În  cazul  în  care  mandatul  Preşedintelui  Partidului  încetează,  alegerea  noului 
Preşedinte  este  obligatorie  în  decurs  de  şaizeci  de  zile.
(4) Asupra activităţii desfăşurate, Preşedintele prezintă, Consiliului Naţional, o dare 
de  seamă  al  Prezidiului  Partidului;
(5)  Mandatul  Preşedintelui  încetează  dacă:
a)  demisionează;
b)  este  revocat  cu  majoritate  calificată;
c)  este  sancţionat  conform  prevederilor  prezentului  statut;  
d)  decedează.

Art.  61. Competenţele  Preşedintelui  Partidului
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a)  organizează  activitatea  Prezidiului;
b)  reprezintă  Partidul,  făcând  declaraţii  şi  adoptând  puncte  de  vedere;
c)  se  îngrijeşte  de  îndeplinirea  hotărârilor  Prezidiului;
d) face propuneri asupra persoanei Preşedintelui Executiv, preşedintele CENSEL şi 
CNCFAP;
e)  propune,  spre  alegere,  Consiliul  Naţional  membrii  Prezidiului  Partidului
f) supraveghează activitatea organizaţiilor lucrative aflate în proprietatea Partidului şi 
a  organizaţiilor  non-profit;
g)  însărcinează  demnitarii  Partidului  în  vederea  reprezentării  interne  şi  externe; 
h)  desemnează  persoane,  care  pot  reprezenta  Partidul  în  relaţiile  cu  terţii
i)  desfăşoară  activitate  de  armonizare  politică;
j)  pentru  buna  desfăşurare  a  activităţii  Partidului  poate  înfiinţa  diferite  structuri 
administrativ-executive  ;  
k)  asigură  armonizarea  intereselor  diferitelor  organisme  colective  ale  Partidului;  
l) în privinţa unor chestiuni de natură statutară şi etică se poate adresa organismelor 
corespunzătoare  ale  Partidului;
m) decide în privinţa oricăror alte chestiuni care, potrivit prevederilor Statutului şi al 
Regulamentului  de Organizare  şi  Funcţionare,  aparţin  sferei  sale  de competenţă;
n) în interesul desfăşurării activităţii sale, înfiinţează cabinet prezidenţial;

CAP. VI.  DESEMNAREA CANDIDAŢILOR LA FUNCŢII PUBLICE  

Art.62.  Orice  membru  poate  candida,  în  condiţiile  prezentului  statut  şi  a 
regulamentelor,  pentru orice funcţie din interiorul partidului  sau pentru funcţiile din 
afara partidului, din administraţia centrală sau locală care se obţin prin alegeri sau 
prin numiri cu sprijinul politic al partidului.

Art. 63.  Pentru orice funcţie în afara partidului la nivel local sau judeţean, care se 
obţine prin alegeri  între candidaţi  din partea partidelor  sau se numeşte cu sprijin 
politic, organizaţia judeţeană  corespunzătoare este obligată să depună candidaturi. 

Art. 64. (1) Candidaturile pentru funcţii alese sau numite la nivel local se propun de 
către POL, se avizează de către POJ şi se aprobă de Prezidiul Partidului.
(2) Orice membru poate ataca decizia la CNSEL, care va comunica, în scris, soluţia 
sa definitivă, în cel mult 10 de zile de la primirea sesizării. 
(3)  Organizaţiile  locale  trebuie  să-şi  prezinte  propunerile  privind  candidaţii  cu  cel 
puţin  4  luni  înaintea  începerii  campaniei  electorale,  iar  candidaturile  trebuie  să 
rămăne deefinitive cu cel puţin 2 luni înaintea începerii campaniei electorale.

Art.  65.  (1)  Candidaturile  pentru  funcţiile  alese  sau  numite  la  nivel  judeţean  se 
propun de către POJ după consultarea organizaţiilor locale, şi se aprobă de către 
Prezidiul Partidului.
(2) Orice membru poate ataca decizia la CNSEL, care va comunica, în scris, soluţia 
sa definitivă, în cel mult 10 de zile de la primirea sesizării. 
 (3) Organizaţiile judeţene trebuie să-şi prezinte propunerile privind candidaţii cu cel 
puţin  4  luni  înaintea  începerii  campaniei  electorale,  iar  candidaturile  trebuie  să 
rămăne definitive cu cel puţin 2 luni înaintea începerii campaniei electorale.

Art.  66.  (1) Candidaturile  pentru  funcţiile  pentru  Senat  şi  Camera Deputaţiilor  se 
propun  de  către  organizaţiile  judeţene  corespunzătoare,  după  consultarea 
organizaţiilor locale, se avizează de către Prezidiul Partidului şi se aprobă de către 
Consiliul Naţional.
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(2) Orice membru poate ataca decizia la CNSEL, care va comunica, în scris, soluţia 
sa  definitivă,  în  cel  mult  10  de  zile  de  la  primirea  sesizării.  
(3) Organizaţiile judeţene trebuie să-şi prezinte propunerile privind candidaţii cu cel 
puţin  6  luni  înaintea  începerii  campaniei  electorale,  iar  candidaturile  trebuie  să 
rămăne definitive cu cel puţin 3 luni înaintea începerii campaniei electorale.

Art. 67.  O candidatură aprobată, este sprijinită obligatoriu de toţi membrii partidului. 

Art. 68. Atunci când partidul poate numi primul-ministrul sau/şi miniştrii, personalele 
la funcţiile respective sunt aprobate de către Prezidiul Partidului,  prin vot secret,  în 
urma  consultărilor  cu  organizaţiile  judeţene.   

Art. 69. Pentru funcţiile din cadrul ministerelor şi celorlalte autorităţi ale administraţiei 
publice  centrale,  pentru  care  Partidul  este  indreptăţit  să  desemneze  candidaţi, 
Prezidiul  Partidului,  după  consultarea  organizaţiilor  judeţene,  face  propuneri  care 
sunt  aprobate  de  către  Consiliul  Naţional  prin  vot  secret.

Art.  70.  Pentru funcţia de Preşedinte al  României,  atunci  când Partidul  hotărăşte 
aceasta, poate participa la procedura de nominalizare a candidatului Partidului orice 
militant  care  îndeplineşte  cumulativ  următoarele  criterii:  
a)  se  bucură  de  toate  drepturile  electorale;  
b)  se  află  în  capacitate  deplină  de  exercitare  a  unui  astfel  de  mandat;  
c)  dovedeşte că în biografia sa nu sunt elemente care să dăuneze prestigiului  şi 
imaginii  sale  şi  a  Partidului;  
d)  susţine  un  program  politic  bazat  pe  Programul  Partidului;   

Art.  71.  (1)  Membri  care îndeplinesc condiţiile de mai sus trebuie să transmită o 
cerere în acest sens Prezidiului  Partidului,  cu cel  puţin 3 luni înaintea declanşării 
campaniei  electorale  prezidenţiale;  
(2) Prezidiul Partidului supune Consiliului Naţional spre aprobare, lista candidaţilor la 
funcţia de Preşedinte al  României.  Consiliul  Naţional declară candidatul  Partidului 
pentru  funcţia  de  Preşedinte  al  României  persoana  care  a  obţinut  majoritatea 
voturilor valabil exprimate. 

CAP. VII. COMISIA PENTRU STATUT, ETICĂ SI LITIGII 

Art.  72.  (1)  Comisia  pentru  Statut,  Etica  si  Litigii (CNSEL)  este  garantul 
respectării prevederilor Statutului, precum si a regulamentelor adoptate, pe baza si 
pentru  aplicarea  acestuia,  de  către  organismele  si  membrii  partidului;
Art.  73.  (1)  CNSEL poate  fi  sesizată,  sau  se  poate  autosesiza  în  legătură  cu 
neconcordanţa  dintre  decizii  sau  hotărâri  ale  organismelor  de  conducere  ale 
partidului  şi  prevederile  Statutului;
(2)  în  termen  de  maxim  30  zile,  CNSEL  va  soluţiona  sesizarea  respectivă;
(3)  în  cazul  în  care  CNSEL consideră  că  o  decizie  sau  o  hotărâre,  ori  anumite 
prevederi  ale  acesteia  sunt  nestatutare,  respectiva  decizie  sau  hotărâre,  ori 
respectivele  prevederi  ale  acesteia  nu  îşi  mai  produc  efectele  pentru  viitor,  fiind 
considerate  anulate,   cu  valabilitate  retroactivă;
Art. 74. (1) CNSEL este compusă dintr-un preşedinte şi 4 membri aleşi de Consiliul 
Naţional, pentru un mandat de 2 ani. Preşedintele CNSEL nu poate avea nici o altă 
funcţie  de  nivel  naţional  în  partid.  
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(2) în prima reuniune CNSEL elaborează Regulamentul CNSEL pe care îl supune 
aprobării  Consiliului Naţional.
Art.  75.  CNSEL  prezintă  anual  un  raport  Consiliului  Naţional.  

 
Art. 76. (1) în fiecare organizaţie judeţeană se alege o Comisie Judeţeană de Statut, 
Etică şi Litigii (CJSEL) compusă dintr-un preşedinte ales de Adunarea Delegaţiilor şi 
2 membri aleşi de POJ. Preşedintele CJSEL (CMBSEL) nu poate avea nici o altă 
funcţie  de  nivel  judeţean.   
(2)  CJSEL sunt  subordonate  CNSEL şi  funcţionează  după  prevederile  aceluiaşi 
regulament.  

Art. 77. (1) Corespunzător atribuţiilor ce revin CNSEL, CJSEL poate fi sesizată sau 
se  poate  autosesiza  în  legătură  cu  neconcordanţa  dintre  decizii  sau  hotărâri  ale 
Adunării  Generale, POL, Adunarea Delegaţiilor sau POJ şi prevederile Statutului;  
(2) în cazul în care CJSEL consideră că o decizie sau o hotărâre a unui organism 
prevăzut de alin (1), sau anumite prevederi ale acesteia sunt nestatutare, respectiva 
decizie  sau  hotărâre,  ori  respectivele  prevederi  ale  acesteia  nu  îşi  mai  produc 
efectele  pentru  viitor,  fiind  considerate  anulate,  cu  valabilitate  retroactivă;
(3) Organismul de conducere, ori acel membru de partid nemulţumit de hotărârea 
CJSEL se poate face contestaţie,  în  termen de 30 de zile,  la  CNSEL,  care este 
obligată să se pronunţe în maximum 30 de zile. Hotărârea CNSEL este definitivă.

Art.  78. CNSEL şi  CJSEL garantează, de asemenea, tuturor  membrilor  Partidului 
respectarea drepturilor recunoscute prin Statut şi soluţionează toate litigiile din cadrul 
Partidului, conform art. 31, 32 şi 68-70. 

CAP. VIII.    ORGANISMELE DE CONTROL FINANCIAR ŞI ADMINISTRAREA  
                  PATRMONIULUI PARTIDULUI

Art. 79. (1) Organismul de control financiar şi administrare a patrimoniului Partidului 
se  constituie  în  Comisia  naţională  de  control  financiar  şi  administrare  a 
patrimoniului (CNCFP),  care  este  alcătuită  de  un  preşedinte  şi  patru  membri. 
Preşedintele  comisiei  trebuie  să  aibă  pregătire  de  specialitate.  Preşedintele  şi 
membrii  comisiei  sunt  alese,  pentru  un  mandat  de  patru  ani,  prin  vot  secret,  cu 
majoritate  absolută,  de  către  Consiliul  Naţional.  
(2)  Competenţele  Comisiei:
a)  elaborează  propriul  regulament  de  funcţionare
b)controlează modul de realizare şi provenienţa fondurilor Partidului, oportunitatea şi 
corectitudinea cheltuielilor, în conformitate cu legile în vigoare, prevederile Statutului 
şi  regulamentului  Comisiei
b) analizează şi îşi exprimă, în scris, aprecierea faţă de bugetul anual, respectiv faţă 
de  raportul  cu  privire  la  execuţia  bugetară;
b) prezintă Prezidiului Partidului raportul anual cu privire la derularea veniturilor şi 
cheltuielilor
c) anual, inventariază patrimoniul Partidului şi informează Prezidiul Partidului asupra 
situaţiei  constatate;
d)  verifică,  prin  evaluare,  resursele  Partidului  şi  informează  Prezidiul  asupra 
constatărilor  efectuate;
e) înaintea prezentării organelor de control financiar, face aprecieri asupra bilanţului 
financiar-contabil;
f)  prezintă  Consiliului  Naţional  raportul  cu  privire  la  starea materială  a  Partidului;
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g) controlează orice altă activitate economică şi financiară a Partidului, atât curentă, 
cât  şi  legată  de  campaniile  electorale.
3)  Despre  neregulile  constatate  în  cursul  desfăşurării  activităţii  sale,  Comisia  de 
control  financiar  şi  administrare  a  patrimoniului  informează  neîntârziat,  în  scris, 
Prezidiul  Partidului  .
4) În fiecare organizaţie judeţeană se alege o Comisie judeţeană de control financiar 
şi  administrare  a  patrimoniului  (CJCFP),  compusă  dintr-un  preşedinte,  ales  de 
Adunarea  Delegaţiilor,  şi  doi  membri,  aleşi  de  POJ.  
(5)  CJCFP sunt  subordonate  CNCFP şi  funcţionează  după  prevederile  aceluiaşi 
regulament.  
(6) CJCFP îşi exercită competenţele la nivelul organizaţiilor judeţene ale Partidului.  

Art.  80.  Pentru  activitatea  desfăşurată,  membrii  Comisiei  sunt  îndreptăţiţi  la  o 
indemnizaţie şi la decontarea cheltuielilor efectuate.

CAP. IX.  COLABORĂRI, ASOCIERI, AFILIERI 

Art. 81.  Partidul, în conformitate cu dispoziţiile legale, poate iniţia şi stabili diferite 
forme de colaborare,  asociere şi  afiliere pe plan intern şi  internaţional  cu mişcări 
politice, partide politice şi cu structuri ale societaţii civile, atunci când se constată că 
ambele părţi  manifestă  interes în  realizarea unor  scopuri  comune,  atâta  timp cât 
aceste scopuri nu intră în contradicţie cu Programul sau Statutul Partidului.
Art. 82. Colaborările, asocierile şi afilierile se aprobă de către Prezidiul Partidului în 
urma  consultărilor  cu  organizaţiile  judeţene.   
Art.  83.  Colaborările  sau asocierile  de interes local  sau judeţean cu structuri  ale 
societatii civile: profesionale, economice, culturale, etnice, de protecţie sociala etc., 
se pot realiza la propunerea POJ numai după obţinerea aprobării Prezidiul Partidului. 
Art. 84. (1) Atunci cănd interesele electorale ale Partidului recomandă asocierea cu 
alte partide în vederea obţinerii  unor rezultate bune în alegerile generale, Partidul 
poate realiza alianţe electorale cu alte partide ale căror programe de guvernare sunt 
asemănătoare  sau  complementare.
(2) Alianţele electorale cu alte partide politice sunt iniţiate şi aprobate de Prezidiul 
Partidului,  cu  votul  majoritatii  membrilor,  în  urma  consultărilor  cu  organizaţiile 
judeţene.   
Art. 85.  Alianţele electorale pe plan local pot fi realizate la propunerea POJ numai 
după obţinerea aprobării din partea Prezidiului Partidului. 

CAP. X. REORGANIZAREA PARTIDULUI

Art.  86. (1)  Reorganizarea Partidului,  în  conformitate  cu  legea partidelor  politice, 
poate  consta  în  comasare,  prin  absorbţie  sau  fuziune,  ori  în  divizare,  totală  sau 
parţială.
(2)  Reorganizarea Partidului  se decide de către Consiliul  Naţional,  la propunerea 
Prezidiului Partidului.  

CAP. XI.  ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII PARTIDULUI

Art. 87. Partidul îşi încetează activitatea, în conformitate cu legea partidelor politice, 
prin:
a)  autodizolvare,  hotărâtă  de  Consiliul  Naţional;
b)  dizolvare,  pronunţată  pe  cale  judecătorească  ori  prin  hotărâre  a  Curţii 
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Constituţionale;
c) reorganizare.

CAP.  XII.   DISPOZIŢII  FINALE

Art. 88.  În raporturile cu autorităţile publice şi cu terţii, Partidul va fi reprezentat din 
punct  de  vedere  juridic  de Preşedinte,  Preşedinte  Executiv  sau,  după caz,  de  o 
persoană desemnată de Prezidiul Partidului, iar la nivelul structurilor organizatorice, 
de  preşedinţii  de  organizaţii,  în  limita  competenţelor  prevăzute  de  statut  si  de 
regulamentele interne.
 
Art.  89.  Regulamentele,  modalităţile  de  lucru  neprevăzute  în  prezentul  Statut, 
precum  şi  alte  reglementări  speciale,  vor  fi  aprobate  de  Consiliul  Naţional,  la 
propunerea Prezidiului Partidului, sau după caz, de către Prezidiul Partidului. 

Art. 90. Pentru activităţile curente şi speciale, Partidul, în conformitate cu prevederile 
legale, poate angaja forţă de muncă retribută. 

Art. 91. Orice fel de modificare a prezentului Statut sau a Programului, în vederea 

înscrierii modificării, va fi comunicată Tribunaului Bucureşti în termen de 30 de zile de 

la hotărârea Consiliului Naţional în această privinţă.
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