
ROMAN IA
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HOTĂRÂREA nr.163
din data de 26 iunie 2019

privind aprobarea inchirierii directe in condiţiile legii, a unui spaţiu in suprafaţa de 27 mp din 
imobilul situat in Municipiul Fagaras, str.Republicii, nr.6 aflat in proprietatea publica a

Municipiului Fagaras- pentru sediu politic

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, întrunit în şedinţă ordinară,

Analizând Expunerea de motive a Primarului Municipiului Fagaras nr.47600/1 din 21.05.2019 si 
Referatul Compartimentul Administrare Clădiri, Terenuri, Bunuri Publice,Urmărire Contracte nr. 47600 
din 21.05.2019, prin care se propune inchirierea unui spaţiu domeniul public al Municipiului Fagaras, 
situat in Fagaras, str.Republicii, nr.6, in suprafaţa de 27 mp pentru desfasurarea activitatii Partidul 
National Ţărănesc Creştin Democrat -  Organizaţia Fagaras,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 
administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru 
comerţ şi agricultură, al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie 
socială, sportive şi de agrement şi al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor,

Având in vedere prevederile art.26 din Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor 
politice şi a campanilor electorale, art.466, alin 8 si art. 467, alin 5 din Legea 227/2015 -  Codul fiscal,

Reţinând prevederile anexei 8 pct.10 a HCL 97/26.04.2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor 
locale pe anul 2019,

Ţinând cont de art. 14 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica,
In temeiul art.45 alin.3 şi 115 alin.l lit.b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, modificată şi completată,

HO TĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă inchirierea directa in condiţiile legii a unui spaţiu in suprafaţa de 27 mp din 
imobilul situat in Fagaras, str.Republicii, nr.6 domeniul public al Municipiului Fagaras, identificat la 
poziţia 858 din HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum si al 
municipilor, oraşelor si comunelor din judeţul Braşov, pentru desfasurarea activitatii Partidul National 
Ţărănesc Creştin Democrat -  Organizaţia Fagaras pentru sediu partid politic, conform planului de situaţie 
care face parte integrata din prezenta hotarare.

Art.2.Perioada de închiriere va fi de 5 ani cu posibilitate de prelungire prin Act adiţional cu 
jumatatea din perioada aprobata iniţial, uramand ca după perioada menţionata in actul adiţional, 
inchirierea sa fie supusa aprobării Consiliului Local al Municipiului Fagaras.

Art.3.Chiria va fi de 0,50 lei/mp/luna, stabilita in baza pct.10 din anexa nr.8 la Hotararea 
Consiliului Local nr.97/26.04.2019.
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Art.4.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
Municipiului Fagăraş, prin Compartimentul Administrare, Clădiri,Terenuri, Bunuri Publice, Urmărire 
Contracte.

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 18 voturi pentru 
Consilieri in funcţie-19 
Consilieri prezenţi - 18

Prezenta hotărârea se comunică:
- 1 ex. Dosar de şedinţă
- 1 ex. Colecţie
- 1 ex. Instituţia Prefectului Jud.Braşov
- 1 ex. Primar
- 1 ex. Secretar
- 1 ex Compartiment Evidenta Partimoniu
- 1 ex Compartiment Relaţii cu Publicul, Arhivă
- 1 ex. Direcţia Buget-Finanţe
-1 ex. Partidul National Ţărănesc Creştin Democrat -  Organizaţia Fagaras
- lex Afişare.

Cod F50
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ANEXA nr. 8 LA HCL nr. 97/26.04.2018
'x  ~ w " O

TARIFUL LA CHIRIILE PENTRU SPAŢIILE CU ALTĂ DESTINAŢIE 
DECÂT CEA DE LOCUINŢĂ CU APLICARE DE LA 01.01.2019

Nr. crt. ACTIVITATEA
DESFĂŞURATĂ

Zona
Centrala

Zona Mediană II Zona Periferică

Lei/mp/luna
1. Unităţi comerciale 17.0 14.5 11.9
2. Unităţi comerciale en-gros 33.4 17.8 12.8
3. Spaţii pentru jocuri mecanice 21.0 19.8 14.5
4. Unităţi comerciale cu specific 

de librărie şi papetărie,anticariat 
legătorii carte.

4.7 3.6 3.0

5. Spaţii pentru producţie,ateliere 
De producţie, prestări servicii

6.0 4.4 3.5

6. Sedii administrative ale agenţilor 
economici, sedii de bănci,case de 
schimb valutar, birouri notariale şi 
avocaţi.

14.9 11.9 2.2

7. Spaţii pentru cabinete de asistenţă 
medicală cu plată, umană şi 
farmacii tehnico-medicală

8.3 5.9 3.5

8. Cabinet veterinar 4.3 3.0 3.7
9. Laboratoare 3.1 2.4 2.1
10. , Sedii de organizaţii politice, 

sindicale, fundaţii, ligi, asociaţii şi 
socetăţi ce nu înregistrează 
profit,sedii de partide

0.5 0.5 0.5

11 Spaţii depozitare 7.8 4.8 4.0
12. Garaje 2.5 2.4 2.4
13. Grajduri şi magazii de cereale 1.1 0.9 0.5
14. Dependinţe, vestibul, antreu, 

holuri, oficii,grupuri sanitare
1.2 0.8 0.5

15. Cinematografe , inclusiv 
dependinţe

2.1 2.1 2.1

16. Sedii de instituţii şi oficii 
bugetare, arhive, spaţii social- 
culturale, casă de cultură, cabinete 
medicale, şcoli de artă, muzee, 
bibliotecă, săli expoziţie, depozite 
artă, centru de creaţie populară

1.1 0.8 0.5

'17. Redacţii de presă + TV 6.3 i 6.3 6.3
18.

____ •__
Spatii comerciale din Piaţa 
Agroalimentara

12.00euro/mp/luna

Notă; Tarifele cuprinse în tabelul de mai sus nu includ TVA.



PNŢCD

PARTIDUL NAŢIONAL ŢĂRĂNESC 

CREŞTIN DEMOCRAT

Organizaţia Judeţeană Braşov 

ROMÂNIA. Piaţa Enescu nr.2 

Tel: 0746 33 33 12

CĂTRE

MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ
Mr 00

ZiuaTLiL.Lun3 Anui

PRIMĂRIA FĂGĂRAŞ

Subsemnatul, Cătoi Lucian, în calitate de preşedinte al organizaţiei PNŢCD Braşov, vă 
rog a prelungi contractul de închiriere numărul 3408 /14.04.2014, pentru sediul organizaţiei 
PNŢCD Făgăraş.

Vă mulţumim cu deosebit respect!

DATA -  - . SEMNĂTURĂ



Statutul Partidului Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

C A P I T O L U L  I 
DISPOZIŢII GENERALE

PREAMBUL
Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, denumit în continuare Partidul, este rezultatul 
comasării dintre Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat -  PNŢCD şi Uniunea pentru 
Reconstrucţia României -  URR, în baza comunităţii doctrinare creştin-democrate.

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat, continuator al Partidului Naţional Ţărănesc, partid 
rezultat la rândul său din fuziunea dintre Partidul Naţional Român din Transilvania şi Partidul 
Ţărănesc din Vechiul Regat, aduce în noul partid un patrimoniu politic, istoric şi de relaţii 
internaţionale:

politic -  un proiect de societate constituită pe valorile creştin democrate de persoană, colectivitate umană, 
tradiţie, umanism creştin, proiect convergent cu principiile naţional ţărăniste de democraţie, dreptate socială, 
morală creştină şi patriotism luminat;

istoric -  un trecut de luptă pentru înfăptuirea unităţii naţionale, de acţiune antitotalitară în slujba valorilor 
tradiţionale şi democratice ale poporului român evidenţiată prin jertfele date de membrii acestui partid în lupta 
împotriva regimului comunist dictatorial şi colaboraţionist cu ocupantul sovietic;

relaţii internaţionale -  apartenenţa Ia structurile organizatorice internaţionale ale democraţiei creştine ca 
membru cu drepturi depline în Internaţionala Creştin Democrată şi ca membru asociat, până la integrarea în 
Uniunea Europeană, al Partidului Popular European.

Uniunea pentru Reconstrucţia României -  URR aduce în noul partid pragmatismul, tinereţea şi 
dinamisnul unui partid modern organizat, în spiritul principiului „FIECARE CONTEAZĂ", cu 
obiectivele sale:

realizarea în România a unui puternic partid şi a unui larg curent politic popular creştin democrat; 

promovarea tradiţiilor şi valorilor culturale ale tuturor cetăţenilor României;

respectarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale omului (stipulate în Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului) şi ale cetăţeanului, în conformitate cu Constituţia României;

garantarea proprietăţii private şi încurajarea iniţiativei particulare ca motor al progresului economic în condiţii 
de concurenţă liberă;

accesul liber şi egal la şanse de realizare personală (materială, spirituală, profesională şi socială) pentru flecare 
membru al societăţii;



(2) în relaţiile cu autorităţile publice şi terţii, Partidul este reprezentat de preşedintele Partidului, iar la 
nivelul structurilor organizatorice, de preşedinţii de organizaţii, în limita competenţelor prevăzute de 
statut şi de regulamentele interne.,

Art.6. Legătura Partidului cu alte partide

(1) Partidul promovează colaborarea cu alte partide democratice din ţară, pentru realizarea scopului 
şi obiectivelor sale.

(2) Partidul, în calitate de membru al Partidului Popular European şi al Internaţionalei Creştin 
Democrate, conlucrează şi acţionează împreună cu celelalte partide creştin-democrate, populare şi 
conservatoare, pentru înfăptuirea valorilor, principiilor şi obiectivelor comune.

Art.7. Legătura Partidului cu alte instituţii şi organizaţii

(1) Partidul colaborează cu societatea civilă şi Biserica în vederea realizării obiectivelor majore ale 
societăţii româneşti de natură spirituală, morală şi socială.

(2) Partidul colaborează, la nivel central şi teritorial, cu sindicatele şi patronatele în vederea realizării 
armoniei şi solidarităţii sociale şi dezvoltării unei economii capitaliste eficiente.

(3) în acelaşi scop, Partidul are relaţii speciale cu organizaţiile sindicale şi patronale de orientare 
creştin-democrată.

C A P I T Q L U L I I  
MEMBRII PARTIDULUI

Secţiunea I DISPOZIŢII GENERALE
Art.8. Membrii

(1) Poate deveni membru al Partidului orice persoană fizică, indiferent de rasă, sex, origine etnică 
sau convingeri religioase, care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este cetăţean român;

b) a împlinit vârsta de 18 ani;

c) aderă la valorile, principiile, doctrina şi Programul Partidului şi militează pentru realizarea 
obiectivelor acestuia;

d) se angajează să respecte statutul şi disciplina Partidului;

e) are un comportament moral şi demn în viaţa politică şi privată.

(2) Nu poate deveni membru al Partidului persoana care:



Dobândirea calităţii de membru sau de aderent se face în baza aprobării unei cereri de înscriere 
adresată organizaţiei de apartenenţă, care poate fi:

a. organizaţia locală în raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa:

b. organizaţia locală în raza căreia solicitantul îşi desfăşoară activitatea profesională sau de studiu.

Art.13. Aprobarea cererii

(1) Cererea de înscriere este supusă aprobării biroului de conducere al organizaţiei de apartenenţă, 
care trebuie să se pronunţe asupra ei în termen de 30 de zile de la data înregistrării.

(2) Data la care se aprobă cererea reprezintă data înscrierii în partid.

(3) în cazul respingerii cererii, decizia se va comunica solicitantului în termen de şapte zile.

Art.14. Contestarea deciziilor de aprobare sau de respingere
• • -  -  . .

(1) împotriva deciziei de aprobare a cererii, orice membru poate formula contestaţie în termen de 15 
zile de la data aprobării cererii, care se judecă de biroul judeţean în prezenţa părţilor, în termen de 
30 de zile.

(2) împotriva deciziei de respingere a cererii, solicitantul poate formula contestaţie în termen de 15 
zile de la comunicarea deciziei, care se judecă de biroul judeţean, în prezenţa contestatarului, în 
termen de 30 de zile.

Art.15. Dobândirea calităţii de membru sau de aderent în caz de comasare

în cazul comasării partidului cu alt partid, dobândirea calităţii de membru sau aderent şi vechimea în 
partid se stabilesc conform protocolului de comasare.

Art.16. Cererea de transfer

Cererea de transfer în altă organizaţie va fi însoţită de avizul organizaţiei de provenienţă şi se 
adresează noii organizaţii de apartenenţă, în condiţiile prevăzute la Art.12.

Secţiunea III DREPTURILE Şl OBLIGAŢIILE MEMBRILOR Şl 
ADERENŢILOR PARTIDULUI
Art,17. Drepturi . . . .

(1) 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 toate problemele supuse dezbaterii, în cadrul structurilor de 
partid din care fac parte;



h) să nu ia atitudini publice împotriva poziţiilor oficiale ale Partidului;

i) să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor cu caracter intern;

j) să respecte legislaţia in vigoare şi normele de comportare morala în Partid şi în societate;

k) Sa achite cotizaţia lunar in cuantum de 1% din salariul minim brut pe economie /luna.

(2) a) Membrii Partidului care nu sunt la zi cu plata cotizaţiei pierd dreptul de vot şi nu pot fi aleşi în 
nici o funcţie;

b) Neachitarea cotizaţiei prevăzute la art. 18, alin (1) pe o perioadă mai mare de 6 luni conduce la 
sancţiunea pierderii calităţii de membru.

(3) a) Membrii de partid care îndeplinesc funcţiile de consilier local, consilier judeţean, deputat, 
senator, europarlamentar, plătesc o cotizaţie în cuantum de 20% din indemnizaţie / salariu net / 
luna;

b) Membrii de partid care îndeplinesc funcţiile de primar, viceprimar, preşedinte consiliu judeţean, 
vicepreşedinte consiliul judeţean, plătesc o cotizaţie în cuantum de 10% din indemnizaţie / salariu 
net / lună;

c) Celelalte funcţii obţinute pe considerente politice cum ar fi: membru consiliu de administraţie, 
consilieri ai cabinetelor parlamentare, europarlamentare, consilieri parlamentari, consilieri 
guvernamentali, consilieri ministeriali, prefecţi, subprefecţi, etc. plătesc o cotizaţie de 20% din 
indemnizaţie / salariu net / luna.

(4) Aderenţii Partidului au următoarele obligaţii:

a) să promoveze principiile şi valorile Partidului;

b) să cunoască şi să respecte prevederile statutului şi regulamentul Partidului;

c) să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor cu caracter intern, de partid, la care au 
acces;

d) să nu exprime public puncte de vedere care aduc prejudicii grave activităţii sau imaginii Partidului 
şi care contravin poziţiilor formulate de organele de conducere ale Partidului;

(5) Nerespectarea sau încălcarea obligaţiiilor de mai sus atrage răspunderea disciplinară cf. Art. 21 
-A rt. 22.

Secţiunea IV PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL 
PARTIDULUI SAU DE ADERENT
Art.19. Pierderea calităţii de membru sau aderent

(1) Calitatea de membru al partidului se poate pierde în următoarele situaţii: deces, demisie, 
neachitarea cotizaţiei conf. art. 18 lit b, excludere sau decădere.



f) excluderea.

Art.22. Aplicarea sancţiunilor

(1) Sancţiuniile prevăzute la Art.,21, se aplică în conformitate cu prevederile statutului şi ale 
regulamentului Partidului.

(2) Membri Partidului sancţionaţi în primă instanţă sau cei care au făcut sesizarea pot face apel 
împotriva deciziei de sancţionare. Decizia adoptată la judecarea apelului este definitivă.

(3) Un membru care deţine o funcţie de conducere la orice nivel, sancţionat în prima instanţă cu una 
din sancţiunile prevăzute la Art.21 lit.b) -  f), este considerat suspendat din orice funcţie până la 
judecarea apelului.

Art.23. Procedura jurisdicţională

(1) Cazurile privind abaterile disciplinare, precum şi diferenţele dintre membrii Partidului se judecă 
*'• de către birourile de conducere şi juriile de onoare, disciplină şi arbitraj.

(2 ) în toate fazele procedurii jurisdicţionale se asigură dreptul de apărare al persoanei în cauză şi 
invitarea acesteia, a altor persoane folositoare soluţionării cauzei şi a forurilor implicate, la şedinţele 
de judecată.

(3) Hotărârile forurilor jurisdicţionale se iau cu votul majorităţii membrilor care le compun.

C A P I T O L U L UI  
ORGANIZAŢIILE PARTIDULUI

Art.24. Organizaţiile Partidului

(1) Partidul este organizat la nivel naţional, fiind constituit din următoarele organizaţii teritoriale:

a) locală -  la nivelul localităţilor urbane, rurale, precum şi la nivelul sectoarelor municipiului 
Bucureşti;

b) judeţeană -  la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti.

(2) în cadrul partidului funcţionează Senatul Partidului şi organizaţii speciale de femei, salariaţi, 
tineret şi studenţi şi se pot înfiinţa organizaţii profesionale.

(3) Membrii Partidului din alte ţări aderă la Comitetul Românilor de Pretutindeni, CRP.

(4) Organizaţiile partidului nu au personalitate juridică, reprezentarea lor fiind asigurată conform 
Art.5.



(1) Organizaţiile şi filialele Partidului au autonomie, în conformitate cu prevederile statutului şi cu 
hotărârile forurilor superioare, prin:

a) elaborarea de politici comunitare şi specifice;

b) alegerea propriilor foruri de conducere;

c) alegerea delegaţilor la conferinţe şi congres;

d) desemnarea candidaţilor pentru funcţii publice;

e) organizarea propriei activităţi.

(2) Organizaţiile teritoriale se subordonează forurilor de conducere organizate la nivel superior, iar 
organizaţiile speciale şi filialele acestora se subordonează faţă de forurile de conducere centrale, 
respectiv ale organizaţiilor teritoriale din care fac parte. Forurile de conducere ale organizaţiilor 
speciale coordonează activitatea specifică a filialelor organizaţiilor respective.

(3) Organizaţiile speciale au propriile regulamente de funcţionare, adoptate de forurile lor superioare 
de conducere, cu respectarea prevederilor statutului. Aceste regulamente sunt supuse aprobării 
Biroului Naţional de Conducere.

(4) Organizaţiile judeţene se grupează în regiuni, conform prevederilor din regulamentul Partidului. 
Fiecare regiune este condusă de câte un coordonator, numit de preşedintele Partidului, şi care este 
membru în Biroul Naţional de Conducere.

C A P I T O L U L  l V
FORURILE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI

Secţiunea I DISPOZIŢII COMUNE
Art.31. Forurile de conducere

(1) Partidul, la nivel naţional şi al structurilor organizatorice, are preşedinte şi următoarele foruri de 
conducere:

a) adunarea generală a membrilor sau a delegaţilor acestora;

b) comitetul de conducere:

c) biroul de conducere.

(2) La acelaşi nivel organizatoric, forurile de conducere inferioare asigură conducerea partidului 
conform hotărârilor forurilor de conducere superioare, între întrunirile acestora. Forurile superioare 
pot exercita atribuţiile forurilor inferioare, la acelaşi nivel.



(1) La nivel central şi al organizaţiilor judeţene şi locale cu un număr de membri de peste trei ori mai 
mare decât numărul de consilieri locali funcţionează comitetele de conducere, ca foruri care asigură 
conducerea între întrunirile adunărilor generale.

(2) Comitetele de conducere se întrunesc în şedinţe ordinare trimestriale, la convocarea birourilor de 
conducere.

(3) Comitetele de conducere se întrunesc în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la 
convocarea birourilor de conducere cu votul a 2/3 din numărul membrilor, cu votul a 1/3 din numărul 
membrilor comitetului, la solicitarea a 1/3 din numărul de organizaţii reprezentate prin hotărârile 
birourilor de conducere ale acestora, ori la convocarea unui for de conducere de nivel superior.

(4) Preşedinţii organizaţiilor pot desemna înlocuitori în cazul în care nu pot participa motivat la 
şedinţa comitetului în care sunt membri.

(5) Şedinţele comitetelor de conducere sunt statutare la prima convocare dacă participă majoritatea 
membrilor care le compun, iar la a doua convocare indiferent de numărul celor prezenţi. La prima 
convocare se comunică şi data celei de-a doua convocări. Hotărârile se iau cu votul majorităţii celor 
prezenţi, dacă statutul nu prevede altfel.

Art.34. Birourile de conducere

(1) La nivel central, al organizaţiilor şi filialelor din Partid, sunt alese birouri de conducere, ca foruri 
politice cu caracter executiv.

(2) Coordonează activitatea organizaţiilor la nivelurile teritoriale inferioare şi a organizaţiilor speciale 
la acelaşi nivel.

(3) Răspund solidar cu preşedintele pentru rezultatele activităţii politice desfăşurate în organizaţie 
atât în faţa comitetului şi adunării generale la acelaşi nivel, cât şi în faţa forurilor de conducere de Ia 
nivelurile superioare.

(4) Birourile de conducere sunt formate din preşedinte, prim-vicepreşedinte, secretar şi 
vicepreşedinţi şi au un număr impar de membri aleşi, care este stabilit de adunările generale, în 
limitele prevăzute de statut.

(5) Membrii birourilor de conducere organizate în plan teritorial vor avea domiciliul sau reşedinţa în 
unitatea administrativ-teritorialâ respectivă.

(6) Birourile de conducere se întrunesc în şedinţe ordinare bilunare -  cu excepţia biroului naţional de 
conducere, care se întruneşte lunar -  la convocarea preşedintelui biroului şi în şedinţe 
extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui, a 1/3 din numărul membrilor 
care le compun sau a unui for de conducere de la nivelul superior.

(7) Şediriţefe-Btroului de conducere sunt statutare dacă la ele_păffîcipă majoritatea membrilor care le 
compun, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor acestora, dacă statutul nu prevede altfel.

Art.35. Preşedinţii



Art.37. Comitetul de Conducere Local

(1) Comitetul de Conducere Local are următoarele atribuţii:

a) stabileşte măsurile de realizare a programului şi politicii Partidului la nivel local;

b) dezbate orice problemă de competenţa organizaţiei şi adoptă hotărâri privind activitatea acesteia;

c) propune biroului judeţean candidaţi pentru alegerile în consiliul judeţean;

d) duce la îndeplinire orice alte prevederi din statut sau misiuni încredinţate de conducerea centrală, 
judeţeană ori adunarea generală;

e) adoptă strategia desfăşurării campaniei electorale la nivel local;

f) aprobă lista propusă de birou sau, dacă o respinge, alege candidaţii pentru alegerile locale;

g) alege delegaţii la conferinţa judeţeană.

(2) Nu se formează comitet de conducere la organizaţiile locale cu un număr de membri sub 
numărul înmulţit cu trei al consilierilor locali. în acest caz, atribuţiile comitetului iit.a) -  e) revin 
biroului, iar atribuţiile de la lit. f) şi g) revin adunării generale.

(3) în cazul organizaţiilor de sector al municipiului Bucureşti, precum şi al organizaţiilor care au 
gestiune financiară, comitetul:

a) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al organizaţiei, propus de biroul de conducere;

b) alege comisia de cenzori ai organizaţiei.

(4) Comitetele de conducere ale organizaţiilor de sector al municipiului Bucureşti:

a) aleg delegaţii la Congres, în limita normei de reprezentare stabilită;

b) propun candidaţi pentru alegerile parlamentare şi pentru administraţia publică centrală.

(5) Comitetul de Conducere Local are următoarea componenţă:

a) membrii biroului de conducere al organizaţiei;

b) membrii de onoare ai partidului care fac parte din organizaţie;

c) membrii organizaţiei rare coordonează subdiviziunile acesteia; — :-----  *

d) parlamentarii, primarul, viceprimarul, consilierii locali şi judeţeni care fac parte din organizaţie;

e) preşedinţii filialelor locale ale senatului şi organizaţiile speciale, dacă acestea îndeplinesc
condiţiile de organizare statutare; __ ________



r) duce la îndeplinire sarcinile şi deciziile forurilor de conducere superioare ierarhic.

(2) Biroul de Conducere Local se compune din 3-7 membri, în funcţie de mărimea organizaţiei.

(3) Biroul de Conducere de sector al municipiului Bucureşti se compune din 7-15 membri şi are 
următoarele atribuţii:

a) asigură ţinerea evidenţei membrilor pe care o transmite secretariatului general, actualizând-o 
trimestrial;

b) administrează patrimoniul şi resursele financiare şi materiale ale organizaţiei;

c) desemnează reprezentantul Partidului în biroul electoral al sectorului;

d) urmăreşte încasarea la secretariatul organizaţiei de sector a cotizaţiilor şi donaţiilor;

,, Art.39. Preşedintele organizaţiei locale

(1) Preşedintele are următoarele atribuţii:

a) conduce activitatea organizaţiei locale;

b) convoacă în şedinţe biroul organizaţiei;

c) prezidează şedinţele biroului şi comitetului la care participă şi le informează cu privire la 
activitatea pe care o desfăşoară;

d) numeşte cu aprobarea biroului coordonatorii subdiviziunilor organizaţiilor;

e) participă la toate convocările forurilor de conducere la nivel superior;

f) informează permanent conducerea organizaţiei judeţene şi forurile de conducere ale organizaţiei 
cu privire la activitatea acesteia;

g) depune listele de candidaţi, după prealabila aprobare a biroului organizaţiei judeţene.

(2) Preşedinţii organizaţiilor care au gestiune financiară propie conduc activitatea financiară a 
organizaţiei.

Art.40. Conferinţa judeţeană

(1) Conferinţa judeţeană are următoarele atribuţii:

a) dezbate şi aprobă raportul Biroului de Conducere Judeţean;

b) stabileşte măsurile de realizare a programului şi politicii Partidului la nivel judeţean;



c) preşedintele senatului judeţean;

d) preşedinţii organizaţiilor locale;

e) preşedinţii filialelor la nivel judeţean ale senatului;

f) preşedinţii filialelor la nivel judeţean ale organizaţiilor speciale de femei, salariaţi, tineret şi 
studenţi, care îndeplinesc condiţiile de organizare statutare;

g) consilierii judeţeni, primarii şi viceprimarii din judeţ, parlamentarii aleşi pe lista judeţului, dacă sunt 
membri ai partidului;

h) un număr de membri aleşi conform procedurilor prevăzute în statut;

i) membrii birourilor de conducere ale sectoarelor, în cazul municipiului Bucureşti.

(3) Comitetul de Conducere al organizaţiei municipiului Bucureşti are aceleaşi atribuţii ca şi 
comitetele judeţene, cu excepţia celor de la lit.h) şi i) privind alegerile de delegaţi la congres şi 
nominalizarea candidaţilor la alegerile pentru consiliul general şi parlamentare, la care stabileşte 
însă ordinea. în raport cu organizaţiile de sector are rolul de coordonare şi armonizare a activităţilor 
în Capitală.

Art.42. Biroul de Conducere Judeţean

(1) Biroul de Conducere Judeţean are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea organizaţiilor locale şi a filialelor organizaţiilor speciale;

b) stabileşte măsuri pentru punerea în practică a obiectivelor programului şi strategiei Partidului;

c) acţionează cu promptitudine în problemele politice curente, de competenţa organizaţiei judeţene;

d) informează Biroul Naţional de Conducere asupra evenimentelor petrecute şi acţiunilor 
desfăşurate pe plan judeţean, precum şi cu privire la problemele care depăşesc competenţele 
organizaţiei;

e) primeşte informări de la organizaţiile şi filialele componente cu privire la problemele cetăţenilor, le 
analizează şi le transmite organelor competente, în vederea soluţionării lor;

f) primeşte de la organizaţiile şi filialele componente rapoarte cu privire la activitatea acestora;

g) transmite forurilor de conducere ale Partidului rapoarte periodice sau ori de câte ori este nevoie;

h) validează sau invalidează alegerile forurilor de conducere ale organizaţiilor şi filialelor din 
organizaţia judeţeană ori infirmă alegerea unor candidaţi;

i) asigură ţinerea evidenţei membrilor organizaţiilor din judeţ pe care o transmite secretariatului 
general, actualizând-o trimestrial;



Conducere, cu excepţia celor de la alin.(1) lit.h) care intră în atribuţiile Biroului Naţional de 
Conducere şi i), o), p), r), s), x) care intră în atribuţiile organizaţiilor de sector.

(5) La şedinţele Biroului de Conducere Judeţean participă, cu drept de vot, preşedintele consiliului 
judeţean, prefectul sau, după caz, subprefectul şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ, dacă sunt 
membri ai Partidului.

Art.43. Preşedintele organizaţiei judeţene 

Preşedintele organizaţiei judeţene are următoarele atribuţii:

a) conduce activitatea biroului şi organizaţiei judeţene, filialelor organizaţiilor speciale şi 
coordonează activitatea organizaţiilor locale din judeţ;

b) convoacă în şedinţe Biroul de Conducere Judeţean;

c) prezidează şedinţele forurilor judeţene la care participă şi le informează cu privire la activitatea pe 
care o desfăşoară;

d) participă la toate şedinţele Comitetului Naţional de Conducere şi răspunde la toate convocările 
conducerii centrale;

e) informează atât conducerea centrală, cât şi forurile de conducere ale organizaţiei, cu privire la 
activitatea acesteia;

f) conduce activitatea financiară a organizaţiei judeţene.

Secţiunea III FORURILE NAŢIONALE DE CONDUCERE ALE 
PARTIDULUI
Art.44. Congresul Partidului

(1) Congresul Partidului, forul suprem de conducere al Partidului, are următoarele atribuţii:

a) dezbate şi adoptă raportul Biroului Naţional de Conducere;

b) dezbate şi adoptă programul Partidului, strategia şi tactica de viitor ale Partidului, precum şi orice 
alte măsuri privitoare la activitatea Partidului;

c) dezbate raportul financiar şi dă descărcare de gestiune pe perioada dintre congrese;

d) alege preşedintele Partidului, Biroul Naţional de Conducere, membrii aleşi din Comitetul Naţional
de Conducere şi Juriul de onoare, disciptină-şi=afb-itraj; ------

e) alege preşedintele de onoare al Partidului;

f) adoptă orice alte hotărâri privind activitatea Partidului;



j) coordonează întreaga activitate a Partidului între congrese, poate îndeplini atribuţiile Biroului 
National de Conducere care nu sunt de natura curenta si poate modifica sau anula, ca for ierarhic 
superior, hotărârile Biroului, la propunerea Preşedintelui Partidului.

k) dezbate raportul Comisiei naţionale de cenzori, dă descărcare pentru execuţia bugetară şi aprobă 
bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul următor.

(2) Şedinţele ordinare ale Comitetului Naţional de Conducere sunt convocate cu cel puţin 14 zile 
înainte, iar cele extraordinare cu cel puţin şapte zile înainte. în acelaşi termen se anunţă şi proiectul 
ordinii de zi.

(3) Şedinţele sunt conduse de către preşedintele Comitetului Naţional de Conducere

(4) Componenţa Comitetului Naţional de Conducere este următoarea:

a) membrii Biroului Naţional de Conducere, inclusiv supleanţii;

b) trezorierul;

c) preşedintele organizaţiei municipiului Bucureşti, preşedinţii organizaţiilor judeţene şi preşedinţii 
organizaţiilor de sector;

d) preşedinţii organizaţiilor speciale de tineret, femei, studenţi şi salariaţi, care îndeplinesc condiţiile 
de organizare;

e) doi membri ai Senatului Partidului şi preşedintele acestuia;

f) membrii de onoare ai Partidului;

g) persoanele alese din partea Partidului în organismele politice internaţionale din care Partidul face 
parte;

h) membrii guvernului, parlamentarii, secretarii de stat, prefecţii sau, după caz, subprefecţii, 
preşedinţii consiliilor judeţene, primarul municipiului Bucureşti, primarii sectoarelor municipiului 
Bucureşti şi ai municipiilor reşedinţă de judeţ, membri ai Partidului;

i) membrii aleşi, conform prevederilor statutului şi procedurilor din regulamentul Partidului.

(5) Preşedintele Partidului poate invita la şedinţele Comitetului Naţional de Conducere şi alte 
persoane, fără drept de vot.

Art.46. Biroul Naţional de Conducere

(1) Biroul Naţional de Conducere are următoarele atribuţii'

a) conduce activitatea Partidului între şedinţele comitetului;

b) emite luări de poziţie legate de evenimentele politice, sociale şi economice curente;



x) hotărăşte, în cazuri de abateri deosebit de grave de la orientarea politică şi programatică a 
Partidului, dizolvarea forurilor de conducere la nivel inferior, numind comisii interimare cu mandat de 
30 de zile pentru organizarea alegerilor;

y) nominalizează reprezentanţii Partidului în instituţii centrale, foruri şi organizaţii interne şi 
internaţionale;

z) decide în toate problemele a căror rezolvare este urgentă sau nu este reglementată prin statut 
sau regulamentele Partidului.

(2) Biroul National de Conducere se compune din 43 -49 membri; preşedintele partidului; prim- 
vicepreşedintele; preşedintele Comitetului Naţional de Conducere si secretarul general, care sunt si 
vicepreşedinţi; vicepreşedinţi.

a) Prim-vicepresedintele este cel mai apropiat colaborator al Preşedintelui în îndeplinirea tuturor 
atribuţiilor ale acestuia, tine permanent legătura cu Preşedintele şi îl înlocuieşte în situaţia în care 
lipseşte, în baza unui mandat dat de preşedinte;

b) Preşedintele Comitetului National de Conducere;

-conduce şedinţele Comitetului National de Conducere;

-coordonează elaborarea şi promovarea propunerilor de programe guvernamentale si a tuturor 
politicilor economico-sociale şi sectoriale propuse şi susţinute public în partid. Vicepreşedinţii 
îndeplinesc orice sarcini primite de la preşedintele partidului şi aprobate de Birou pentru îndeplinirea 
tuturor atribuţiilor Biroului Naţional de Conducere.

(3) Sunt membri supleanţi ai Biroului Naţional de Conducere şi participă la toate şedinţele acestuia 
fără drept de vot, membrii partidului aleşi în forurile de conducere ale PPE şi ICD, coordonatorii 
regionali, preşedintele CRP şi purtătorul de cuvânt ai Partidului.

(4) La şedinţa Biroului Naţional de Conducere participă ca invitat trezorierul.

(5) Şedinţele Biroului Naţional de Conducere sunt statutare dacă la ele participă, inclusiv prin 
teleconferinţă, majoritatea membrilor care îl compun. Hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor 
biroului.

Art.47. Preşedintele Partidului

(1) Preşedintele Partidului este garantul respectării principiilor Partidului, a doctrinei creştin- 
democrate, a programului şi statutului Partidului. - -

(2) Preşedintele are următoarele atribuţii;

a) reprezintă Partidul în relaţiile oficiale cu autorităţi şi instituţii din ţară sau străinătate şi cu terţii;

b) convoacă în şedinţe forurile naţionale de conducere;



(2) Indiferent de procedura de vot, fiecare membru sau, după caz, delegat are dreptul la un singur 
vot.

Art.49, Alegerea delegaţilor la conferinţe sau congres

(1) Alegerea delegaţilor la conferinţe sau congres se face prin vot secret in condiţiile legii. Delegaţii 
sunt aleşi de comitetele judeţene de conducere sau de comitetele de sector ale municipiului 
Bucureşti.

(2) Numărul delegaţilor se Stabileşte in raport cu numărul de membri si criteriul reprezentării publice, 
in funcţie de performanta politica a fiecărei organizaţii a partidului, după următoarea procedura de 
desemnare si delegare:

a) Birourile judeţene de conducere, respectiv birourile de sector ale municipiului Bucureşti, in cazul 
conferinţelor, iar Biroul National de Conducere, in cazul congresului, stabilesc numărul total de 
delegaţi participanţi la conferinţe, respectiv congres, potrivit criteriilor aratate mai jos.

o) Numărul de delegaţi se stabileşte in raport de numărul de membri ai fiecărei organizaţii locale, 
pentru conferinţele judeţene, sau fiecărei organizaţii judeţene sau de sector sau a municipiului 
Bucureşti, pentru congres. Se calculează numai membri care au cotizaţia plătită la zi cu 30 de zile 
inainte de convocarea conferinţei, respectiv congresului.

c) In cazul conferinţelor: pentru localităţile cu populaţie de pana la 5.000 de locuitori, ponderata la 
numărul de cetateni cu drept de vot, orgnizatiile au dreptul la un număr de delegaţi raportat la un 
număr de membri cotizanti intre 3 - 1 5 .  Acest număr se va multiplica raportat la numărul de membri 
care depăşeşte 15 pana la multiplul număr intreg al acestui număr. Pentru localităţile cu populaţie 
intre 5.000 si 20.000 de locuitori, ponderat la numărul cetăţenilor cu drept de vot, organizaţiile au 
dreptul la un număr de delegaţi raportat la un număr de membri cotizanti intre 3 -  25, iar la 
localităţile care depasesc 20.000 de locuitori, la un număr de delegate raportat la un număr de 
membri cotizanti intre 3 -  35 de membri, număr care se va multiplica pana la multiplul număr intreg 
al acestor numere (25, respective 35).

d) In cazul congresului: Pentru judetele/sectoarele cu o populaţie de pana la 300.000 de locuitori, 
ponderata la numărul de cetateni cu drept de vot, organizaţiile au dreptul la un număr de delegaţi 
raportat la un număr de membri cotizanti intre 15 -  200. Acest număr se va multiplica raportat la 
numărul de membri care depasesc 200 pana la multiplul număr intreg al acestui număr. Pentru 
judetele/sectoarele care au o populaţie mai mare de 300.000 de locuitori, ponderata la numărul de 
cetateni cu drept de vot, organizaţiile au dreptul la un număr de delegaţi raportat la un număr de 
membri cotizanti intre 15 -400, potrivit aceluiaşi algoritm.

e) La numărul de delegaţi raportat la numărul de membri se adauga un număr de delegaţi, potrivit 
criteriului reprezentării publice, care reflecta performanta politica a fiecărei organizaţii. Acest număr 
se Stabileşte de birourile de conducere raportat la rezultatele obţinute la alegerile locale si 
parlamentare, in funcţie de numărul de consilieri locali, municipali sau judeţeni, numărul de primari 
comunali, orăşeneşti sau municipali, precum si numărul de parlamentari obţinuţi de fiecare 
organizaţie. Numărul de delegaţi se va aloca in funcţie de nivelul de reprezentare al fiecărui mandat, 
in ordine crescătoare, de la consilier local (comunal), consilier municipal, primar de comuna, primar 
de municipiu, consilier judeţean, primar de municipiu capitala de judeţ, preşedinte de consiliu 
judeţean sau parlamentar. La un număr de consilieri locali, municipali, judeteni/de sector sau ai 
municipiului Bucureşti, precum si la fiecare mandat de primar, preşedinte de consiliu judeţean sau 
parlamentaxse aloca un număr de delegaţi calculate după un algoritm unic la nivel naţional.



(6) La adunările generale ale organizaţilor locale, moţiunile trebuie să cuprindă un număr de 
candidaţi egal cu numărul de membri aleşi în comitet (Art.37 alin.5 lit.f), moţiunea câştigătoare 
primind toate locurile din birou, iar separat, în restul locurilor în comitet fiind declaraţi aleşi candidaţii 
moţiunilor admise (inclusiv cea câştigătoare) în ordinea de pe buletinul de vot, în limita locurilor 
repartizate prin metoda proporţională a resturilor mari în raport cu voturile obţinute de fiecare 
moţiune admisă.

(7) Preşedintele Organizaţiei Judeţene poate fi demis cu 2/3 din numărul membrilor Biroului.

C A P I T Q L U L V  
ALTE FORURI ALE PARTIDULUI

Secţiunea I FORURILE EXECUTIVE
Art.53.Secretariatul general

(1) Secretariatul general al partidului are următoarele atribuţii:

a) coordonează organizarea tuturor structurilor din partid;

b) asigură circulaţia rapidă a informaţiei între conducerea naţională şi organizaţiile teritoriale;

c) ţine evidenţa tuturor organizaţiilor, membrilor, aleşilor şi sediilor partidului;

d) ţine evidenţa tuturor documentelor partidului emise la nivel central, sub forma registrelor de 
evidenţă, sub acţiunea nulităţii acestora;

e) răspunde de sistemul informaţional la nivel naţional şi de activitatea aparatului central de lucru;

f) organizează şedinţele Comitetului Naţional de Conducere şi ale Biroului Naţional de Conducere;

g) verifică informaţiile din memoriile adresate conducerii centrale, informează conducerea centrală şi 
propune soluţii de rezolvare;

h) îndeplineşte orice atribuţii prevăzute în statut sau încredinţate de forurile de conducere ale 
partidului.

(2) Secretariatul General este condus de Secretarul General, care este ajutat în activitatea sa de 
secretari generali adjuncţi şi de secretari executivi, propuşi de Secretarul General cu aprobarea 
Biroului Naţional de Conducere.

Art.54. Secretariatul-Oiganizaţiiior Partidului __ .__ ___

La nivelul organizaţiilor judeţene, al municipiului Bucureşti, de sector şi speciale secretarii executivi 
şi ceilalţi salariaţi sunt numiţi de către preşedinţii organizaţiilor respective, la propunerea secretarilor 
organizaţiilor, iar numărul şi atribuţiile acestora sunt aprobate de birourile de conducere ale 
organizaţiilor.



(2) Comisia centrală de cenzori se compune dintr-un număr impar de membri, dintre care un 
preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi de către Comitetul Naţional de Conducere. Membrii comisiei 
nu pot face parte din Biroul Naţional de Conducere.

Art.58. Comisiile de cenzori ale organizaţiilor teritoriale

(1) Comisia de cenzori judeţeană, a municipiului Bucureşti sau locală verifică modul de administrare 
şi de gestiune a organizaţiei.

(2) Comisia se compune din trei membri, dintre care un preşedinte, aleşi de către Comitetul de 
Conducere Judeţean, Comitetul municipiului Bucureşti sau Comitetul Local, în prima şedinţă de 
după alegeri. Membrii comisiei nu pot face parte din biroul de conducere al organizaţiei.

Secţiunea III FORURILE DE POLITICI, PROGRAME Şl 
DOCTRINĂ
Art.59. Departamentele de politici, programe şi doctrină

(1) Departamentele de politici, programe şi doctrină sunt organizate pe domenii de activitate, după 
modelul structurii guvermamentale şi funcţionează pe lângă Biroul Naţional de Conducere, pe baza 
unui regulament aprobat de acesta.

(2) Departamentele de politici, programe şi doctrină sunt coordonate de preşedintele Comitetului 
Naţional de Conducere, ajutat de alţi membri ai Biroului Naţional de Conducere şi de alţi specialişti, 
membri ai Partidului, care au atribuţii de coordonare pe domenii de activitate. în subordinea 
acestora, Biroul Naţional de Conducere poate desemna directori coordonatori şi şefi de 
departamente.

C A P I T O L U L  VI  
PATRIMONIUL PARTIDULUI

Art.60. Gestionarea patrimoniului

(1) Gestionarea patrimoniului Partidului se face în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul 
statut şi regulamentul financiar-contabil al Partidului, de către Biroul Naţional de Conducere, de către 
birourile de conducere ale organizaţiilor judeţene şi al municipiului Bucureşti şi de către organizaţiile 
locale care au gestiune proprie.

(2) Partidul poate deţine bunuri mobile şi imobile care sunt necesare activităţilor sale specifice.

(3) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Partidului şi ale organizaţiilor sale se efectuează în numerar şi 
prin conturi în lei şi în valută, deschise la bănci cu sediul în România, potrivit legii.

(4) încadrarea salariaţilor şi renurnerarea acestora se face cu respectarea legislaţiei în vigoare. 
Membrii Partidului care ocupă funcţii politice de conducere în Partid nu pot fi remuneraţi pentru 
activitatea lor de conducere.



Subvenţiile primite de la bugetul de stat vor fi utilizate conform hotărârilor Biroului Naţional de
Conducere, în condiţiile legii.

C A P I T O L U L  VII 
DISPOZIŢII TRANZITORII Şl FINALE

Art.65. Desemnarea candidaţilor la funcţii publice

(1) în cazul candidaturilor pentru funcţii publice care se ocupă prin vot pe listă, locurile considerate 
eligibile de către forul care alege se stabilesc prin vot uninominal. Pentru celelalte locuri din listă se 
aplică procedura votului preferenţial ierarhic.

(2) Dacă funcţia pentru care se candidează se ocupă prin vot uninominal sau prin numire, la 
desemnarea candidatului se aplică procedura votului uninominal.

(3) Personalităţile propuse de Biroul Naţional de Conducere pot candida în orice circumscripţie 
electorală, cu acordul birourilor de conducere ale organizaţiilor judeţene sau al municipiului 
Bucureşti.

(4) Candidaţii desemnaţi de organizaţiile Partidului pentru funcţii eligibile şi numite nu pot fi înlocuiţi 
de către forul superior fără acordul forului care i-a desemnat.

(5) în cazul participării la alegeri în alianţe politice sau electorale, desemnarea candidaţilor se va 
face conform protocolului încheiat cu celelalte formaţiuni, în spiritul statutului.

Art.66. încetarea activităţii Partidului

Partidul îşi încetează activitatea, în conformitate cu Legea partidelor politice, prin:

a) autodizolvare, hotărâtă de congres;

b) dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curţii Constituţionale;

c) reorganizare.

Art.67. Intrarea în vigoare a statutului

(1) Prevederile oricăror reglementări interne ale partidului sunt nule de drept dacă se încalcă
prevederile legii sau ale prezentului statut. . -

(2) La data adoptării prezentului statut, statutul anterior îşi încetează valabilitatea.
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