STATUTUL PARTIDULUI
PLATFORMA
ACȚIUNEA CIVICĂ
A TINERILOR

PREAMBUL
Pactul nostru
NOI,
Conștientizând situația în care a ajuns România, aflată într-o continuă criză multiplă —
economică, politică, socială și morală — într-un context global complex și riscant,
Remarcând că actuala clasă politică nu își urmărește decât propriile interese și este incapabilă să
gândească și să pună în aplicare un program credibil și eficient de dezvoltare economică și de
reformă reală a instituțiilor publice,
Înțelegând faptul că trăim un moment crucial, că viitorul nostru se află în cumpănă și că noi toți,
în calitate de cetățeni ai României, ne decidem singuri soarta,
Luând drept exemplu eforturile generațiilor din trecut, care au luptat pentru unitate, dreptate și
libertate,
Cunoscând potențialul țării noastre, bazat pe resurse umane și naturale remarcabile,
Știind că partenerii noștri strategici din structurile europene și euro-atlantice au nevoie de un aliat
puternic și de încredere într-o regiune de importanță majoră,
Fiind convinși că este de datoria tuturor cetățenilor să ia atitudine și să se implice activ pentru
schimbarea pozitivă a României
Și având convingerea că cei care își păstrează speranța într-un viitor mai bun pentru România ne
vor sprijini în demersul nostru,
Ne unim forțele în Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT)
Și, pe baza a patru principii esențiale —
Profesionalism, Acțiune, Comunitate și Transparență —
Ne angajăm să redăm România cetățenilor ei pentru a construi împreună o țară
democratică, dezvoltată și demnă.
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Misiune
Misiunea partidului Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT) este de a reda România
cetățenilor ei pentru a construi împreună o țară în 3D: democratică, dezvoltată și demnă.
România democratică înseamnă instituții funcționale, independente și reprezentative.
România dezvoltată înseamnă oportunități, prosperitate și un trai decent pentru toți cetățenii.
România demnă înseamnă o comunitate puternică și unită acasă, în Europa și în lume.
PACT reunește „tinerii” – nu atât ca vârstă, cât mai ales ca spirit — toți cetățenii care (încă
mai) cred în șansa unui viitor mai bun pentru România și își asumă responsabilitatea de a
acționa pentru împlinirea acestui ideal.

Principii
Profesionalism: Ne-am probat priceperea prin rezultate concrete în România și în întreaga lume.
Credem în meritocrație: omul potrivit la locul potrivit. Suntem împliniți în plan profesional, ca
persoane, însă dorim să înfăptuim o viziune colectivă pentru o Românie mai bună. Nu suntem
animați de interese personale. Politica este instrumentul prin care acționăm cu integritate și
caracter pentru interesele României și ale cetățenilor ei.
Acțiune: Acționăm în numele celor pe care îi reprezentăm. Pentru că după peste 25 de ani de
nesfârșite deziluzii, de corupție generalizată și de distrugere sistematică a resurselor României,
spunem: GATA! Cu speranța împărtășită a unui viitor drept și demn, am decis să intrăm în arenă
pentru că numai astfel putem schimba regulile jocului. Numai astfel putem genera adevărata
schimbare a sistemului actual. Lansăm un apel la acțiune către toți cei care s-au săturat să privească
neputincioși cum câțiva „aleși” își bat joc de țară și de viitorul nostru. Lupta cu ei este lungă și
grea pentru că ei înțeleg riscurile înfrângerii și controlează toate mecanismele puterii. Dincolo de
orice dificultăți, suntem convinși că binele va învinge și suntem hotărâți să mergem mereu înainte,
împreună.
Comunitate: Nimic nu se poate fără unitate pentru și prin comunitate. România se poate dezvolta
numai prin voința comună a tuturor celor care își doresc să trăiască într-o țară democratică,
dezvoltată și demnă. Indiferent ce ne definește ca persoane, suntem cu toții parte a aceleiași
comunități — locale, naționale și globale. Suntem o comunitate bazată pe merit și valori autentice,
cu cetățeni care se implică și cărora le pasă. Suntem o comunitate în care cei care muncesc și pun
suflet în ceea ce fac ajung departe, pe măsura talentului și efortului lor. Suntem o comunitate
responsabilă, care are grijă de cei nevoiași, conștientizând că toți cetățenii României merită un
acces echitabil la oportunități. Ne sprijinim reciproc și strângem rândurile împotriva celor care
protejează actualul sistem corupt. Ei sunt singurul nostru adversar.
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Transparență: Facem un PACT cu cetățenii României că ne angajăm să-i ascultăm și să le apărăm
drepturile. Suntem pe deplin transparenți pentru că nu avem nimic de ascuns. Mai mult, vrem să
putem fi trași la răspundere de cei care ne acordă încrederea lor. Astfel, asigurăm în permanență
accesul la informații complete și corecte pentru că numai împreună putem lua deciziile cele mai
bune. E timpul guvernării secolului 21 și al comunicării permanente între cetățeni și cei care îi
reprezintă. E timpul unei politici participative pentru toți cetățenii României și împreună cu ei.

PACT la puterea a 3-a
1. PACT cu ROMÂNIA
Punem mereu mai presus de orice interesul cetățenilor României, pe care îi reprezentăm cu
integritate, competență și dăruire. Acționăm pentru a face din România țara pe care ne-o dorim cu
toții și un aliat de încredere al partenerilor noștri externi. Ascultăm vocile celor care ne sprijină,
dar și vocile celor care nu ne susțin. Promitem că nu-i vom dezamăgi pe cei care cred în noi,
cetățeni ai României din țară și din diaspora. Credem în democrația reprezentativă și participativă.
Aceasta este singura cale pentru România democratică, dezvoltată și demnă.
2. PACT între TOȚI ROMÂNII
Propunem un Pact între toți românii: să ne angajăm să ne implicăm în societate pentru cetățenii
acestei țări și pentru România. Votul are valoare și se dă celor care îl merită. Implicarea civică și
dorința de a face bine pentru alții sunt valori fundamentale într-o societate modernă, bazată pe
respectarea legilor, o societate care îi răsplătește pe cei meritoși, îi sancționează pe cei incorecți și
totodată are grijă de cei nevoiași, asigurând acces echitabil la oportunități. Dincolo de orice ne
separă ca persoane, suntem cu toții cetățeni ai României și parte a societății românești, pe care
dorim să o încredințăm unită, prosperă și decentă celor ce vin în urma noastră.
3. PACT cu NOI ÎNȘINE
Ne implicăm pentru că dorim să lăsăm în urmă o Românie mai bună. Respectăm cele 4 principii
fundamentale ale demersului nostru: profesionalism, acțiune, comunitate și transparență. Nu
acceptăm compromisuri și nu primim în rândul nostru oameni care s-au compromis. Oportunismul
și traseismul aparțin actualei clase politice; în sistemul nostru de valori, integritatea nu se
negociază. Suntem loiali Pactului nostru și rămânem uniți în jurul unui crez simplu: cetățenii pe
primul loc.

Valorile PACT
Trăim într-o eră a marilor transformări, cu riscuri și oportunități pe măsură. Cea dintâi
nevoie a României este redarea încrederii cetățenilor în forța lor individuală și colectivă.
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PACT își asumă o orientare politică de centru. Nevoile imediate ale țării au prioritate în fața
oricăror dezbateri ideologice. Astfel, membrii PACT consideră că soluțiile optime la aceste
problemele cu care ne confruntăm trebuie să fie adaptate la contextul în care evoluează România.
Nu ne interesează dacă răspunsul la o anumită problemă este caracterizat ca fiind de stânga sau de
dreapta.
Înainte de a fi oameni politici, suntem pragmatici și ne asumăm o misiune clară: să construim
împreună România democratică, dezvoltată și demnă – țara pe care ne-o dorim cu toții. Țara
în care să putem să ne creștem copiii și nepoții. Țara în care să putem să avem grijă de părinții și
bunicii noștri. Țara în care să ne fie drag să rămânem.
Pe aceste baze, PACT promovează următorul set de valori:
1. LIBERTATE
Românii au dreptul să fie liberi. Liberi să gândească și să acționeze în limitele legii, după cum
doresc. Singurul sistem care poate garanta libertatea noastră este democrația autentică (stat de
drept funcțional, economie de piață, presă independentă și liberă, societate civilă activă).
PACT promovează un nou model de guvernare — transparent, reprezentativ și modern — bazat
pe cetățeni implicați și pe un sistem administrativ simplu, eficient și profesionist, fără influențe și
numiri politice. Instrumente noi, participative trebuie adoptate în întreaga administrație
românească, la nivel local, regional și național, cu respectarea principiilor transparenței, accesului
liber la informație și participării civice. PACT acționează pentru o nouă paradigmă: România
cetățenilor.
2. DREPTATE
Nimeni nu este deasupra legii, iar cei care o încalcă trebuie să suporte consecințe pe măsura
faptelor lor. O societate corectă pedepsește abaterile de la normele pe care le-a stabilit și care stau
la baza Pactului între cetățeni și stat.
Totodată, dreptatea implică meritocrație. Un sistem corect, bazat pe valori clare, răsplătește pe
fiecare după meritul său. În mediul privat, mecanismele pieței trebuie lăsate să recompenseze
munca și performanța. Administrația publică are nevoie de un sistem similar. Cele mai mari
schimbări se impun în mediul politic, care trebuie să promoveze exemple de competență,
integritate și altruism, ceea ce implică reformarea sistemului de finanțare a partidelor politice și
crearea unor reguli electorale corecte, transparente și deschise competiției. PACT acționează
pentru dreptate și normalitate într-o societate bazată pe o regulă simplă: după faptă, și răsplată.
3. UNITATE
Nimic nu se poate fără unitate. Fiecare cetățean român din țară și din diaspora trebuie să își recapete
încrederea în sine și în ceilalți membri ai comunității sale. Fundamentul unității este prosperitatea.
Toți cetățenii României au dreptul la o viață prosperă.
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Pentru asta avem nevoie de o economie dinamică, cu o infrastructură adecvată. Statul trebuie să
creeze mediul propice pentru ca mecanismele pieței să funcționeze eficient, intervenind punctual
pentru corectarea efectelor nedorite și pentru protejarea celor vulnerabili. Un stat cu rol limitat,
bine definit, cu instituții performante și depolitizate înseamnă eficiență, cumpătare în cheltuirea
banului public și lupta permanentă împotriva corupției.
Viziunea PACT de dezvoltare a României se bazează pe antreprenoriat, creativitate și cercetare.
Acest lucru presupune o școală adaptată provocărilor viitorului. Numai astfel vom putea fi cu
adevărat competitivi pe piețele globale și vom putea asigura un trai civilizat pentru toți românii.
Totodată, PACT mizează pe întreprinderile mici și mijlocii, pe fermieri și pe capitalul autohton.
Beneficiile marilor investiții românești ale anilor care vor urma trebuie să se reflecte în primul
rând în sectorul privat din România. În egală măsură, PACT încurajează investițiile străine prin
garantarea unui cadru corect, predictibil și competitiv la nivel global. PACT acționează pentru
unitate și prosperitate prin dezvoltarea unei economii durabile și competitive pentru România
secolului XXI.
4. DEMNITATE
La nivel individual, demnitatea înseamnă condiții decente de trai pentru fiecare. Aceasta înseamnă
un sistem de sănătate funcțional, cu servicii de calitate, care asigură îngrijirea tuturor cetățenilor.
Demnitatea înseamnă și recompensarea celor care au muncit o viață printr-un sistem de pensii
corect și eficient. Totodată, o societate demnă implică recunoașterea și promovarea exemplelor de
excelență. Cultura românească are nevoie de o susținere reală, bazată pe conștientizarea și
răsplătirea valorilor sale. În același timp, PACT promovează rolul important al sportului românesc
– atât sportul de masă, cât și cel de performanță.
La nivel colectiv, în cadrul comunității euro-atlantice, România trebuie să își pună în valoare cu
demnitate poziția de aliat în NATO și membru al Uniunii Europene, mai ales în plan regional,
asumându-și un rol major în marile transformări din prezent și viitor. România trebuie să fie
independentă și puternică în politica externă, ceea ce implică: creșterea capacității de reacție a
armatei prin dotare și remunerare corespunzătoare; independență energetică; gestionarea
responsabilă a resurselor naturale; și relații economice solide cu alte state, bazate pe promovarea
interesului național printr-un corp diplomatic de profesioniști pregătiți la cel mai înalt nivel. Pe
acest fundament, România trebuie să aibă o voce distinctă în raport cu problemele grave cu care
se confruntă omenirea (schimbările climatice, accesul la apă și hrană, sărăcia etc.).
Totodată, România trebuie să își asume un rol esențial în sprijinirea integrării europene a
Republicii Moldova prin soluții pragmatice și beneficii reale. România trebuie să depună toate
eforturile necesare pentru desăvârșirea acestui ideal. PACT acționează pentru reafirmarea
demnității noastre, la nivel individual și colectiv.
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5. RESPONSABILITATE
Pe măsura drepturilor și aspirațiilor lor, cetățenii României au responsabilitatea de a construi
împreună o țară democratică, dezvoltată și demnă. Această cauză comună implică responsabilitatea
de a participa și de a ne implica în societate, precum și grija față de cei nevoiași. Statul are la
dispoziție mijloace pentru sprijinirea celor în nevoie, dar Statul nu poate face mai mult pentru noi
decât putem face noi, unii pentru ceilalți. Aceasta este esența responsabilității sociale. Totodată,
PACT promovează responsabilitatea individuală și colectivă față de protecția mediului, având
convingerea că resursele României trebuie protejate și valorificate cu grijă de către fiecare
generație, în interesul țării. PACT acționează pentru o Românie responsabilă.

TITLUL I: PLATFORMA ACȚIUNEA CIVICĂ A
TINERILOR (PACT)
SECȚIUNEA I: DISPOZIȚII GENERALE
Art. 1. Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT), denumit în continuare „partidul”, sau
„PACT”, este un partid politic de centru, persoană juridică de drept public constituită potrivit legii,
organizată în conformitate cu prevederile Constituției României și ale prezentului Statut.
Art. 2. Denumirea partidului
(1) Denumirea integrală a partidului este Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor.
(2) Denumirea prescurtată a partidului este PACT.
Art. 3. Identitatea partidului
(1) Semnul permanent al PACT este reprezentat pe fond alb astfel: simbolul unei stele formate din
trei elemente, cu părțile de sus și de jos de culoare roșie și cu partea din mijloc de culoare
albastră, sub acest simbol fiind scrise caracterele PACT cu culoare albastră, iar sub aceste
caractere fiind scrisă tot cu culoare albastră denumirea integrală a partidului, Platforma
Acțiunea Civică a Tinerilor. Codurile de culori sunt: a) RGB: 57/109/155 (albastru); b) RGB
200/51/61 (roșu) ; și c) RGB 255/255/255 (alb).
(2) Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent.
(3) Semnul permanent, identic cu semnul electoral, este redat sub formă grafică color și alb-negru
în Anexa 1, parte integrantă a prezentului Statut.
(4) Semnul permanent poate fi schimbat cu minim șase luni înainte de data alegerilor de către
organele competente ale partidului, conform prezentului Statut și în conformitate cu legile în
vigoare.
(5) Culorile PACT sunt albastru, roșu și alb.
(6) Sloganul partidului este cuvântul „Împreună”.
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(7) Drapelul PACT, precum și toate materialele grafice și documentele oficiale ale PACT, includ
semnul permanent al partidului și culorile stabilite prin prezentul Statut. Imnul PACT se aprobă
de către Adunarea Generală la propunerea Biroului Politic Național.
Art. 4. Sediul partidului
(1) Sediul central al PACT este în București, Sector 1, Șos. Nicolae Titulescu, Nr. 10, Bl. 20, Sc.
A, Apt. 30.
(2) Adresa sediului central poate fi schimbată prin hotărârea Biroului Politic Național.
Art. 5. Viziunea, misiunea și doctrina partidului
(1) Viziunea PACT implică transformarea accelerată a României într-un pol de excelență și
cunoaștere la nivel global. Pe termen mediu și lung, viziunea PACT implică desăvârșirea
procesului de convergență cu Europa și depășirea mediei de la nivelul Uniunii Europene pentru
toți indicatorii fundamentali de dezvoltare în orizontul de timp 2030.
(2) Misiunea PACT este de a reda România cetățenilor ei pentru a construi împreună o societate
democratică, dezvoltată și demnă: instituții democratice funcționale, independente,
reprezentative, credibile și transparente; o economie competitivă la nivel global, care
generează oportunități, prosperitate și un trai decent pentru toți cetățenii; o comunitate
puternică și unită acasă, în Europa și în lume.
(3) PACT are o orientare politică de centru și militează pentru responsabilizarea și implicarea
cetățenilor în formularea și punerea în practică a soluțiilor optime de dezvoltare, într-un cadru
de dialog profesionist, pragmatic și axat pe nevoile comunității. PACT încurajează în interiorul
și în afara partidului un dialog constant între diverse curente doctrinare pentru identificarea
celor mai bune soluții în interesul cetățenilor.
Art. 6. Obiectivele partidului
(1) În activitatea sa, PACT urmărește numai obiective politice.
(2) PACT are ca obiectiv general dezvoltarea României în plan politic, economic și social, pe baza
a cinci valori fundamentale: libertate, dreptate, unitate, demnitate și responsabilitate.
(3) PACT promovează în plan politic consolidarea democratică a României prin întărirea
instituțiilor sale fundamentale la toate nivelurile:
a. Suveranitate și securitate națională, integritate și unitate teritorială a României,
ordine de drept și democrație constituțională;
b. Alegeri libere, competitive și corecte, accesibile tuturor cetățenilor români din țară
și din străinătate;
c. Partide politice curate și responsabile, deschise spre dialog pentru interesele
comunității, și dedicate reprezentării autentice a cetățenilor;
d. Instituții publice independente și depolitizate, cu respectarea principiului separației
și echilibrului puterilor în stat și cu un rol limitat, bine definit;
e. Administrație eficientă, transparentă și modernă, cu resurse umane selectate pe
criterii meritocratice, cu un grad înalt de descentralizare și cu implicarea cetățenilor
în toate procesele decizionale, inclusiv prin folosirea tehnologiilor pentru
promovarea democrației participative;
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f. Sistem judiciar independent, eficient și accesibil tuturor cetățenilor, cu un cadru
anticorupție solid și funcțional, un sistem care să asigure respectarea legilor,
prevenirea faptelor ilegale și recuperarea prejudiciilor;
g. Societate civilă puternică, diversă, independentă și favorabilă incluziunii;
h. Presă liberă și responsabilă, inclusiv un serviciu public de radiodifuziune și
televiziune independent, obiectiv și de calitate;
i. Participare cetățenească activă, inclusiv prin formare civică permanentă și prin
dezvoltarea culturii politice elementare.
(4) PACT promovează în plan economic dezvoltarea durabilă a României și recuperarea rapidă a
decalajului față de Europa de Vest prin:
a. Economie competitivă pe plan global, bazată pe antreprenoriat, creativitate și
investiții substanțiale în cercetare și dezvoltare și în sectoarele generatoare de locuri
de muncă cu înaltă valoare adăugată;
b. Cadru legal și fiscal transparent, eficient și predictibil pentru toți investitorii
(autohtoni și străini), inclusiv prin bugetare multi-anuală, dezvoltarea pieței de
capital și stimularea parteneriatelor public-privat;
c. Infrastructură modernă și sigură pentru conectarea eficientă a tuturor cetățenilor la
oportunități și pentru capacitarea potențialului turistic românesc;
d. Cadru performant de gestiune a investițiilor în infrastructura publică și a
achizițiilor publice la nivel național, regional și local, de la definirea priorităților la
execuția, monitorizarea și evaluarea proiectelor;
e. Centre urbane dinamice, cu un grad înalt de calitate a vieții și politici integrate de
dezvoltare durabilă în zonele metropolitane;
f. Zone rurale dotate cu infrastructură modernă și eficientă, cu oportunități economice
și acces la resurse pentru dezvoltare, mai ales pentru copii și tineri;
g. Agricultură modernă și eficientă, cu satisfacerea consumului intern prin producția
locală, încurajarea asocierii pentru creșterea productivității, servicii integrate pentru
micii fermieri, finanțarea infrastructurii agricole comune, inclusiv sisteme de
irigații moderne și funcționale, promovarea sistemelor de distribuție și
comercializare echitabile și eficiente, și dezvoltarea agriculturii organice;
h. Întreprinderi mici și mijlocii puternice, susținute printr-un sistem administrativ
eficient și prin programe de investiții dedicate pentru a produce și comercializa,
inclusiv pe piețele externe, servicii și produse finite inovatoare;
i. Sector energetic robust, eficient și nepoluant prin management strategic, investiții
private, creșterea transparenței companiilor energetice de stat și modernizarea
capacității de producție, interconectare, transmisie și distribuție, pentru asigurarea
securității energetice a României;
j. Protecția mediului și a biodiversității prin promovarea normelor sociale adecvate,
combaterea și adaptarea la schimbările climatice, dezvoltarea economiei circulare,
valorificarea deșeurilor, ameliorarea calității aerului, a apelor și a solului, protejarea
pădurilor, reabilitarea siturilor contaminate și evaluarea strictă a tuturor proiectelor
cu riscuri majore de mediu.
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(5)

(6)

(7)
(8)

k. Dialog social instituționalizat, deschis și constant între cetățeni, administrație,
patronate, sindicate și societate civilă.
PACT promovează în plan social o Românie demnă la nivel individual:
a. Educație performantă prin modernizarea infrastructurii, reformă curriculară și
dinamizarea colaborării între școală și ceilalți furnizori de educație, întărirea
legăturilor între mediul academic și piața muncii, și promovarea sănătății și a
sportului la toate nivelurile și în viața de zi cu zi a tuturor cetățenilor;
b. Sistem de sănătate funcțional și eficient în întreaga țară, cu un cadru de performanță
bazat pe monitorizare și evaluare riguroase, un sistem optim de motivare pentru
personalul medical, infrastructură modernă și un rol crescut pentru mecanismele de
prevenție;
c. Cultură și industrii creative dezvoltate bazate pe reglementarea statutului artistului,
promovarea interesului pentru cultură la nivelul publicului larg, dezvoltarea
infrastructurii culturale și stimularea finanțării de diverse tipuri;
d. Sistem de pensii sustenabil, inclusiv prin promovarea unor politici de stabilizare
demografică, utilizarea eficientă a forței de muncă și economisirea individuală pe
parcursul vieții active;
e. Incluziune socială și pe piața muncii a grupurilor marginalizate pentru asigurarea
unor șanse egale în viață, inclusiv prin servicii integrate pentru familii;
f. Combaterea tuturor formelor de discriminare;
g. Responsabilitate socială prin sprijinirea celor în nevoie prin inițiative individuale și
organizații civice.
PACT promovează o Românie demnă la nivel colectiv prin:
a. Rol activ în marile transformări globale din prezent și viitor, printr-o participare
constantă la identificarea și punerea în practică a soluțiilor colective, și actor
important în asigurarea păcii și stabilității la nivel regional și internațional;
b. Aliat de încredere în cadrul NATO și membru puternic al Uniunii Europene;
c. Partener strategic pentru Statele Unite ale Americii în plan militar, economic și
academic.
d. Sprijin economic și politic real pentru integrarea europeană accelerată a Republicii
Moldova prin soluții pragmatice și de impact pentru unificare în familia europeană.
e. Armată respectată, dotată și remunerată corespunzător, inclusiv prin alocări
bugetare conforme cu angajamentele României în cadrul tratatelor internaționale;
f. Relații economice solide cu alte state, bazate pe promovarea interesului național
printr-un corp de profesioniști pregătiți la cel mai înalt nivel;
g. Strategie de atragere în România a cetățenilor plecați la studii sau la muncă peste
hotare.
Obiectivele și prioritățile PACT sunt prezentate pe larg în Programul Politic PACT, denumit
și „PACT pentru România”.
Obiectivele PACT sunt exprimate și în: programele electorale, programele de guvernare,
manifestele, declarațiile și alte documente politice și programatice adoptate conform
prezentului Statut și ale regulamentelor adoptate pe baza și pentru aplicarea acestuia.
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(9) Toți membrii PACT au dreptul de a contribui la definirea și punerea în aplicare a obiectivelor,
a platformei de politici publice și a hotărârilor conexe, precum și obligația de a se consulta cu
cetățenii în toate problemele de interes pentru comunitate.
Art. 7. Activitățile partidului
(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, PACT participă la alegeri și la guvernare, mecanisme
fundamentale pentru reprezentarea intereselor cetățenilor într-un sistem democratic, și
stimulează participarea cetățenilor la scrutine, potrivit legii.
(2) PACT promovează valorile și interesele naționale și susține reprezentanți proprii în instituțiile
și organismele publice, atât la nivel intern cât și la nivel internațional. PACT poate susține
candidați independenți la alegeri și poate acorda sprijinul unor persoane care nu sunt membre
de partid pentru diverse funcții publice.
(3) PACT susține și promovează principiul pluralismului politic și contribuie la un dialog
constructiv cu toți cetățenii și reprezentanții lor pentru identificarea prin consens a priorităților
naționale de dezvoltare. PACT colaborează în acest sens cu: instituții publice, organizații
neguvernamentale, reprezentanți ai mediului privat, sindicate, reprezentanți ai cultelor, alte
partide politice legitime și democratice.
(4) PACT încurajează înființarea de structuri asociative interne și afiliate, care promovează
principiile, valorile și prioritățile partidului.
(5) PACT acționează pentru promovarea intereselor României în plan internațional prin
reprezentanții săi de peste hotare, prin colaborări cu alte instituții și partide, și prin participarea
la acțiuni civice și politice în străinătate.
(6) PACT concepe, publică și promovează strategii și propuneri de politici publice pe teme de
importanță pentru dezvoltarea României;
(7) PACT contribuie la formarea opiniei publice și își promovează membrii săi, precum și
activitățile, pozițiile și propunerile sale, prin toate canalele de informare disponibile și prin
publicații proprii;
(8) PACT derulează activități de promovare a activității sale și membrilor săi, organizează
conferințe și evenimente publice, inițiază și mediatizează scrisori deschise și luări de poziții,
participă la consultări, derulează activități educative și cursuri de pregătire, dezvoltă platforme
de comunicare, desfășoară activități umanitare și alte acțiuni de interes, cu respectarea legilor
în vigoare.

SECȚIUNEA II: MEMBRII PACT
Art. 8. Dobândirea calității de membru
(1) Poate deveni membru al partidului Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT), prin liberă
asociere, orice cetățean român care are drept de vot, potrivit Constituției, fără deosebire de
rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de avere sau de origine
socială, și care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
a. aderă în mod liber la principiile, valorile și Statutul PACT, precum și la Programul
Politic și la celelalte documente ale partidului, inclusiv a regulamentelor aprobate
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

pe baza și pentru aplicarea prezentului Statut și dorește să acționeze pentru
îndeplinirea obiectivelor PACT;
b. este recunoscut drept o persoană competentă, corectă și dornică de a contribui în și
pentru comunitate, inclusiv prin activitatea în cadrul PACT;
c. nu a fost condamnat definitiv pentru infracţiuni săvârșite cu intenție, cu excepția
cazului în care a fost reabilitat;
d. nu a săvârşit grave abuzuri sau nereguli în funcţii publice sau politice;
e. nu îi este interzisă prin lege asocierea politică;
f. nu îi este interzisă, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, exercitarea
drepturilor politice sau cetățenești;
g. nu este membru al unui alt partid;
h. nu a promovat idei sau acțiuni cu caracter xenofob, rasist, antisemit sau extremist;
i. nu i s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă calitatea de colaborator sau lucrător al
Securității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
j. nu a fost membru cu funcție de conducere retribuită în cadrul Partidului Comunist
Român.
Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot deveni membri PACT și pot
înființa organizații de partid pe teritoriul statului în care se află, respectând legile statului
respectiv.
Pot deveni membri PACT, potrivit legii, cetățenii Uniunii Europene care nu dețin cetățenia
română, au domiciliul în România și au dreptul de a se asocia sau de a se înscrie în partide
politice în aceleași condiții ca cetățenii români.
Pentru dobândirea calității de membru PACT, solicitantul va depune următoarele documente:
(i) cerere scrisă de înscriere; (ii) curriculum vitae; (iii) declaraţie pe propria răspundere în care
precizează dacă are sau nu calitatea de membru al unui alt partid politic și daca îndeplinește
sau nu toate condițiile pentru a deveni membru PACT, așa cum sunt prevăzute în prezentul
Statut.
Documentele necesare pentru înscrierea ca membru PACT se pot depune inițial on-line prin
completarea formularelor disponibile pe website-ul oficial PACT. Documentele se depun
personal sau se transmit la sediul organizației locale pe raza căreia solicitantul își are
domiciliul, reședința sau locul de muncă, la alegerea sa. Documentele transmise on-line sunt
transferate automat de la nivel central către organizația locală selectată.
Cetățenii care au deținut în trecut calitatea de membru de partid la două sau mai multe alte
partide pot deveni membri PACT doar cu acordul Comisiei Județene de Etică, Integritate și
Arbitraj (CJEIA) aferente organizației locale unde acești membri doresc să se înscrie, în urma
unei sesizări scrise către CJEIA din partea Biroului Politic Local (BPL) al acelei organizații
locale. Hotărârile CJEIA în astfel de cazuri pot fi contestate la forul superior, respectiv la
Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA), hotărârea CNEIA fiind definitivă.
Biroul Politic Local decide prin vot, cu majoritate simplă, dacă aprobă sau respinge motivat
cererea de înscriere, în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data
înregistrării cererii. Dacă o hotărâre nu este adoptată în termenul menționat, solicitarea este
considerată ca fiind admisă. Hotărârea motivată se comunică de îndată solicitanților. Cererea
de înscriere aprobată de Biroul Politic Local este definitivă.
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(8) În cazul în care Biroul Politic Local respinge cererea formulată, solicitantul poate adresa o
contestație la forul superior al acestuia, respectiv Biroului Politic Județean, în termen de maxim
7 (șapte) zile calendaristice de la comunicarea hotărârii de respingere a cererii. Forul superior
decide în termen de maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data înregistrării
contestaţiei, decizia fiind definitivă.
(9) În cazul admiterii contestaţiei, se dispune de îndată înscrierea în PACT a persoanei care a
formulat contestaţia. Decizia Biroului Politic Judeţean se comunică atât persoanei care a
formulat contestaţia, cât şi Biroului Politic Local, în termen de (7) zile calendaristice de la
data pronunţării.
(10) Calitatea de membru PACT se dobândeşte la data adoptării hotărârii definitive de aprobare
a cererii de înscriere (sau la data deciziei organului competent prin care se soluționează
contestația conform alin. (7) de mai sus), noul membru având din acel moment toate drepturile
și responsabilitățile aferente acestei calități, așa cum sunt definite de prezentul Statut.
(11) Toți membrii PACT sunt înscriși în Registrul Local și în Registrul Național al Membrilor
PACT.
(12) Registrul Local și Registrul Național al Membrilor PACT sunt inițiate, organizate și
actualizate conform Regulamentului de aplicare a prezentului Statut.
(13) Fiecare membru PACT poate face parte dintr-o singură organizație locală. Transferul
acestuia către altă organizație locală se va face în baza unei cereri scrise, transmise de către
membrul PACT la noua organizație locală din care dorește sa facă parte, notificând în același
timp organizația locală din care dorește să se transfere.
(14) Regulamentul de aplicare a prezentului Statut detaliază aceste proceduri, inclusiv cu privire
la întocmirea și actualizarea Registrului Local și a Registrului Național al Membrilor PACT.
Art. 9. Suspendarea și pierderea calității de membru
(1) Calitatea de membru PACT se suspendă în umătoarele cazuri, potrivit prevederilor Statutului:
a. Temporar, la cererea scrisă a membrului PACT, adresată Biroului Politic Local.
b. Dacă membrul ocupă o funcție publică incompatibilă cu calitatea de membru al
unui partid politic.
c. Dacă membrul este pus sub urmărire penală, arestat preventiv, sau trimis în judecată
pentru fapte săvârșite cu intenție.
d. Dacă organizația locală în care activează se dizolvă, până la efectuarea transferului
către o altă organizație locală.
e. Ca sancțiune, în alte cazuri prevăzute de prezentul Statut.
(2) Calitatea de membru PACT încetează prin:
a. Demisie, formulată în scris, ca expresie unilaterală și irevocabilă a voinței liber
exprimate, aceasta având efect imediat, conform legii. Demisia se adresează
Biroului Politic Local al organizației din care face parte respectivul membru și nu
este supusă niciunei aprobări.
b. Înscrierea într-un alt partid politic, cu efect imediat, conform legii.
c. Condamnare definitivă pentru infracţiuni săvârșite cu intenție, inclusiv pentru
infracţiuni de corupție. Membrul respectiv poate fi reprimit în partid în cazul
reabilitării sale.
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

d. Neplata cotizației timp de peste un an de zile, în termen de 30 (treizeci) de zile
calendaristice de la data la care a fost notificat în acest sens.
e. Excludere, în condițiile definite de prezentul Statut.
f. Decesul membrului.
Membrul în cauză va fi notificat în scris despre suspendarea sau încetarea calităţii de membru
PACT, în conformitate cu alineatele (1) şi (2) de mai sus.
Pe perioada suspendarii, membrul nu va desfăşura activităţi în dauna partidului.
Declaraţiile sau acţiunile membrului suspendat, care contravin Codului de Etică PACT,
constituie temei pentru pierderea calităţii de membru al partidului;
Încetarea calității de membru are ca efect radierea din Registrul Local și din Registrul Național
al Membrilor PACT.
În cauze privitoare la condamnări definitive pentru fapte prevăzute de legea penală, excluderea
nu poate fi contestată la niciun organism PACT.
Regulamentul de aplicare a prezentului Statut detaliază procedurile de suspendare şi de
pierdere a calităţii de membru al partidului, inclusiv cu privire la actualizarea Registrului Local
și a Registrului Național al Membrilor PACT.

Art. 10. Drepturile membrilor PACT
Fiecare membru PACT are următoarele drepturi:
a. Să aibă inițiativă politică și posibilitatea examinării acesteia într-un cadru
organizat, prin propunerea și susținerea de moțiuni în cadrul partidului și în
organismele sale de conducere.
b. Să își exprime în mod liber opiniile, cu respectarea legilor în vigoare;
c. Să participe la activitățile organizate de partid, la ședințele organizației locale din
care face parte și la alte dezbateri și evenimente organizate de forurile partidului;
d. Să se informeze cu privire la activitatea organizației din care face parte, situația
financiară a organizației locale din care face parte, hotărârile luate de conducerea
partidului, și activitatea celor care reprezintă public PACT;
e. Să propună candidați, să voteze, să candideze și să fie ales în funcții de conducere
din interiorul și din afara partidului, numai dacă are achitată la zi cotizația de
membru PACT și numai pe criterii de competență, meritocrație și integritate, în
cadrul unor competiții libere, corecte și transparente, în condițiile stabilite de
prezentul Statut și de legile în vigoare.
f. Să propună politici publice și să contribuie la elaborarea programelor politice
PACT;
g. Să se asocieze cu alți membri PACT în cadrul unor structuri interne pentru a susține
propuneri, principii și proiecte, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și
a documentelor de partid;
h. Să participe la programele de formare ale partidului;
i. Să aibă inițiative legislative, administrative sau politice și să solicite examinarea
acestora în cadrul organizației locale și a tuturor forurilor de partid din care fac
parte;
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j. Să fie consultat periodic cu privire la deciziile majore privitoare la activitatea
PACT, cu respectarea prevederilor prezentului Statut și a regulamentelor PACT.
k. Să fie audiat şi să se apere în faţa organismelor PACT atunci când se propune
sancţionarea lor, [cu excepţia art. 9 alin. (7)];
l. Să se autosuspende din partid în orice moment, în conformitate cu prevederile
prezentului Statut.
m. Să demisioneze din partid în orice moment, cu efect imediat, în conformitate cu
prevederile prezentului Statut.
n. Orice alt drept prevăzut în prezentul Statut.
Art. 11. Îndatoririle membrilor PACT
Fiecare membru PACT are următoarele îndatoriri:
a. Să cunoască și să respecte prevederile Constituției României și legile țării, Statutul
PACT, regulamentele aferente și Codul de Etică PACT, deciziile organizației din
care face parte și a forurilor de conducere ale partidului.
b. Să cunoască, să respecte și să promoveze Programul Politic al partidului, principiile
și valorile PACT, și să participe la îndeplinirea misiunii și obiectivelor politice ale
partidului.
c. Să participe la activitățile organizației și forurilor din care face parte și la alte
întruniri PACT la care sunt convocați, la evenimente organizate de partid, precum
și la dezbateri PACT privitoare la politici publice și programe de dezvoltare.
d. Să respecte toate hotărârile și deciziile forurilor de conducere PACT, inclusiv în
ceea ce privește susținerea candidaților desemnați să reprezinte partidul.
e. Să comunice periodic și să se consulte cu cetățenii pentru identificarea nevoilor lor
şi a posibilelor soluții, precum și pentru evaluarea constantă a performanței PACT
în reprezentarea intereselor cetățenilor.
f. Să inițieze și să susțină un dialog deschis și permanent cu organizații civice,
sindicate, patronate, reprezentanți ai mediului privat, partide politice, și alți
parteneri de nivel local, regional, național și internațional.
g. Să își ducă la îndeplinire mandatul de reprezentare a membrilor PACT și a
cetățenilor României cu deplină competență, integritate și pasiune pentru
propășirea spirituală și materială a poporului român.
h. Să fie un exemplu prin acțiunile sale pentru valorile și principiile fundamentale
PACT și să vegheze la respectarea acestor valori și principii de către toți membrii
PACT, mai ales la nivelul conducerii de partid.
i. Să aibă un comportament ireproșabil în societate și să nu acționeze în niciun mod
care ar putea periclita îndeplinirea obiectivelor PACT sau care ar putea provoca
daune partidului, atât materiale, cât şi de imagine, prin declarații sau acțiuni publice
contrare principiilor, valorilor și deciziilor PACT.
j. Să păstreze confidențialitatea informațiilor și documentelor cu caracter intern..
k. Să plătească trimestrial cotizația de membru. Nivelul cotizației se stabilește prin
decizia Biroului Politic Național PACT.
l. Orice altă îndatorire prevăzută în prezentul Statut.
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Art. 12. Membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA), membrii Comisiilor
Județene de Etică, Integritate și Arbitraj (CJEIA), membrii Comisiei Naționale de Cenzori (CNC)
și membrii Comisiilor Județene de Cenzori (CJC) nu pot face parte din niciun organism de
conducere PACT.

SECȚIUNEA III: SANCȚIUNI DISCIPLINARE
Art. 13. Tipuri de sancțiuni disciplinare
(1) Membrilor partidului Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT) care s-au abătut de la
prevederile Statutului, Codului de Etică și Programului Politic ale partidului, ori care aduc
prejudicii PACT prin activitatea sau comportamentul lor, li se pot aplica următoarele
sancțiuni, în funcție de gravitatea faptei:
a. Avertisment scris.
b. Suspendarea din funcția deținută în cadrul partidului pentru o perioadă cuprinsă
între 30 (treizeci) și 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice, în cazul
începeriiurmăririi penale, dispunerii arestării preventive sau trimiterii în judecată a
unui membru PACT pentru fapte prevăzute de legea penală săvârșite cu intenție;
suspendarea intervine automat din funcția deținută în cadrul partidului până la
soluționarea cauzei.
c. Suspendarea din calitatea de membru al partidului pentru o perioadă cuprinsă între
30 (treizeci) și 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice, în cazul începerii
urmăririipenale, dispunerii arestării preventive sau trimiterii în judecată pentru
fapte prevăzute de legea penală săvârșite cu intenție; suspendarea intervine automat
din calitatea de membru al partidului până la soluționarea cauzei.
d. Revocarea din funcția deținută în cadrul partidului, în cazul începerii urmăririi
penale, dispunerii arestării preventive sau trimiterii în judecată pentrufapte
prevăzute de legea penală săvârșite cu intenție, , urmând ca în termen de 30
(treizeci) de zile calendaristice de la data revocării să se organizeze alegeri pentru
ocuparea funcției respective, în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi ale
Regulamentului de aplicare al acestuia.
e. Retragerea de către partid, în mod automat, a sprijinului politic pentru funcții
dobândite prin susținere de către partid, în cazul (i)începerii urmăririi penale,
dispunerii arestării preventive sau trimiterii în judecată pentru fapte prevăzute de
legea penală săvârșite cu intenție sau (ii) intervenirii şi constatării unei stări de
incompatibilitate.
f. Excluderea din partid în cazul condamnării definitive a pentru infracțiuni săvârșite
cu intenție, indiferent de modul de executare a pedepsei, precum și pentru fapte
pentru care nu se poate dobândi calitatea de membru, în conformitate cu Art. 8,
alin. (1) al prezentului Statut.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate oricăror alte fapte, gradual şi proporţional
cu gravitatea acestora, după criteriile şi modalităţile prevăzute în Codul de Etică PACT.
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Art. 14. Procedura de aplicare a sancțiunilor disciplinare
(1) Sancțiunile prevăzute se aplică conform prevederilor prezentului Statut, Regulamentului de
aplicare a Statutului și Codului de Etică PACT.
(2) Demararea acțiunii disciplinare se face în urma sesizării depuse de către oricare membru PACT
către Biroul Politic Local, Biroul Politic Județean, sau Biroul Politic Național din care face
parte membrul vizat, sau ca urmare a autosesizării Biroului Politic Local, a Biroului Politic
Județean, sau a Biroului Politic Național.
(3) Biroul Politic din care face membrul vizat înaintează sesizarea Comisiei Judeţene de Etică,
Integritate şi Arbitraj sau Comisiei Naţionale de Etică, Integritate şi Arbitraj, după caz;
(4) În cazul membrilor care nu fac parte din Biroul Politic Național, Comisia Judeţeană de Etică,
Integritate şi Arbitraj aferentă organizației locale din care face parte membrul vizat va cerceta
existența faptelor sesizate și va propune o soluționare a cauzei.
(5) În cazul membrilor care fac parte din Biroul Politic Național, Comisia Națională de Etică,
Integritate şi Arbitraj va cerceta existența faptelor sesizate și va propune o soluționare a cauzei.
(6) În cazul oricărei propuneri, cu excepția sancțiunii de excludere, hotărârea se va lua prin votul
unei majorități simple a membrilor Comisiei de Etică, Integritate şi Arbitraj respective.
(7) Pentru aplicarea sancțiunii de excludere din partid este necesar votul unei majorități de două
treimi din membrii Comisiei de Etică, Intergritate şi Arbitraj respective.
(8) Hotărârea Comisiei Judeţene de Etică, Integritate şi Arbitraj privitoare la sancționarea sau
nesancționarea unui membru PACT care face parte fie dintr-un Birou Politic Local, fie dintrun Birou Politic Judeţean poate fi contestată în scris la Comisia Naţională de Etică, Integritate
și Arbitraj (CNEIA). Contestaţia nu suspendă aplicarea sancţiunii dispuse. Decizia CNEIA,
dată în urma soluţionării contestaţiei, este definitivă în acest caz.
(9) Hotărârea Comisiei Naționale de Etică, Integritate şi Arbitraj privitoare la sancționarea sau
nesancționarea unui membru PACT care face parte din Biroul Politic Național poate fi
contestată în scris la Consiliul Executiv. Contestaţia nu suspendă aplicarea sancţiunii dispuse.
Decizia Consiliului Executiv, dată în urma soluţionării contestaţiei, este definitivă.
(10) Comisiile de Etică, Integritate şi Arbitraj se pronunță asupra sesizărilor privitoare la
posibile fapte săvârşite de membrii partidului în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice
de la data înregistrării sesizării sau a sesizării din oficiu.
(11) Hotârârea de sancționare trebuie comunicată în scris membrului vizat în termen de 7 (șapte)
zile calendaristice de la luarea ei și poate fi contestată în termen de 14 (paisprezece) zile
calendaristice de la comunicare. Comisiile de Etică, Integritate și Arbitraj, ca for superior,
respectiv Consiliul Executiv în cazul unei contestații formulate cu privire la o hotărâre a
CNEIA în cazul unui membru al Biroului Politic Național PACT, se vor pronunța în termen
de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data depunerii contestaţiei, iar deciziile vor fi
comunicate în scris membrului PACT în termen de 7 (șapte) zile calendaristice.
(12) Membrii PACT indicaţi în sesizare şi propuşi pentru sancționare vor fi notificați în scris cu
cel puțin 3 (trei) zile calendaristice înainte de data dezbaterii cauzei lor sau contestației lor în
vederea audierii acestora și vor avea dreptul la apărare prin utilizarea oricăror mijloace de
probă.
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(13) Neprezentarea membrului PACT la locul, ziua şi ora indicate în notificare nu împiedică
dezbaterea cauzei.
(14) Sancțiunile și ridicarea acestora se înregistrează de către CNEIA în Registrul Local și în
Registrul Național al Membrilor PACT.
(15) Solicitarea pentru reprimire ca membru PACT pentru orice persoană sancționată cu
excluderea sau care și-a pierdut calitatea de membru prin înscrierea în alte partide poate fi luată
în dezbatere și aprobată de conducerea organizației din care a făcut parte membrul respectiv
sau de către Biroul Politic Național după trecerea unui termen de minimum 12 (douăsprezece)
luni de la data excluderii sau a pierderii calității de membru. Decizia organizației respective
poate fi contestată la CNEIA.

TITLUL II: STRUCTURA DE ORGANIZARE
INTERNĂ A PARTIDULUI
Art. 15. Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor (PACT) se organizează și funcționează după criteriul
administrativ-teritorial, la nivel local, judeţean sau naţional.
Art. 16. Unitatea organizatorică de bază a partidului o constituie organizația locală.
Art. 17. PACT este constituit din organizații teritoriale ca subdiviziuni, în conformitate cu
prevederile Constituției, cu cele ale Legii partidelor politice și ale Legii finanțării partidelor
politice, cu cele ale prezentului Statut și în deplină concordanță cu legislația în vigoare.
Art. 18. Organismele de conducere politică ale PACT sunt:
(1) Organizația locală
a. Adunarea Generală Locală (AGL)
b. Biroul Politic Local (BPL)
(2) Organizația județeană
a. Adunarea Generală Județeană (AGJ)
b. Biroul Politic Județean (BPJ)
(3) Organizația națională
a. Adunarea Generală Națională (AGN)
b. Biroul Politic Național (BPN)
c. Consiliul Executiv (CEX)
Art. 19. Comisiile de etică, integritate și arbitraj ale PACT sunt:
a. La nivel județean: Comisia Județeană de Etică, Integritate și Arbitraj (CJEIA);
b. La nivel național: Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA).
Art. 20. Organele administrative ale PACT sunt:
a. La nivel județean: Biroul Administrativ Județean (BAJ);
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b. La nivel național: Biroul Administrativ Național (BAN).
Art. 21. Organele de control financiar ale PACT sunt:
a. La nivel județean: Comisia Județeană de Cenzori (CJC);
b. La nivel național: Comisia Națională de Cenzori (CNC).
Art. 22. Organizațiile locale
(1) Organizațiile locale PACT se constituie la nivel municipal, orășenesc, comunal, cât și la nivel
de organizații de diaspora. Fiecare sector din București are nivelul unei organizații locale.
(2) Organizațiile locale pot înființa prin decizia Biroului Politic Local organizații la nivelul
secțiilor de votare sau la nivel de cartier, cu respectarea prevederilor legale și a normelor
prezentului Statut.
(3) Organizațiile locale PACT sunt compuse din minim 10 membri.
(4) Adunarea Generală Locală (AGL) PACT este organul suprem de conducere al organizației
locale și este compusă din toți membrii partidului care aparțin de respectiva organizație și nu
sunt suspendați.
(5) AGL se convoacă cel puțin o dată la 4 (patru) ani, la cel mult 90 (nouăzeci) de zile
calendaristice după alegerile parlamentare, precum și ori de câte ori este necesar.
(6) AGL se convoacă de către Președintele Biroului Politic Local sau la cererea a cel puțin o treime
din membrii organizației locale.
(7) Pentru ca orice decizie a AGL să fie validată este nevoie de o majoritate simplă.
(8) Adunarea Generală Locală (AGL) PACT are următoarele atribuții:
a. alege şi revocă prin vot preferenţial, direct şi secret, membrii Biroului Politic Local,
cel puțin o dată la 4 (patru) ani;
b. alege şi revocă prin vot preferenţial, direct şi secret, delegaţii care reprezintă
organizaţia locală în Adunarea Generală Națională (AGN), cel puțin o dată la 4
(patru) ani, după norma stabilită de Regulamentul de aplicare a Statutului;
c. analizează și validează planul și bugetul anual propus de BPL;
d. evaluează activitatea organelor de conducere PACT de la nivel local și activitatea
membrilor PACT aleși sau susținuți pentru funcții publice în administrația locală;
e. hotărăște asupra raportului BPL, evaluează raportul privind situația financiară și
planul de campanie electorală;
f. votează prin vot secret candidaţii pentru alegerile locale aferente localității
respective pentru funcțiile de primar și consilieri locali, la propunerea BPL;
g. votează la vedere și hotărăște cu majoritate simplă încheierea unor alianţe politice
şi/sau electorale la nivel local, inclusiv cu liste comune atunci când este cazul,
precum şi eventualele coaliții în cadrul Consiliului Local al respectivei administrații
publice, cu aprobarea Biroul Politic Național și cu respectarea prezentului Statut, a
principiilor și valorilor PACT, și a Programului Politic PACT.
(9) Biroul Politic Local (BPL) este organul executiv al organizației locale. BPL este format din:
Președinte, Vicepreședinte, Secretar General, Trezorier și 1 (un) membru. Aceștia sunt aleși
de către Adunarea Generală Locală PACT prin vot secret. Orice membru al organizației locale
este eligibil pentru oricare dintre aceste funcții.
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(10) Durata mandatului tuturor membrilor BPL organizației locale este de 4 (patru) ani, cu
posibilitatea realegerii pentru un al doilea mandat. După o perioadă maximă de două mandate
pentru aceeași funcție, respectiv 8 (opt) ani, este obligatorie o perioadă de pauză/absență de
minim 4 (patru) ani din orice funcție de conducere a organizației locale în care a fost deținut
mandatul.
(11) Biroul Politic Local se reunește de cel puțin două ori pe lună la convocarea Președintelui
organizației și oricând la cererea scrisă a majorității simple a membrilor săi.
(12) Biroul Politic Local are următoarele atribuții:
a. Dezvoltă planul anual al organizației locale și monitorizează punerea lui în practică;
b. Elaborează bugetul anual al organizației locale și urmărește execuția acestuia;
c. Interacționează cu cetățenii la nivel local în mod constant pentru aflarea
problemelor cu care se confruntă și dezbaterea unor posibile soluții;
d. Gestionează baza de date a membrilor de la nivelul organizației.
e. Propune AGL candidați pentru consiliul local și pentru funcția de primar;
f. Coordonează campania electorală la nivelul localității respective;
g. Aprobă cererile de înscriere în organizație;
h. Administrează patrimoniul şi resursele structurilor locale;
i. Stabilește structura personalului angajat pentru buna funcţionare a structurilor
locale şi efectuează angajări şi concedieri;
j. Numește purtătorul de cuvânt al oragnizației locale;
k. Hotărăște schimbarea sediului organizației locale PACT;
l. Este responsabil pentru validarea și revocarea președinților Comisiilor de
specialitate ale partidului la nivel local, verificând pentru fiecare candidat
respectarea Statutului PACT, a Codului de Etică și propunerea Departamentului de
Resurse Umane rezultată în urma unui concurs. Comisiile de specialitate sunt
responsabile cu definirea și actualizarea politicilor publice ale partidului la nivel
local.
(13) Dizolvarea unei organizații locale se poate face de către Biroul Politic Județean (BPJ) prin
votul a două treimi dintre membrii BPJ. Hotărârea BPJ se poate contesta în scris la BPN în
termen de 30 (treizeci) de zile. BPN deliberează și hotărăște asupra deciziei de dizolvare în
termen de 30 (treizeci) de zile, hotărârea BPN fiind definitivă.
Art. 23. Organizațiile județene
(1) Organizațiile județene sunt compuse din totalitatea organizațiilor locale de pe raza județului.
Organizația București are nivelul unei organizații județene.
(2) Adunarea Generală Județeană (AGJ) PACT este organul suprem de conducere al organizației
județene și este compusă din toți membrii organizațiilor locale aflate pe teritoriul județului
respectiv.
(3) AGJ se convoacă cel puțin o dată la 4 (patru) ani, la cel mult 90 (nouăzeci) de zile calendaristice
după alegerile parlamentare, precum și ori de câte ori este necesar.
(4) AGJ se convoacă de către Președintele Biroului Politic Județean sau la cererea a cel puțin 1/3
(o treime) dintre membrii organizației județene.
(5) Pentru ca orice decizie a AGJ să fie validată este nevoie de o majoritate simplă.
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(6) AGJ are următoarele atribuții:
a. alege şi revocă prin vot preferenţial, direct şi secret, membrii Biroului Politic
Județean, cel puțin o dată la 4 (patru) ani;
b. alege şi revocă prin vot preferenţial, direct şi secret, membrii Comisiei Judeţene de
Arbitraj şi Integritate;
c. alege şi revocă, prin vot preferenţial, direct şi secret, membrii Comisiei Judeţene de
Cenzori;
d. analizează şi aprobă raportul Comisiei Judeţene de Cenzori referitor la execuţia
bugetară a organizaţiei judeţene;
e. analizează și validează planul și bugetul anual propus de BPJ;
a. evaluează activitatea organelor de conducere PACT de la nivel județean și
activitatea membrilor PACT aleși sau susținuți pentru funcții publice în
administrația județeană;
b. hotărăște asupra raportului BPJ, evaluează raportul privind situația financiară și
planul de campanie electorală la nivel județean;
c. votează prin vot secret candidaţii pentru alegerile aferente județului respectiv
pentru funcțiile pentru Consiliul Județean și pentru Parlamentul României, la
propunerea BPJ;
d. votează la vedere și hotărăște cu majoritate simplă încheierea unor alianţe politice
şi/sau electorale la nivel județean, inclusiv cu liste comune atunci când este cazul,
precum şi eventualele coaliții în cadrul Consiliului Județean al respectivei
administrații publice, cu aprobarea Biroul Politic Național și cu respectarea
prezentului Statut, a principiilor și valorilor PACT, și a Programului Politic PACT.
(7) Fiecare organizație județeană este condusă de un Birou Politic Județean (BPJ). BPJ este
organul executiv al organizației județene. Orice membru al organizației județene este eligibil
pentru un loc în BPJ.
(8) BPJ are un număr fix de 7 membri și este compus din: Președinte, Vicepreședinte, Secretar
General, un Trezorier și 3 membri BPJ. Toți aceștia sunt aleși prin vot secret de către Adunarea
Generală Județeană (AGJ) PACT. BPJ are un mandat de cel mult 4 (patru) ani.
(9) Durata mandatului Președintelui, Vicepreședintelui, Secretarului General și Trezorierului BPJ
este de patru ani cu posibilitatea realegerii pentru un al doilea mandat. După o perioadă maximă
de două mandate, respectiv opt ani, este obligatorie o perioadă de pauză/absență de patru ani
din orice funcție de conducere a Organizației județene în care a avut loc mandatul.
(10) Biroul Politic Județean (BPJ) are următoarele atribuții:
a. Dezvoltă planul anual al organizației județene și monitorizează punerea lui în
practică;
b. Elaborează bugetul anual al organizației județene și urmărește execuția acestuia;
c. Interacționează cu cetățenii la nivel județean în mod constant pentru aflarea
problemelor cu care se confruntă și dezbaterea unor posibile soluții;
d. Gestionează baza de date a membrilor de la nivelul organizației.
e. Propune AGJ candidați pentru consiliul județean, parlament și pentru orice alte
funcții politice la nivel județean;
f. Coordonează campania electorală la nivelul județului respectiv;
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g. Aprobă cererile de înscriere în organizație;
h. Administrează patrimoniul şi resursele structurilor județene;
i. Stabilește structura personalului angajat pentru buna funcţionare a structurilor
județene şi efectuează angajări şi concedieri;
j. Numește purtătorul de cuvânt al oragnizației județene;
k. Hotărăște schimbarea sediului organizației județene PACT;
l. Este responsabil pentru validarea și revocarea președinților Comisiilor de
specialitate ale partidului la nivel județean, verificând pentru fiecare candidat
respectarea Statutului PACT, a Codului de Etică și propunerea Departamentului de
Resurse Umane rezultată în urma unui concurs. Comisiile de specialitate sunt
responsabile cu definirea și actualizarea politicilor publice ale partidului la nivel
județean.
(11) Dizolvarea unei organizații județene se poate face de către Consiliul Executiv (CEX) prin
votul a două treimi dintre membrii CEX.
Art. 24. Organizația națională
(1) Organizația națională este compusă din cele 41 de organizații județene, organizația
Municipiului București și Organizația pentru Diaspora, și este condusă de Adunarea Generală
Națională (AGN) PACT, Consiliul Executiv (CEX) și Biroul Politic Național (BPN).
(2) Organizația națională include Adunarea Generală Națională PACT și îi pune în aplicare
deciziile prin CEX și BPN.
Art. 25. Organizația pentru diaspora
(1) Organizațiile locale din diaspora vor avea același statut organizațional ca organizațiile locale
de pe teritoriul României, respectând prevederile legale din statul în care funcționează.
(2) Organizațiile locale din diaspora vor fi reprezentate de un Birou Politic Local, ales de o
Adunare Generală Locală.
(3) Biroul Politic al unei țări va fi ales prin Adunare Generală la nivelul întregii țări respective,
având structura în oglindă cu cea a unui Birou Politic Județean.
Art. 26. Adunarea Generală Națională (AGN)
(1) AGN este organul suprem de conducere al partidului, cu atributele prevăzute de legislația în
vigoare și de prezentul Statut.
(2) AGN este constituită din delegații aleși prin vot secret de către organizațiile locale și din
delegații de drept, anume membrii BPN și membrii CEX.
(3) AGN întrunește cvorumul dacă sunt prezenți jumătate plus unu dintre delegații organizațiilor
locale.
(4) AGN are următoarele atribuții:
a. alege și revocă membrii Biroului Politic Național PACT prin vot preferențial, direct
și secret;
b. alege și revocă membrii Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj
(CNEIA) PACT prin vot preferențial, direct și secret;
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alege și revocă membrii Comisiei Naționale de Cenzori (CNC) prin vot preferențial,
direct și secret;
d. decide prin vot secret toate schimbările la statut, asocierea într-o alianță politică ori
în alte forme de asociere, fuziuni, absorbții, însemnele partidului, obiectivele
partidului, statutul și programul politic al partidului, precum și cu privire la alte
chestiuni de importanță majoră pentru partid;
e. aprobă reorganizarea Partidului, la propunerea BPN;
f. decide autodizolvarea Partidului, cu votul a cel puțin două treimi dintre membrii
Partidului.
(5) AGN se întrunește cel puțin o dată la 4 (patru) ani, în cel mult 120 (o sută douăzeci) de zile
calendaristice după alegerile parlamentare, precum și ori de câte ori este necesar. AGN poate
fi întrunită la nevoie și la cererea Biroului Politic Național (BPN) prin votul a 2/3 (două treimi)
dintre membrii acestuia.
(6) Consiliul Executiv (CEX) decide, cu cel puțin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de
convocarea AGN: locul și data AGN; numărul de delegați aleși de către fiecare organizație
locală, în funcție de o normă de reprezentare a membrilor, conform Regulamentului de aplicare
a Statutului.
(7) Pentru ca orice decizie a AGN să fie validată este nevoie de o majoritate simplă.
c.

Art. 27. Biroul Politic Național (BPN)
(2) Biroul Politic Național (BPN) este structura executivă a partidului și este format din membri
votați prin vot secret de către Adunarea Generală a partidului.
(3) Biroul Politic Național (BPN) este compus din 15 membri: Președintele, Secretarul General,
Trezorierul național, un Prim-Vicepreședinte și 11 Vicepreședinți.
(4) Trei Vicepreședinți reprezintă Organizația PACT pentru Diaspora.
(5) Ceilalți opt Vicepreședinți reprezintă fiecare câte una dintre regiunile de dezvoltare din
România (București-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Sud şi Sud-Est),
pentru a asigura principiul reprezentativității teritoriale în conducerea partidului.
(6) Orice membru PACT care respectă legile României, statutul PACT și Codul de Etică PACT
este eligibil pentru un loc în Biroul Politic Național.
(7) BPN se întrunește în ședință săptămânală.
(8) Mandatul BPN este de patru ani. BPN este numit în funcție și poate fi revocat din funcție doar
de către Adunarea Generală a PACT.
(9) Biroul Politic Național are următoarele atribuții:
a. Propune Adunării Generale schimbările la statut, reorganizarea partidului, alianțe
la nivel național cu alte organizații sau partide, fuziuni, absorbții, însemnele
partidului, obiectivele partidului și programul politic al partidului.
b. Prezintă organelor abilitate ale statului candidații pentru alegerile parlamentare,
europarlamentare și prezidențiale, verificând pentru fiecare candidat respectarea
Statutului PACT, a Codului de Etică și, în cazul funcțiilor administrative publice,
ia în considerare și propunerea Departamentului de Resurse Umane din cadrul
Biroului Administrativ.
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c. Votează și revocă prin vot secret președinții Comisiilor de specialitate ale
partidului, verificând pentru fiecare candidat respectarea Statutului PACT, a
Codului de Etică și propunerea Departamentului de Resurse Umane rezultată în
urma unui concurs. Comisiile de specialitate sunt responsabile cu definirea și
actualizarea politicilor publice ale partidului. Comisiile acoperă douăsprezece
sectoare de importanță majoră pentru dezvoltarea României: administrație publică;
antreprenoriat și tehnologia informației; cultură; dezvoltare urbană și regională;
economie și finanțe; educație, tineret și sport; energie și mediu; justiție și afaceri
interne; construcții și transporturi; muncă, protecție socială și incluziune; relații
internaționale și securitate națională; sănătate.
d. Alte atribuții indicate în prezentul statut sau în regulamentele PACT.
Art. 28. Atribuțiile Președintelui PACT
(1) Este garantul respectării principiilor și valorilor partidului și al aplicării Programului Politic și
Statului PACT.
(2) Reprezintă partidul în relațiile cu autoritățile publice și cu terții, precum și în relațiile oficiale
la nivel național și internațional.
(3) Coordonează membrii BPN și ai Biroului Administrativ (BA) pentru actualizarea constantă a
Programului Politic al PACT, dezbaterea și aprobarea acestuia în structurile de conducere ale
PACT.
(4) Convocă și prezidează ședințele BPN, CEX și Adunarea Generală.
(5) Prezintă pe ordinea de zi a ședințelor BPN rapoartele periodice ale Comisiei Naționale de Etică,
Integritate și Arbitraj.
(6) Prezintă periodic rapoarte în fața BPN și a CEX privind îndeplinirea obiectivelor politice
stabilite în cadrul AGN.
(7) Conduce delegațiile partidului și face declarații în numele partidului.
(8) Emite dispoziții și răspunde de punerea în aplicare a hotărârilor AGN, CEX si BPN.
(9) Propune, motivat, organismului de decizie competent, demiterea din funcție a oricărui membru
care deține funcții de conducere în PACT.
(10) Este responsabil de stabilirea liderilor campaniilor electorale la nivel național (pentru
alegerea Președintelui României, alegerile parlamentare și pentru alegerile europarlamentare).
(11) Propune BPN și votează asupra sprijinului acordat candidaților PACT la nivel național
(președinte, europarlamentare și parlamentare).
(12) Propune BPN și votează asupra candidaturilor la funcții în administrația publică la nivel
național, după primirea avizului consultativ din partea Departamentului de Resurse Umane și
din partea Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj.
(13) Poate iniția negocieri și alianțe electorale cu alte partide sau formațiuni politice și apolitice,
în baza mandatului acordat de BPN.
(14) Împreună cu vicepreședinții PACT contribuie la dezvoltarea organizațională a PACT.
(15) Propune AGN candidaturile pentru postul de Trezorier național al PACT.
(16) Lunar participă la ședința cu Președinții BPJ pentru o comunicare bidirecțională și o
conlucrare cât mai eficientă.
(17) Este responsabil cu crearea la nivel național a Comisiilor de specialitate ale PACT.
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(18) Numește o Comisie Consultativă de Expertiză formată din specialiști care nu sunt membri
PACT și care pot fi invitați la ședințele BPN și CEX pentru consultări. Aceștia își pot aduce
contribuția la elaborarea politicilor publice ale PACT.
(19) Este responsabil de crearea tuturor premiselor pentru a oferi accesul la funcții în partid și
în viața publică a tuturor membrilor PACT într-o măsură egală, echitabilă, bazată pe
meritocrație și implicare.
(20) Este responsabil cu asigurarea unei prezențe cât mai echitabile a ambelor sexe în funcții la
toate nivelurile.
Art. 29. Atribuțiile Prim-Vicepreședintelui PACT
(1) Coordonează activitățile organizatorice ale partidului, cât și activitatea celor 11 Vicepreședinți.
(2) Coordonează punerea în practică a hotarârilor BPN și CEX.
(3) Prin desemnare de către Președinte partidului, prezidează ședințele BPN și CEX.
(4) Prin delegare de către Președintele partidului, îndeplinește atribuții ce îi revin în mod normal
acestuia din urmă.
Art. 30. Atribuțiile Secretarului General PACT
(1) Este responsabil cu activitatea de organizare și dezvoltare organizațională a PACT.
(2) Conduce BA național și pune în aplicare deciziile BPN și ale AGN prin intermediul BA.
(3) Lucrează împreună cu Președintele PACT la actualizarea constantă a Programului Politic al
PACT, dezbaterea și aprobarea acestuia în structurile de conducere ale PACT.
(4) Lunar organizează o ședință cu toți secretarii generali județeni ai PACT, pentru informare și
luarea deciziilor administrative.
(5) Răspunde de organizarea și buna desfășurare a ședințelor BPN si CEX.
(6) Răspunde de evidența activității și menținerea arhivei PACT la zi.
(7) Răspunde de structura BA la nivel național. Împreună cu secretarii generali județeni lucrează
constant la îmbunătățirea structurii BA. Orice modificare a BA la nivel național va fi supusă
votului BPN.
(8) Comunică constant și lucrează împreună cu toți directorii de campanie de la nivel național,
județean și local.
Art. 31. Atribuțiile Trezorierilor PACT
(1) Fiecare organizație locală, județeană și cea națională are un trezorier care răspunde de
menținerea evidenței cotizațiilor, împreună cu Biroul Administrativ, și răspunde de gestiunea
patrimoniului PACT la nivelul organizației respective.
(2) Trezorierul face parte din Biroul Politic de la nivelul respectiv și este ales prin vor preferențial,
secret și direct, de către Adunarea Generală de la nivelul respectiv.
(3) Trezorierul național coordonează și sprijină activitatea trezorierilor județeni, iar trezorierii
județeni coordonează și sprijină activitatea trezorierilor locali.
Art. 32. Atribuțiile vicepreședinților PACT
(1) Organizează dezvoltarea PACT în regiunile pe care le reprezintă și reprezintă PACT la nivel
regional, în limita mandatului dat de Biroul Politic Național.
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(2) Sunt responsabili de organizarea ședințelor lunare cu președinții și vicepreședinții BPJ.
(3) Coordonează diverse domenii de activitate ale partidului atribuite conform Regulamentului de
aplicare a Statutului sau prin decizia Președintelui PACT.
(4) Prezintă problemele din aria lor geografică de competență pe agenda BPN și informează
președinții și vicepreședinții organizațiilor județene și locale despre deciziile adoptate.
(5) Împreună cu organizațiile județene lucrează constant pentru îmbunătățirea rețelelor de
organizații locale din localități și județe, sau din aria lor geografică în cazul vicepreședinților
din diaspora.
(6) Împreună cu vicepreședinții BPJ din regiunea lor coordonează efortul de organizare a
observatorilor la alegeri din partea PACT.
Art. 33. Atribuțiile membrilor Birourilor Politice de la nivel județean și respectiv local sunt în
oglindă cu atribuțiile membrilor Biroului Politic Național, așa cum sunt definite de
prezentul Statut, adaptate la nivelurile județean și respectiv local.
Art. 34. Consiliul Executiv (CEX)
(1) Consiliul Executiv (CEX) este compus din: membrii Biroului Politic Național; președinții și
vicepreședinții Organizațiilor Județene, ai Organizației Municipiului București și ai
Organizației pentru Diaspora; primarii reședințelor de județ, membri ai PACT; președinții
consiliilor județene, membri ai PACT; miniștri în funcție, membri ai PACT; și parlamentarii
în funcție ai PACT din Parlamentul României și din Parlamentul European.
(2) CEX are următoarele atribuții:
a. Asigură conducerea partidului între două sesiuni ale Adunării Generale Naționale.
b. Are un rol informativ asupra BPN, în afară de situațiile în care este nevoie ca un
membru al BPN să fie înlocuit și altul reales, în perioada dintre două Adunări
Generale. Consiliul Executiv poate alege în funcție, prin vot secret un nou membru
BPN interimar până la următoarea Adunare Generală Națională.
c. Se întrunește cel puțin o dată la 6 luni pentru a discuta strategia partidului și orice
alte aspecte care țin de organizarea și finanțarea PACT.
d. Votează prin vot secret candidații PACT la alegerile europarlamentare, la
propunerea BPN.
e. Analizează contestațiile formulate în scris la hotărârile de sancționare sau
nesancționare a unui membru PACT care face parte din Biroul Politic Național.
Contestaţia nu suspendă aplicarea sancţiunii dispuse. Decizia Consiliului Executiv,
dată în urma soluţionării contestaţiei, este definitivă.
Art. 35. Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA) și Comisiile Județene de
Etică, Integritate și Arbitraj (CJEIA)
(1) Comisiile de Etică, Integritate şi Arbitraj, atât Comisia Națională de Etică, Integritate și
Arbitraj (CNEIA) cât și Comisiile Județene de Etică, Integritate și Arbitraj (CJEIA), se
organizează și își desfășoară activitatea conform legilor aplicabile, Statutului PACT,
Regulamentului de aplicare a Statutului PACT și Codului de Etică PACT.
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(2) CNEIA este formată din 7 (șapte) membri, astfel; un preşedinte, un vicepreşedinte și 5 (cinci)
membri, unul dintre aceştia îndeplinind şi funcţia de secretar. Niciuna dintre persoanele care
fac parte din cadrul Comisiei nu poate avea alte funcţii în cadrul partidului.
(3) La nivelul fiecărui județ, CJEIA este formată din 7 (șapte) membri, astfel: un preşedinte, un
vicepreşedinte și 5 (cinci) membri, unul dintre aceştia îndeplinind şi funcţia de secretar.
Niciuna dintre persoanele care fac parte din cadrul Comisiei nu poate avea alte funcţii în cadrul
partidului.
(4) Comisiile de Etică, Integritate şi Arbitraj se organizează și funcționează în conformitate cu
prevederile Codului de Etică apobat de către organul statutar, ale prezentului Statut, ale
Regulamentului de aplicare a Statului, precum și ale legilor în vigoare.
(5) Membrii fiecărei CJEIA sunt aleși prin vot secret de către Adunarea Generală Județeană
PACT, pentru un mandat de 4 ani.
(6) Membrii CNEIA sunt aleși prin vot secret de către Adunarea Generală Națională PACT, pentru
un mandat de 4 ani.
(7) CNEIA este responsabilă cu elaborarea și actualizarea Codului de Etică PACT și se îngrijeşte
de respectarea, în interiorul partidului a valorilor și principiilor etice de corectitudine, egalitate,
transparență, integritate și competență.
(8) CJEIA şi CNEIA au rolul de a primi şi de a înregistra toate sesizările şi plângerile înaintate
CJEIA sau CNEIA, în funcție de caz și apartenența petentului.
(9) Codul de Etică PACT prevede proceduri echitabile de decizie, asigurând părţilor dreptul la
opinie şi dreptul de a se apăra;
(10) CJEIA are următoarele atribuţii:
a. soluţionează diferendele dintre membrii partidului sau dintre aceştia şi conducerea
organizaţiei locale sau judeţene;
b. soluţionează toate plângerile formulate de membrii PACT din organizațiile locale
și județene în legătură cu apeluri la candidaturi pentru orice funcții la nivel local
sau județean;
c. soluţionează sesizările înaintate de către Biroul Politic Local sau de către Biroul
Politic Judeţean, în conformitate cu art. 14 din prezentul Statut;
d. hotărăște acordul sau refuzul privitor la cererile de înscriere în PACT din partea
persoanelor care au făcut parte în decursul timpului din două sau mai multe partide,
în urma unei sesizări în scris din partea BPL respectiv.
(11) Comisia Națională de Etică, Integritate şi Arbitraj (CNEIA) are următoarele atribuţii:
a. soluţionează diferendele dintre membrii partidului sau dintre aceştia şi conducerea
organizaţiei locale, judeţene, sau naționale;
b. soluţionează toate plângerile formulate de membrii PACT din organizația
națională, referitoare la candidaturile pentru orice funcții de nivel național sau
european;
c. soluţionează sesizările înaintate de către Biroul Politic Naţional, în conformitate cu
art. 14 din prezentul Statut;
d. judecă, în contestaţie, hotârârile CJEIA, inclusiv în ceea ce privește cetățenii care
doresc să devină membri PACT dar au făcut parte în prealabil din două sau mai
multe partide politice.
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(12) Hotărârile CNEIA sunt definitive, cu excepția contestațiilor în scris privind deciziile
CNEIA în cazul unui membru al Biroului Politic Național, situație în care Consiliul Executiv
soluționează cauza prin decizie definitivă.
(13) CJEIA şi CNEIA exercită orice altă atribuţie încredinţată de Statut şi de Codul de Etică
Pact.
Art. 36. Biroul Administrativ
(1) Biroul Administrativ este structura administrativă a partidului.
(2) Biroul Administrativ Național (BAN) este condus de Secretarul General al PACT, membru al
BPN. Este singurul membru al Biroului Administrativ ales de către Adunarea Generală
Națională.
(3) BAN este compus din Directorii departamentelor sale: Cercetare și Statistică, Comunicare,
Dezvoltare, Finanțare, Juridic, Logistică, Parteneriate, Politici Publice și Resurse Umane.
(4) Membrii departamentelor BAN sunt numiți de către Președintele PACT pe criterii de
competență profesională și integritate. Ei trebuie să respecte Statutul PACT și Codul de Etică
PACT.
(5) BA este organizat la nivel național și județean. BA al organizației județene oglindește
organizarea BA la nivel național.
(6) Biroul Administrativ Județean (BAJ) este condus de Secretarul General județean, membru al
BPJ. Este singurul membru al Biroului Administrativ Județean ales de către Adunarea Generală
Județeană.
(7) Se pot organiza Birouri Administrative la nivelul organizațiilor locale prin decizia fiecărui
BPL. BA al Organizației Locale este condus de Secretarul General local și își organizează
activitatea în funcție de particularitățile locale, dar este responsabilitatea BAJ să îl ajute în
orice fel posibil din punctul de vedere al infrastructurii și al schimbului de informații pentru
desfășurarea activităților specifice.
(8) Departamentul de Resurse Umane face propuneri pentru Biroul Administrativ Național. În
cazul în care candidatul dorește o funcție administrativă în partid sau în spațiul public,
departamentul organizează un concurs în urma căruia cel mai potrivit candidat din punct de
vedere profesional este propus mai departe organismelor de decizie. În cazul în care se dorește
o funcție politică în interiorul partidului sau în spațiul public, această situație nu este în
responsabilitățile Departamentului de Resurse Umane, deoarece orice membru PACT este
liber să candideze la orice funcție politică dorește, atâta timp cât respectă legile României,
statutul PACT și Codul de Etică PACT.
Art. 37. Compunerea și atribuțiile Comisiilor de Cenzori
(1) Comisiile de Cenzori PACT se organizează și își desfășoară activitatea conform legilor
aplicabile, Statutului PACT, Regulamentului de aplicare a Statutului PACT și Codului de Etică
PACT.
(2) CNC este compusă din 9 membri: Președintele Comisiei și 8 membri.
(3) Membrii CNC sunt votați prin vot secret de AGN a PACT.
(4) CNC are următoarele atribuții:
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(5)
(6)
(7)

(8)

a. Controlează activitatea financiară, economică și administrativă a PACT la nivel
național;
b. Poate invita trezorierul național și orice alt membru PACT să participe fără drept
de vot la ședintele CNC;
c. Sprijină și coordonează activitatea Comisiilor Județene de Cenzori.
Comisia Județeană de Cenzori este compusă din 3 membri: Președintele Comisiei și 2 membri.
Membrii CJC sunt votați prin vot secret de AGJ, la nivelul fiecărui județ.
CJC are următoarele atribuții:
a. Controlează activitatea financiară, economică și administrativă a PACT la nivel
județean și local;
b. Poate invita trezorierul județean, trezorierii locali și orice alt membru al
organizațiilor județene și locale PACT să participe fără drept de vot la ședintele
CJC.
Durata mandatului membrilor CNC și CJC este de 4 ani.

TITLUL III: ALEGEREA ORGANELOR
EXECUTIVE ȘI DESEMNAREA CANDIDAȚILOR
Art. 38. Alegerea BPL
(1) BPL este ales prin vot secret de Adunarea Generală Locală a PACT, în conformitate cu
prevederile actualului Statut.
(2) Se utilizează buletine de vot fizice sau online pentru fiecare funcție în parte, cu toți candidații.
(3) Votarea poate fi făcută și validată prin orice mijloc care păstrează caracterul secret al votului,
fie prin bile, bilete, în persoană, online, prin corespondență etc., în conformitate cu legislația
în vigoare și cu prezentul Statut.
(4) Nici un membru BPL nu poate ocupa o poziție în același timp în vreun BPJ şi BPN.
Art. 39. Alegerea BPJ
(1) BPJ este ales prin vot secret de Adunarea Generală Județeană, în conformitate cu prevederile
prezentului Statut.
(2) Se utilizează buletine de vot fizice sau online pentru fiecare funcție în parte cu toți candidații.
(3) Votarea poate fi făcută și validată prin orice mijloc care păstrează caracterul secret al votului,
fie prin bile, bilete, în persoană, online, prin corespondență etc., conform cu legislația în
vigoare și actualul Statut.
(4) Niciun membru BPJ nu poate ocupa o poziție în același timp în vreun BPL și BPN.
Art. 40. Alegerea BPN
(1) BPN este ales prin vot secret de Adunarea Generală Națională a PACT, în conformitate cu
prevederile prezentului Statut.
(2) Candidatura pentru funcția de Președinte PACT se depune în urma prezentării proiectului
candidatului de moțiune. Proiectul de moțiune este verificat de BPN în funcție, care votează
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(3)
(4)
(5)

(6)

asupra prezentării proiectului în fața Adunării Generale Naționale. BPN verifică proiectul din
punct de vedere al respectării Statutului PACT, Constituției României și legilor partidelor
politice în vigoare.
Fiecare candidat la o funcție din BPN trebuie să prezinte o listă de semnături cu susținători,
formată din minim 20 membri PACT.
Se utilizează buletine de vot fizice sau online pentru fiecare funcție în parte cu toți candidații.
Votarea poate fi făcută și validată prin orice mijloc care păstrează caracterul secret al votului,
fie prin bile, bilete, în persoană, online, prin corespondență etc., în conformitate cu legislația
în vigoare și actualul Statut.
Niciun membru BPN nu poate ocupa o poziție în același timp într-un BPJ şi BPL.

Art. 41. Desemnarea candidatului pentru alegerile prezidențiale
(1) Candidatul susținut de PACT la alegerile prezidențiale este desemnat în urma organizării
alegerilor interne deschise tuturor membrilor PACT.
(2) Procedura alegerilor interne nu va fi aplicată în cazul în care președintele în funcție a fost ales
din cadrul membrilor PACT și va fi, în continuare, susținut de PACT pentru un al doilea
mandat.
(3) Candidatul la funcția de Președinte al României din partea PACT trebuie să îndeplinească
următoarele condiții:
a. Să respecte Constituția României, legile în vigoare, Statutul PACT, Codul de Etică
PACT, Regulamentul de aplicare a Statutului PACT, valorile și principiile PACT;
b. Să aibă deplina capacitate de a exercita o astfel de funcție, atât prin competența
profesională dovedită, cât și prin integritate și caracter;
c. Să fie în deplinătatea drepturilor sale electorale;
d. Să susțină programul politic PACT.
(4) Membrii dornici să candideze pentru această funcție trebuie să depună o cerere în acest sens
la BPN, cu cel puțin 6 (șase) luni înaintea alegerilor prezidențiale.
(5) BPN va prezenta lista finală cu toți candidații ce respectă condițiile menționate mai sus tuturor
membrilor PACT. Votul membrilor PACT asupra candidaților se va desfășura conform
procedurilor din Regulamentul de aplicare al Statutului PACT.
(6) Candidatul câștigător în urma alegerilor interne va beneficia de întreaga susținere a membrilor
PACT.
Art. 42. Desemnarea candidaților pentru alegerile parlamentare și europarlamentare
(1) Candidatul la funcția de senator, deputat, sau europarlamentar din partea PACT trebuie să
îndeplinească următoarele condiții:
a. Să respecte Constituția României, legile în vigoare, Statutul PACT, Codul de Etică
PACT, Regulamentul de aplicare a Statutului PACT, valorile și principiile PACT;
b. Să aibă deplina capacitate de a exercita o astfel de funcție, atât prin competența
profesională dovedită, cât și prin integritate și caracter;
c. Să fie în deplinătatea drepturilor sale electorale;
d. Să susțină programul politic PACT.
29

(2) Membrii dornici să candideze pentru aceste funcții trebuie să depună la BPJ o cerere în acest
sens cu cel puțin 3 (trei) luni înaintea alegerilor parlamentare, respectiv la BPN pentru alegerile
europarlamentare cu cel puțin 3 (trei) luni înainte de aceste alegeri.
(3) BPN prezintă lista finală cu toți candidații ce respectă condițiile menționate mai sus către
Adunările Generale Județene în cazul alegerilor parlamentare, și respectiv către Consiliul
Executiv în cazul alegerilor europarlamentare.
(4) Pentru desemnarea candidaților la alegerile parlamentare este necesar votul AGJ, pentru
fiecare județ în parte.
(5) Pentru desemnarea candidaților la alegerile europarlamentare este necesar votul Consiliului
Executiv. Votul asupra candidaților se va desfășura conform procedurilor din Regulamentul
de aplicare al Statutului PACT.
(6) Candidații câștigători în urma alegerilor interne vor beneficia de întreaga susținere a membrilor
PACT.
Art. 43. Desemnarea candidaților pentru alegerile județene și locale
(1) Candidatul la funcția de consilier județean, consilier local sau primar, din partea PACT,
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a. Să respecte Constituția României, legile în vigoare, Statutul PACT, Codul de Etică
PACT, Regulamentul de aplicare a Statutului PACT, valorile și principiile PACT;
b. Să aibă deplina capacitate de a exercita o astfel de funcție, atât prin competența
profesională dovedită, cât și prin integritate și caracter;
c. Să fie în deplinătatea drepturilor sale electorale;
d. Să susțină programul politic PACT.
(2) Membrii dornici să candideze pentru aceste funcții trebuie să depună o cerere în acest sens la
BPN, cu minim 3 (trei) luni înaintea alegerilor locale și respectiv județene.
(3) BPN prezintă lista finală cu toți candidații ce respectă condițiile menționate mai sus, către
fiecare BPJ în parte în cazul alegerilor județene, respectiv către fiecare BPL în parte în cazul
alegerilor locale.
(4) Pentru desemnarea candidaților la alegerile județene este necesar votul BPJ, iar pentru
desemnarea candidaților la alegerile locale este necesar votul BPL.
(5) Votul asupra candidaților se va desfășura conform procedurilor din Regulamentul de aplicare
al Statutului PACT.
(6) Candidații câștigători în urma alegerilor interne vor beneficia de întreaga susținere a
membrilor PACT.

TITLUL IV. PATRIMONIUL PARTIDULUI PACT
Art. 44. Partidul PACT are un patrimoniu inițial de 400 (patru sute) RON, constituit din
contribuțiile egale ale semnatarilor prezentului Statut.
Art. 45. Patrimoniul PACT este administrat de către un trezorier la fiecare nivel de organizare.
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Art. 46. Sursele de finanțare pentru PACT sunt:
a. Cotizații ale membrilor;
b. Donații, legate și alte liberalități;
c. Subvenții de la bugetul de stat;
d. Venituri din activități proprii;
e. Alte surse, potrivit legii.
Art. 47. Operațiunile de încasări și plăți se efectuează prin conturi în lei și în valută deschise,
potrivit legii, în bănci cu sediul în România și se gestionează prin mandatari financiari,
numiți de către Birourile Politice de la toate nivelurile. Mandatarii financiari prezintă
Birourilor Politice respective, la fiecare nivel, rapoarte periodice privind aceste conturi.
Art. 48. Structurile locale organizate de PACT pot reprezenta partidul față de autoritățile publice și
terți la nivelul corespunzător și pot deschide conturi la bancă, răspunzând de gestionarea
acestora.

TITLUL V. ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII
Art. 49. Partidul PACT își încetează activitatea prin:
a. autodizolvare hotărâtă de Adunarea Generală Națională, cu votul a cel puţin 2/3
(două treimi) din numărul celor prezenți;
b. dizolvare, prin hotărârea Tribunalului Bucureşti sau a Curţii Constituţionale, pentru
motivele prevăzute de legile în vigoare;
c. reorganizare, efectuată conform legilor în vigoare și prevederilor prezentului Statut.

DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Art. 50. Prima Adunare Generală Națională va fi organizată în cel mult 12 (douăsprezece) luni de
la data înregistrării în Registrul Partidelor Politice.
Art. 51. În termen de maxim 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data adoptării prezentului
Statut, Biroul Politic Național va aproba Regulamentul de aplicare a Statutului și Codul de
Etică.
Art. 52. Prevederile Statutului și ale celorlalte regulamente constituite conform Statutului,
hotărârile Adunării Generale Naționale, cele ale Consiliului Executiv, cele ale Biroului
Politic Național și cele ale Biroului Administrativ Național sunt obligatorii, în condițiile
prevăzute de prezentul Statut, pentru toți membrii Partidului și pentru toate organele sale
de conducere.
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Art. 53. Adunările Generale adoptă hotărârile în prezența majorității membrilor săi, prin majoritate
simplă, cu excepția hotărârilor care necesită o majoritate de ⅔ (două treimi) conform
actualului Statut.
Art. 54. Biroul Politic Național și celelalte organe executive sau de control la nivel local, județean
și național adoptă hotărârile în prezența a 2/3 (două treimi) din membrii acestora, prin
majoritate simplă, cu excepția hotărârilor care necesită o majoritate de ⅔ (două treimi)
conform actualului Statut.
Art. 55. Dispozițiile protocoalelor și a tuturor celorlalte convenții încheiate de Partid sunt
obligatorii pentru membrii și organizațiile partidului.
Art. 56. Prezentul Statut conţine ansamblul de principii, norme și prevederi prin care se determină
obiectivele, structura și modul de acțiune și organizare ale partidului. Prezentul Statut se
completează de drept cu prevederile Legii partidelor politice. În cazul în care, pe parcursul
desfășurării formalităților de constituire și înregistrare a partidului apar modificări ale Legii
partidelor politice, prevederile statutare afectate de modificarea legii se vor modifica la
rândul lor pentru a se pune în concordanță cu noile prevederi legale.
Art. 57. Până la convocarea primei Adunări Generale Naționale a membrilor Partidului, conducerea
partidului va fi asigurată de Comitetul de Inițiativă Națională, stabilită prin Actul
Constitutiv și formată din: BURDUJA Sebastian Ioan; LAZĂR Alexandru-George;
MOLDOVAN Ionela-Cristina; OPREA Tudor-Ionuț; PREDA Dragoș Cosmin Lucian;
RADU Anda-Cristina; RADU Monica și ZAMFIR Ioana-Raluca.
Art. 58. Comitetul de Inițiativă Națională se întrunește în cvorum legal de 5 (cinci) membri și ia
decizii prin vot majoritar al membrilor Comitetului.
Art. 59. Comitetul de Inițiativă Națională aprobă și adoptă Statutul și Programul Politic al PACT.
Art. 60. Domnul BURDUJA Sebastian Ioan, în calitate de Președinte al Comitetului de Inițiativă
Națională, va reprezenta partidul în relațiile cu autoritățile publice și terții.
Art. 61. Comitetul de Inițiativă Națională își va înceta activitatea, de drept, în momentul alegerii
de către Adunarea Generală Națională a membrilor Partidului, a organelor de conducere
prevăzute în prezentul Statut.
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Prezentul Statut a fost redactat și semnat în 10 (zece) exemplare originale, în limba română,
astăzi, 2 februarie 2016, data certificării sale de către notar.

Sebastian Ioan Burduja
Membru fondator și Președinte al Comitetului de Inițiativă Națională
Alexandru-George Lazăr
Membru fondator și membru al Comitetului de Inițiativă Națională
Ionela-Cristina Moldovan
Membru fondator și membru al Comitetului de Inițiativă Națională
Tudor-Ionuț Oprea
Membru fondator și membru al Comitetului de Inițiativă Națională
Dragoș Cosmin Lucian Preda
Membru fondator și membru al Comitetului de Inițiativă Națională
Anda-Cristina Radu
Membru fondator și membru al Comitetului de Inițiativă Națională
Monica Radu
Membru fondator și membru al Comitetului de Inițiativă Națională
Ioana-Raluca Zamfir
Membru fondator și membru al Comitetului de Inițiativă Națională
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ANEXA 1: SEMNUL PERMANENT AL
PARTIDULUI PLATFORMA ACȚIUNEA CIVICĂ
A TINERILOR (PACT)

- varianta color -
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- varianta alb-negru -
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