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Regulament de aplicare a
Statutului Partidului Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor
(PACT)

Partidul Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor
CIF: 35971650
e-mail: impreuna@pactpentruromania.ro

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Articolul 1
(1) Prezentul Regulament este întocmit în scopul aplicării Statutului Partidului Platforma Acțiunea
Civică a Tinerilor.
(2) Prezentul Regulament reglementează organizarea și funcționarea tuturor structurilor teritoriale și
centrale ale Partidului Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor, denumit în continuare „PACT”.
(3) Prevederile Statutului PACT, ale Codului Etic și ale prezentului Regulament sunt obligatorii
pentru toate organizațiile și pentru toți membrii PACT fără deosebire.
Articolul 2
(1) Hotărârile privind identitatea vizuală, adoptate în conformitate cu prevederile art. 3 din Statut,
sunt obligatorii pentru toate structurile PACT.
(2) Semnul permanent adoptat, identic cu cel electoral, va fi utilizat de toate structurile partidului în
toate scrutinele electorale, generale sau parțiale respectându-se întocmai codurile de culori,
proporțiile grafice și compoziția prevăzute în manualul de brand.
(3) Toate documentele oficiale, atât cele interne cât și materialele folosite pentru comunicare trebuie
să respecte întocmai prevederile manualului de brand.
(4) În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) codul de etică – documentul prin care sunt stabilite regulile de conduită și etică prin care sunt
definite idealurile, valorile, principiile și normele morale pe care membrii PACT trebuie să le respecte
și să le aplice în activitatea acestora;
b) manual de brand – documentul prin care sunt stabilite regulile privind identitatea vizuală și care
este aprobat prin hotărârea Biroului Politic Național;
c) structuri ale partidului – orice formă de organizare a partidului de la nivel local până la nivel
național, prevăzut în Titlul II din Statut;
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Articolul 3
Toate Organizațiile Locale, Județene și cea Națională sunt obligate să afișeze denumirea partidului,
semnul electoral permanent, drapelul PACT și drapelul național la toate sediile în care acestea se
organizează, respectând întocmai manualul de brand.

CAPITOLUL II
Secțiunea I
Membrii Partidului Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor

Articolul 4
Cererea de adeziune în PACT
(1) Solicitarea de înscriere pentru a deveni membru PACT se depune fie on-line prin completarea
formularelor disponibile pe situl web oficial PACT, fie se depun personal sau se transmit la sediul
organizației locale de pe raza căreia solicitantul își are domiciliul, reședința sau locul de muncă, la
alegerea sa.
(2) Documentele transmise on-line vor fi redirecționate automat către organizația teritorială pentru
care a optat solicitantul.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pentru cetățenii Uniunii Europene în
conformitate cu prevederile legale.
(4) Solicitantul răspunde conform prevederilor penale privind falsul în declarații pentru datele
introduse în formularele de înscriere.
Articolul 5
Pentru aplicarea normelor prezentate în Statutul PACT, în cadrul Secțiunii II (Membri PACT) și a
art.35, regulamentul vine în completare cu următoarele:
(1) 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
2

Partidul Platforma Acțiunea Civică a Tinerilor
CIF: 35971650
e-mail: impreuna@pactpentruromania.ro

de cazuri pot fi contestate la forul superior, respectiv la Comisia Națională de Etică, Integritate și
Arbitraj (CNEIA), hotărârea CNEIA fiind definitivă.
(2) În situațiile în care în respectivul județ nu s-a format încă o CJEIA, atunci speța de la alin. (1) va
fi încredințată direct CNEIA.
(3) Calitatea de membru PACT se dobândește la data adoptării hotărârii definitive de aprobare a
cererii de înscriere (sau la data deciziei organului competent prin care se soluționează contestația),
noul membru având din acel moment toate drepturile și responsabilitățile aferente acestei calități, așa
cum sunt definite în Statut.
(4) Cererea validată se comunică de Biroul Politic Local către Biroul Politic Național.
(5) Toți membrii PACT sunt înscriși în Registrul Local și în Registrul Național al Membrilor PACT
și le sunt atribuite numere unice de identificare conform procedurii prevăzută la art. 8 și 9 din
prezentul Regulament.
(6) Drepturile și îndatoririle membrilor PACT sunt prevăzute la art. 9 și art. 10 din Statut.

Articolul 6
Suspendarea și pierderea calității de membru PACT
(1) Calitatea de membru PACT se suspendă în următoarele cazuri:
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.
Articolul 7
Încetarea calității de membru PACT
(1) 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;
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b) Înscrierea într-un alt partid politic, cu efect imediat, conform legii;
c) Condamnare definitivă pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, inclusiv pentru infracțiuni de
corupție. Membrul respectiv poate fi reprimit în partid în cazul reabilitării sale;
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 Statut;
f) Decesul membrului.

Secțiunea a II-a
Registrul Local și Național al Membrilor

Articolul 8
Registrul Local al Membrilor PACT
(1) Registrul Local al Membrilor PACT este documentul prin care este ținută evidența tuturor
membrilor la nivel local și județean.
(2) Registrul Local al Membrilor este întocmit și ținut de Secretarul General local al Biroului Politic
Local în fiecare structură a partidului înființată conform prezentului Regulament.
a) Secretarul General local se îngrijește de păstrarea, completarea și actualizarea Registrului Local al
Membrilor și de transmiterea datelor către Secretarul General județean și Secretarul General;
b) Secretarul General local are obligația de a actualiza Registrul Local al Membrilor ori de câte ori se
produc modificări cu privire la noi înregistrări de membri, suspendări de membri, radieri de membri,
modificare a datelor de contact, a numelui, a schimbării Biroului Politic Local.
(3) Registrul Local al Membrilor se ține în format electronic și în contrapartidă fizic. Acesta conține
cel puțin următoarele date:
a) Numele și Prenumele membrilor;
b) Data obținerii calității de membru;
c) Adresa de corespondență și datele de contact (telefon și adresă de e-mail) ale membrilor;
d) Numărul unic de identificare (ID), format astfel: codul de județ, urmat de primele două litere ale
localității (în cazul în care există două localități ale căror prime două litere coincid se va completa și
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cu a treia literă a localității, la sectoarele Mun. București se introduce „S” și nr. sectorului) și un
număr consecutiv, în ordinea înscrierii, începând de la 000001;
e) Mențiunea calității de membru al altor partide în trecut;
f) Alte observații.
(4) Registrul poate fi completat cu alte rubrici dacă Secretarul General local consideră necesar,
plecând de la modelul prevăzut în Anexa 1 a prezentului Regulament.
(5) Secretarul General local și județean răspund disciplinar de corectitudinea materială și veridicitatea
datelor pe care le introduc în Registrele Locale ale Membrilor, precum și de asigurarea
confidențialității datelor și respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Articolul 9
Registrul Național al Membrilor PACT
(1) Registrul Național al Membrilor este documentul prin care sunt centralizate toate Registrele
Locale prevăzute la art. 8.
(2) Registrul Național al Membrilor este întocmit și ținut de Secretarul General al Biroului Politic
Național.
a) Secretarul General se îngrijește de păstrarea, completarea și actualizarea Registrului Național al
Membrilor și de corelarea acestuia cu Registrele Locale ale Membrilor;
b) Secretarul General are obligația de a asigura actualizarea Registrului Național al Membrilor ori de
câte ori se produc modificări cu privire la noi înregistrări de membri, suspendări de membri, radieri
de membri, modificări ale datelor de contact, numelui și altele prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) din
prezentul Regulament.
c) Registrul Național al Membrilor va fi actualizat o dată pe lună, în ultima vineri din lună, cu
obligativitatea arhivării fiecărei versiuni anterioare a Registrului Național în arhiva online. Măsura
va ajuta în asigurarea transparenței, a responsabilității și a reducerii riscului de producere a unor erori.
(3) Registrul Național al Membrilor se ține în format electronic și în contrapartidă fizic. Acesta
conține cel puțin următoarele date:
a) Numele și Prenumele membrilor;
b) Data obținerii calității de membru;
c) Adresa de corespondență și datele de contact (telefon și adresă de e-mail) ale membrilor;
d) Numărul unic de identificare (ID) conform Registrului Local al Membrilor;
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e) Mențiunea calității de membru al altor partide în trecut;
f) Alte observații.
(4) Registrul poate fi completat cu alte rubrici dacă Secretarul General consideră necesar, plecând de
la modelul prevăzut în Anexa 1 a prezentului Regulament.
(5) Secretarul General răspunde disciplinar de corectitudinea materială și veridicitatea datelor pe care
le introduce în Registrul Național al Membrilor, precum și de asigurarea confidențialității datelor și
respectarea prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

CAPITOLUL III
Dispoziții organizatorice
Secțiunea I
Organizațiile Locale

Articolul 10
Organizațiile Locale
(1) Organizațiile Locale se constituie la nivel comunal, orășenesc, municipal precum și în unitățile
omologe din diaspora.
(2) Organul suprem de conducere al Organizațiilor Locale este Adunarea Generală Locală. Adunarea
Generală Locală 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. Pe perioada dintre
două Adunări Generale Locale, Organizațiile Locale sunt conduse de Birourile Politice Locale și sunt
înființate conform art. 22 alin. (9) din Statut. În momentul în care s-au strâns minim 10 (zece) adeziuni
în aceeași localitate, ea va fi creată de drept și de fapt prin decizia Biroului Politic Județean, în urma
validării unui număr minim de 10 (zece) adeziuni din localitatea respectivă. În cazul în care în acel
județ nu există încă Birou Politic Județean, atunci înființarea va fi efectuată prin decizia Biroului
Politic Național PACT sau a Comitetului de Inițiativă Națională PACT în condițiile art. 57 din Statut.
(3) Adunarea Generală Locală și Biroul Politic Local se constituie și funcționează conform
prevederilor Statutului.
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(4) Prevederile prezentului Regulament, precum și a Statutului și Codului de Etică se aplică în mod
corespunzător Organizațiilor Locale.

Secțiunea a II-a
Organizațiile Județene

Articolul 11
Organizațiile Județene
(1) Organizațiile județene se compun din totalitatea Organizațiilor Locale de pe raza întregului Județ.
Înființarea organizației județene va fi efectuată prin decizia Biroului Politic Național PACT sau a
Comitetului de Inițiativă PACT în condițiile art. 57 din Statut, simultan cu înființarea promei
Organizații Locale din județul respectiv.
(2) Organizația la nivelul Municipiului București este asimilată cu cea a unei Organizații Județene și
se compune din Organizațiile Locale ale celor 6 Sectoare.
(3) Organizațiile Județene sunt conduse de Birourile Politice Județene și sunt înființate conform art.
23 alin. (7) din Statut.
(4) Adunarea Generală Județeană și Biroul Politic Județean se constituie și funcționează conform
prevederilor Statutului.
(5) Prevederile prezentului Regulament, precum și a Statutului și Codului de Etică se aplică în mod
corespunzător Organizațiilor Județene.

Secțiunea a III-a
Organizația Națională

Articolul 13
Organizația Națională
(1) Organizația Națională este una singură la nivelul întregii țări și se compune din cele 41 de
Organizații Județene, Organizația la nivelul Municipiului București și Organizația pentru Diaspora.
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(2) Organizația Națională este condusă de Adunarea Generală Națională (AGN) PACT, Consiliul
Executiv (CEX) și Biroul Politic Național (BPN).
(3) Adunarea Generală Națională, Consiliul Executiv și Biroul Politic Național se înființează și
funcționează conform prevederilor Statutului.
(4) Prevederile prezentului Regulament, precum și a Statutului și Codului de Etică se aplică în mod
corespunzător Organizației Naționale.

Secțiunea a IV-a
Comisiile de Etică, Integritate și Arbitraj

Articolul 14
Comisiile de Etică, Integritate și Arbitraj (CEIA)
Comisiile de Etică, Integritate și Arbitraj la nivel Național și Județean se constituie și funcționează
conform prevederilor art. 35 din Statut.
Articolul 15
Departamentul de Arbitraj este unul din departamentele Comisiei Naționale de Etică, Integritate și
Arbitraj (CNEIA) la nivel național și al Comisiei Județene de Etică, Integritate și Arbitraj la nivel
(CJEIA) la nivel județean a PACT. El este instanța supremă de jurisdicție a PACT și este organizat
și funcționează în conformitate cu prevederile prezente în Statut, a Legii Partidelor politice și a
Codului de Etica și Integritate și a regulamentelor PACT și în deplină concordanță cu legislația în
vigoare și cu acest Regulament.
Articolul 16
Rolul principal al Departamentului de Arbitraj este păstrarea moralității și a disciplinei în cadrul
partidului. El este organizat ca o structura permanentă, fără personalitate juridica, independentă în
exercitarea atribuțiilor ce îi revin în cadrul PACT.
Articolul 17
Departamentul de Arbitraj funcționează cu scopul de a media, organiza și administra concilierea și
soluționarea litigiilor ce pot apărea în cadrul PACT, pe calea arbitrajului, între membrii săi.
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Departamentul de Arbitraj asigură dreptul la apărare și egalitatea în tratament a tuturor membrilor
PACT.
Articolul 18
Membrii Departamentului de Arbitraj nu pot face parte din niciun organism de conducere PACT.
Membrii Departamentului de Arbitraj nu pot fi și membri în Departamentul de Etica și Integritate.
Articolul 19
Departamentul de Arbitraj PACT este un organism independent PACT, constituit în interiorul acestui
partid însă cu o activitate total independentă. Acest Departament nu este subordonat niciunui
organism de conducere PACT.
Articolul 20
Departamentul de Arbitraj din cadrul Comisiei Naționale de Etica Integritate și Arbitraj (CNEIA),
respectiv din cadrul Comisiei Județeană de Etică, Integritate și Arbitraj (CJEIA) este compus din 7
membri, pe structura: Președinte, Vicepreședinte, Secretar și 4 membri și va funcționa conform
Regulamentului aprobat de organul statutar. Membrii nu trebuie sa aibă pregătire juridica însă din
totalul de 7 membri, cel puțin trei trebuie să fi făcut studii în acest domeniu sau sa aibă o minima
pregătire juridică.
Articolul 21
Membrii Departamentului de Arbitraj din cadrul Comisiei Naționale de Etică, Integritate ș Arbitraj
(CNEIA) sunt aleși pe durata unui mandat de 4 ani, prin vot direct și secret ( art. 26 al. 4 b din Statut)
de către Adunarea Generală Națională PACT (art. 35, al. 6 din Statut).
Articolul 22
Membrii Departamentului de Arbitraj ai Comisiei Județene de Etică, Integritate și Arbitraj (CJEIA)
sunt aleși tot pe durata unui mandat de 4 ani, prin vot direct și secret, de către Adunarea Generala
Județeană.
Articolul 23
La nivel local, delegatul Departamentului de Arbitraj al Comisiei de Etică, Integritate și Arbitraj este
ales prin vot direct și secret de către Adunarea Generală locală pentru un mandat de 4 ani.
Articolul 24
Departamentul de Arbitraj din cadrul Comisiei Județene de Etică, Integritate și Arbitraj coordonează
din punct de vedere administrativ membrii Departamentului de Arbitraj aleși la nivel local.
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Articolul 25
Orice delegat la nivel local al Departamentului de Arbitraj are rolul de a înregistra toate plângerile
membrilor PACT. Departamentul Județean are rolul de a arbitra toate cazurile și cererile/plângerile
membrilor din organizațiile locale și județene. Departamentul Național de Arbitraj judecă toate
cazurile și cererile/plângerile membrilor PACT la nivel național și european. El are de asemenea rolul
de a judeca orice caz al Departamentului de Arbitraj din cadrul CJEIA, în situația în care cazul a fost
deja rezolvat, însă petentul a dat curs unui apel după decizia finală. Decizia Departamentului de
Arbitraj CNEIA este finală în acest caz.
Articolul 26
Orice membru PACT are dreptul de a contesta deciziile de sancțiuni luate de către Birourile Politice
Locale și Biroul Politic National, decizii care sunt considerate nefondate și/sau injuste de către
membrii PACT. Orice decizie poate fi contestata in scris la Departamentul de Arbitraj al Comisiei
Județene de Etică, Integritate și Arbitraj (CJEIA). Decizia CJEIA poate fi contestată la Departamentul
de Arbitraj al Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA) de către orice membru
PACT, eventualele sancțiuni aplicându-se și pe perioada analizei contestațiilor. Decizia CNEIA este
definitivă.
Articolul 27
Membrii Departamentul de Arbitraj atât la nivel național, cât si județean sunt următorii:
a) Președintele Departamentului, care este ales la prima întâlnire a Departamentului de către 2/3
din totalitatea membrilor, prin vot secret și liber exprimat;
b) Vicepreședintele este ales de către 2/3 din totalitatea membrilor, prin vot secret și liber
exprimat;
c) Secretarul General care este numit și poate fi revocat de către Președintele Departamentului
de Arbitraj. Secretarul General răspunde de comunicarea între Departamentul de Arbitraj din
cadrul CNEIA și cel din cadrul CJEIA și între Departamentul de Arbitraj și cel de Etica și
Integritate. De asemenea, rolul Secretarului General este acela de a se ocupa de sistemul
informatic și tehnic si de a realiza raportul de activitate anual, indicând câte cauze s-au
prezentat, stadiul lor și, în cazul celor finalizate, ce decizii s-au adoptat. De asemenea, în
raport se vor indica incidențele pe parcursul anului și nevoia de mijloace tehnice, materiale
și/sau umane pentru a duce la bun sfârșit obiectivele Departamentului;
d) Secretariatul tehnic este numit de către Președinte și întocmește actele necesare bunei
funcționari a Departamentului de Arbitraj.
Articolul 28
În cadrul Departamentului de Arbitraj, atât la nivel național cât și la nivel județean, Secretarul General
va întocmi un raport anual de activitate cel târziu până la sfârșitul lunii decembrie a fiecărui an, care
va fi validat de către Conducerea Departamentului. Daca raportul nu a fost realizat în termen, Biroul
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Politic Național poate cere Adunării Generale revocarea conducerii Departamentului de Arbitraj
Județean sau Național, după caz, sau îndeplinirea de urgență a obligației de a întocmi acest raport.
Articolul 29
Departamentul de Arbitraj are competența de a soluționa litigiile dintre membrii PACT, dintre
membrii acestora și organismele de conducere sau dintre organismele de conducere PACT și, de
asemenea, litigiile între filialele PACT și conducerea centrala PACT.
Articolul 30
Atribuțiile Departamentului Național de Arbitraj și a Departamentului Județean de Arbitraj sunt de a:
a) judeca si decide asupra litigiilor dintre membrii, între membrii și organizațiile de conducere
ale partidului PACT și intre organismele de conducere;
b) judeca și decide asupra sancțiunilor impuse membrilor de către organismele competente;
c) judeca și decide asupra contestațiilor făcute de către membrii asupra deciziilor luate la nivel
județean și transmise ulterior la nivel național; deciziile finale ale Departamentului la nivel
național sunt finale și irevocabile;
d) judeca și decide asupra candidaturilor depuse pentru funcții publice în cadrul partidului și în
stat, dacă există contestații din partea altor membrii pentru aceste candidaturi, Departamentul
are atribuția de a analiza cazul și de a da o decizie finala asupra contestației;
e) judeca și decide asupra persoanelor propuse în funcții pentru organizațiile de conducere ale
partidului; dacă există contestații din partea altor membrii pentru aceste candidaturi,
Departamentul are atribuția de a analiza cazul și de a da o decizie finala asupra contestației;
f) judeca și decide asupra situațiilor de incompatibilitate și a conflictelor de interese și asupra
contestațiilor acestora, dacă este cazul;
g) judeca și decide asupra compatibilității profesionale, etice și morale ale candidaților propuși
pentru funcții în Parlamentul României, pentru alegerile europene sau pentru alte funcții de
conducere în PACT, dacă există contestații;
h) judeca și decide asupra compatibilității profesionale, etice și morale ale celor propuși sau
numiți pentru funcții în administrație, dacă există contestații;
i) judeca și decide asupra respectării procedurilor de donație către organizații nonguvernamentale a cadourilor primite de către membrii PACT și a contestațiilor făcute, dacă
este cazul;
j) a judeca și a decide asupra contestărilor deciziei Biroului Politic National de a reprimi membri
deja excluși din PACT ( art. 14 al. 16 din Statut).
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Articolul 31
Departamentul de Arbitraj sesizează și soluționează sesizările de neconformitate a regulamentelor
interne PACT și a documentelor emise de către organele PACT, cu legile statului Roman și a
Statutului PACT.
Articolul 32
Deciziile Departamentului de Arbitraj din cadrul Comisiei Naționale de Etica, Integritate si Arbitraj
(CNEIA) sunt decizii sunt definitive si obligatorii; aceste punându-se în aplicare, imediat, de către
Biroul Politic National, BPN.
Articolul 33
Departamentul de Arbitraj din cadrul CNEIA are obligația de a înregistra, în Registrul Local, Județean
și National al membrilor PACT, orice tip de sancționare sau de contestare a acesteia ( art. 14 al. 14
din Statut).
Articolul 34
Oricare cerere de arbitrare adresată Departamentului de Arbitraj trebuie să fie scrisă și să conțină
datele de identificare ale celui care depune cererea.
Articolul 35
În cazul litigiilor: Orice membru PACT poate depune cererea de arbitraj la Secretariatul
Departamentului de Arbitraj sau poate trimite cererea sa prin email adresat Secretariatului General de
Arbitraj. Secretariatul informează conducerea Departamentului de Arbitraj de existenta cererii.
Aceasta este obligata să informeze cealaltă parte a litigiului, partea pârâtă, de cererea de arbitraj
existentă, în termen de 3 zile. Cealaltă parte a litigiului, are 30 (treizeci) de zile pentru a prezenta
cazul sau de a se apară. În acest termen de 30 (treizeci) de zile se constituie un Tribunal arbitral
format din cel puțin trei membrii ai Departamentului de Arbitraj, fiind necesar ca Tribunalul să aibă
de fiecare dată un număr impar de arbitri: cei trei vor fi numiți de către conducerea Departamentului
de Arbitraj prin tragere la sorți din rândul membrilor Departamentului de Arbitraj. Examinarea și
dezbaterea litigiului se face în ședințe deschise și publice. Deliberarea și pronunțarea deciziei arbitrale
se va face în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la finalizarea administrării probatoriului.
Deciziile finale trebuie comunicate în scris parților, în maxim 7 zile calendaristice ce preced
dezbaterile publice ale litigiului. Decizia este finală, definitivă și obligatorie. Ea are efectele unei
hotărâri judecătorești definitive.
Articolul 36
În cazul sancționării sau a nesancționării unui membru PACT la nivel local sau județean: Orice
membru PACT poate contesta decizia Biroului Politic Local sau Județean de a sancționa sau de a nu
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sancționa oricare membru PACT. Această contestație se depune, prin cerere de arbitraj clasică, către
Departamentul de Arbitraj Județean. Acesta respectă procedura conform art. 21 al prezentului
Regulament. În cazul contestării deciziei CJEIA, o noua contestație poate fi depusă la Departamentul
de Arbitraj al Comisiei Naționale de Etică, Integritate și Arbitraj (CNEIA) de către orice membru
PACT. Sancțiunile eventuale ce succed deciziei CJEIA se aplică pe perioada analizei contestațiilor
de către CNEIA. Decizia CNEIA este definitivă (art. 14, al. 7 si 8 din Statut).
Articolul 37
În cazul sancționării sau a nesancționării unui membru PACT la nivel național: Orice membru
PACT poate contesta deciziile membrilor Biroului Politic National de a sancționa sau de a nu
sancționa orice membru PACT. Această contestație se depune, prin cerere de arbitraj clasica, către
Departamentul de Arbitraj National. Acesta respectă procedura conform art. 21 al prezentului
Regulament. Pe timpul desfășurării contestației și până la luarea hotărârii definitive, eventualele
sancțiuni se aplică persoanei în cauză. Decizia CNEIA este definitivă și obligatorie.
Articolul 38
În cazul cetățenilor care au fost deja membri într-un partid politic și care fac cerere de a adera
la PACT: Departamentul de Arbitraj poate fi sesizat de către BPL, BPJ sau BPN, împreuna cu
Departamentul de Etica și Integritate din partea CNEIA sau CJEIA, pentru a se pronunța cu privire
la acceptarea unui nou membru PACT, care a deținut în trecut calitatea de membru al unui alt partid
politic sau al mai multor partide politice ( art. 8 al. 6 Statut).
Articolul 39
În cazul contestării reprimirii unui membru PACT deja exclus: Orice contestație depusă la
CNEIA împotriva deciziei organismului care a decis reprimirea membrilor deja excluși din PACT va
fi tratată în conformitate cu procedura clasică de soluționare a litigiilor prezentă la art. 21 din
prezentul Regulament ( art. 14 al. 15 din Statut).
Articolul 40
În cazul suspendării dintr-o funcție deținută în cadrul partidului, a suspendării calității de
membru al partidului sau a suspendării susținerii unui candidat pentru o anumită funcție de
către PACT: persoana în cauza poate înainta o cerere de arbitraj, daca nu este de acord cu deciziile
luate și poate contesta decizia luata în prealabil. Acesta se va adresa Departamentului de Arbitraj din
cadrul CNEIA sau CJEIA după caz (art. 13 al. 1 b, c, d din Statut).
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Articolul 41
În cazul retragerii calității de membru PACT ca urmare a nerespectării Codului de Etica și a
existenței unor declarații sau acțiuni ce contravin PACT pe perioada suspendării: Orice
persoana care a fost membru PACT și a cărei calitatea de membru a fost retrasă din cauza
nerespectării Codului de Etica sau a comportamentului său considerat nerespectuos față de PACT pe
perioada suspendării calității sale de membru, poate depune o cerere de arbitraj pentru a contesta
decizia (art. 9 al 5 din Statut).
Articolul 42
Deciziile Departamentului de Arbitraj din cadrul Comisiilor de Etică, Integritate și Arbitraj de la nivel
județean și național, CNEIA si CJEIA, se iau cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei (art. 14 al
15 din Statut).
Articolul 43
Departamentul de Arbitraj din cadrul CNEIA centralizează propunerile CJEIA și formulează un aviz
privind lista candidaților pentru alegerile regionale, parlamentare sau europarlamentare.
Departamentul de Arbitraj poate emite, de asemenea, in prealabil, la cerere, avize privind propunerea
candidaților pentru astfel de funcții. Pentru această procedură Departamentul poate colabora cu
Direcția de Resurse Umane PACT.
Articolul 44
Departamentul de Arbitraj din cadrul CNEIA are competența de a soluționa litigii legate de membrii
PACT care doresc un mandat politic și nu au depus o declarație de avere înainte de a își propune
candidatura sau a fost puși sub acuzație că nu au depus declarația de avere, sau că ea este incompleta.
De asemenea, acest Departament tratează toate contestațiile din acest domeniu.

Secțiunea a V-a
Organele Administrative

Articolul 45
Organele Administrative
(1) Organele Administrative se constituie la nivel Județean și Național. Prin decizia Birourilor Politice
Locale se pot constitui Organe Administrative Locale.
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(2) Organele Administrative sunt conduse de Secretarii Generali Locali, Județeni și Național după
nivelul de organizare.

Secțiunea a VI-a
Organele de Control Financiar

Articolul 46
Organele de Control Financiar
(1) Organele de Control Financiar se compun din Comisiile de Cenzori Județene și Națională.
(2) Comisia Națională de Cenzori și Comisiile Județene de Cenzori se aleg conform prevederilor art.
37 din Statut.
(3) Comisiile de Cenzori îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 37 din Statut.
(4) Prevederile legale, prezentului Regulament, a Statutului și Codului de Etică se aplică în mod
corespunzător Comisiilor de Cenzori.
Articol 47
Compunerea si atribuțiile Comisiilor de Cenzori
(1) Este recomandat ca cel puțin 50% dintre membrii CNC să aibă studii economice și/sau minim 5
ani de experiență administrativă, antreprenorială sau din domeniul finanțelor. Membrii CNC nu pot
sa ocupe in același timp poziții în BPL, BPJ, BPN, CNEIA, CJEIA.
(2) CNC va efectua obligatoriu în fiecare an un control detaliat al activității economice financiare si
administrative a PACT la nivel național. Președintele CNC sau Secretarul General al PACT pot
decide inițierea altor controale in afara celor anuale în cazul în care consideră că acestea sunt necesare.
(3) În cazul în care membrii partidului sesizează probleme sau nereguli în activitatea economicofinanciară a PACT aceștia vor anunța Secretarul General al Organizației Județene sau Președintele
CJC, care supune problema în ordinea de zi a următoarei ședințe CJC. În cazul în care nu există încă
CJC în acel județ, sesizarea se face către CNC. In ambele variante Secretarul General al organizației
județene trebuie să își motiveze în scris sau email, decizia.
(4) Membrii CNC au dreptul de a solicita membrilor BPL, BPJ si BPN materiale și documente care
sunt relevante pentru control. Membrii CNC vor solicita în scris sau prin email Secretarilor Generali
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ai organizațiilor locale, județene sau naționale informații sau documente și trebuie să primească în
termen de 48 de ore de la aceștia documentul cerut sau un refuz motivat.
(5) Controlul se va încheia în termen de 30 de zile de la data începerii prin prezentarea către membrii
BPN a unui raport care să indice situația actuală, obiectivele controlului, eventualele probleme și
măsurile propuse pentru remedierea acestora. După prezentare, rapoartele CNC si eventualele obiecții
sau completări la acestea vor fi înregistrate de către Secretarul General al PACT si păstrate la sediul
partidului.
(6) Rapoartele CNC vor fi puse la dispoziția tuturor membrilor PACT care solicită accesul la aceste
documente în formă scrisă sau electronică.
(7) Membrii CNC vor prezenta Adunării Generale Naționale un raport simplificat asupra activității
economico-financiare a PACT și a modului de utilizare a resurselor financiare PACT.
(8) Controalele CNC vor avea loc daca minim 5 din cei 9 membrii sunt prezenți. CNC poate invita
trezorierul național și orice alt membru PACT să participe fără drept de vot la ședințele CNC
(9) CNC sprijină și coordonează activitatea Comisiilor Județene de Cenzori, ce vor funcționa pe
același principiu precum CNC, dar la nivelul organizației județene.

CAPITOLUL IV
Procedura alegerilor în partid

Articolul 48
(1) Votul în PACT se exercită de regulă, deschis, prin ridicare de mână sau on-line.
(2) Prin excepție față de prevederile alin. (1) se va vota secret în următoarele situații:
a) Alegerea Membrilor Biroului Politic Local;
b) Alegerea Membrilor Biroului Politic Județean;
c) Alegerea Membrilor Biroului Politic Național;
d) Alegerea Membrilor Comisiei Naționale de Cenzori;
e) Alegerea Membrilor Comisei Județene de Cenzori;
f) Alegerea Membrilor Comisiilor de Etică, Integritate și Arbitraj;
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g) Alegerea Candidaților pentru funcțiile de primar, consilier local, consilier județean, consilier
general al Municipiului București, senator, deputat, europarlamentar și președinte al României;
h) Alegerea Delegaților Organizațiilor Locale și Județene;
i) Asupra schimbărilor Statutului, asocierii cu alte alianțe politice sau orice altă formă de asociere,
fuziunii, absorbției, însemnelor partidului, obiectivelor partidului, programului politic, precum și alte
chestiuni de importanță majoră pentru partid.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) pentru asigurarea secretului votului, acesta se va face prin buletin
de vot sau printr-o platformă online.
(4) În caz de balotaj pentru funcțiile prevăzute la alin. (2) lit. g) departajarea se va face în funcție de
vechimea în PACT a candidatului, fiind avantajat candidatul cu vechimea mai mare.
(5) În cazul în care candidații au aceeași vechime constituie avantaje:
a) data la care a fost înregistrat în PACT;
b) rezultatele obținute în trecut în cadrul PACT;
c) Să nu fi suferit abateri disciplinare.
(6) Votul este validat de Comisiile de validare a rezultatului alegerilor, create de Secretarii Generali
Locali, Județeni și Secretarul General al Biroului Politic Național.
(7) Se poate vota nominal la solicitarea expresă, în scris, a candidatului.
(8) În caz de balotaj pentru alegerile prevăzute la alin. (2) cu excepția lit. g) departajarea este făcută
de Președintele Organizației pentru care se fac alegeri.
Articolul 49
(1) Structurile de conducere ale PACT se aleg în conformitate cu prevederile Statutului și a
prezentului Regulament pornind de la nivel național și ajungând la nivel local.
(2) BPL este ales prin vot secret de Adunarea Generală Locală - AGL în prezența majorității
membrilor săi, prin majoritate simplă.
(3) BPJ, CJEIA și CJC sunt alese prin vot secret de Adunarea Generală Județeană - AGJ în prezența
majorității membrilor săi, prin majoritate simplă.
(4) BPN, CNEIA și CNC sunt alese prin vot secret de Adunarea Generală Națională - AGN în
prezența majorității delegaților organizațiilor locale, prin majoritate simplă. Delegatii sunt stabiliti in
conformitate cu prevederile Statutului si prezentului Regulament.
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Organizarea Adunărilor Generale
Articolul 50
(1) Adunarea Generală Locală, Județeană sau Națională se convoacă în condițiile prevăzute în Statut,
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. Adunarea Generală Locală și cea Județeană se
compun din totalitatea membrilor PACT din acea localitate, respectiv acel județ.
(2) Adunarea Generală Națională a PACT este constituită conform prevederilor Statutului PACT. În
ceea ce privește delegații organizațiilor locale, aceștia se stabilesc într-o normă de reprezentare, prin
decizia Consililului Executiv, conform Statutului.
(3) Norma de reprezentare a delegatilor de la nivelul organizatiilor locale trebuie sa fie de cel putin 1
delegat pentru fiecare 10 membri. Consiliul Executiv sau, dupa caz, Comitetul de Initiativa Nationala
care asigura conducerea PACT pana la prima Adunare Generala, poate stabili orice norma de
reprezentatitivitate mai mare de 10%, conform regulei de cel putin un delegat pentru fiecare 10
membri, mergand pana la permiterea tuturor membrilor PACT sa voteze in cadrul Adunarii Generale,
in conditiile Statutului si prezentului Regulament.
(4) BPL va selecta totdeauna un număr dublu de reprezentanți ce pot fi considerați rezerve în cazul
în care unul dintre delegați nu va putea să participe la AG PACT din varii motive.
(5) Este de responsabilitatea delegatului PACT de a confirma prezența la AG cu 5 (cinci) zile înainte
de AG. În cazuri de urgență personală sau de sănătate, delegatul este rugat să anunțe organizatorii
AG cât mai repede cu putință.
(6) Secretarul General PACT întocmește o lista a numărului de delegați pe organizații județene și
localități. Lista cu numărul delegaților organizațiilor locale se întocmește în baza Registrului Național
al Membrilor din luna precedentă.
(7) Președintele PACT va remite Convocatorul Adunării Generale împreună cu lista numărului
delegaților organizațiilor locale, în maxim 48 de ore de la stabilirea datei AG, tuturor președinților
BPJ și tuturor membrilor din Registrul Național al Membrilor. În maxim 48 de ore de la primirea
Convocatorului președintele BPJ are obligația de a remite Convocatorul și lista tuturor președinților
BPL din județ. Convocatorul se poate transmite si in format electronic.
Articolul 51
(1) Depunerea candidaturii pentru o funcție la nivelul partidului se face potrivit nivelului structurii de
conducere, la sediul central / al organizației județene / al organizației locale sau prin email, a unui
CV- actualizat și unei scrisori de intenție în care se precizează funcția pentru candidează.
(2) Votul se poate face în două moduri care trebuie să asigure caracterul preferențial, direct și secret:
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Electronic: realizarea unui formular/aplicații de vot electronic transmis prin email. Va fi precizată
durata cât va fi activ linkul și implicit durata procesului de vot electronic. La maxim 24 de ore de la
încheierea votului, Comisia de Validare va comunica rezultatul alegerilor.
Procedura de vot clasic – cu buletine de vot tipărite: Tiparirea buletinelor de vot în număr egal cu
participanții la AG.

CAPITOLUL V
Reguli privind perioadele electorale și comunicarea

Articolul 52
Procedura electorală
(1) Procedura electorală este elaborată de Secretarul General al Biroului Politic Național și este
transmisă către structurile din teritoriu.
(2) Procedura electorală este aprobată prin votul Biroului Politic Național.
(3) Toate structurile partidului au obligația de a respecta întocmai procedura electorală.
(4) Procedura electorală trebuie să conțină cel puțin următoarele reguli:
a) Identitatea vizuală pentru promovarea candidaților pentru oricare dintre funcțiile prevăzute la art.
17 alin. (2) lit. g);
b) Reguli de comunicare cu mass-media și cu alegătorii atât în perioada precampaniei cât și pentru
perioada campaniei electorale;
c) Organizarea și funcționarea echipelor de campanie și atribuțiile membrilor acestora;
c) Sancțiuni privind abaterile de la procedură.
(5) Secretarii Generali Locali și Județeni supraveghează la respectarea procedurii electorale și
transmit Secretarului General al Biroului Politic Național rapoarte săptămânale de activitate.
Articolul 53
Comunicarea
(1) Comunicarea PACT cu mass-media se face prin purtătorul de cuvânt.
(2) Purtătorii de cuvânt sunt numiți de Birourile Politice în funcție de nivel astfel:
a) Purtătorul de cuvânt la nivel național este numit de Biroul Politic Național;
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b) Purtătorul de cuvânt la nivel județean este numit de Biroul Politic Județean;
c) Purtătorul de cuvânt la nivel local este numit de Biroul Politic Local;
d) Purtătorul de cuvânt pentru diaspora este numit de Biroul Politic pentru Diaspora.
(3) Purtătorii de cuvânt trebuie să aibă studii sau experiență profesională în domeniul comunicării
pentru a putea fi numiți în funcție.
(4) Secretarul General al Biroului Politic Național va elabora Regulamentul purtătorului de cuvânt.
Regulamentul purtătorului de cuvânt este aprobat de Biroul Politic Național.
(4) Prevederile Statutului, Codului de Etică, a prezentului Regulament și a Regulamentului
purtătorului de cuvânt sunt obligatorii pentru purtătorii de cuvânt.
(5) Poate fi ales un supleant al unui purtător de cuvânt pentru situațiile în care acesta nu poate
răspunde prompt unor solicitări.
(6) Comunicarea făcută de membrii PACT trebuie să respecte manualul de brand și Codul de Etică.
(7) Pentru chestiunile oficiale comunicarea este făcută de Biroul Politic Național printr-un
departament care să aibă atribuții în acest sens.
(8) Departamentul de comunicare elaborează Regulamentul de Comunicare și-l supune spre aprobare
Biroului Politic Național.

CAPITOLUL VI
Patrimoniul și finanțele PACT
Articolul 54
Patrimoniul PACT
(1) Anual, fiecare structură a partidului întocmește inventarul bunurilor partidului și îl comunică până
la data de 1 martie, Secretarului General al Biroului Politic Național.
(2) Patrimoniul este administrat de către un trezorier la fiecare nivel al structurilor partidului.
(3) Trezorierii sunt responsabili de păstrarea bunurilor în bune condiții și să le valorifice conform
destinației acestora.
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Articolul 55
Finanțele PACT
(1) 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 în limitele prevăzute de lege;
e) Alte surse, prevăzute de lege.
(2) 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 lunare privind aceste conturi.
(3) 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.
CAPITOLUL VII
Dispoziții finale și tranzitorii
Articol 56
Fiecare membru PACT poate fi consultat atât în scris, prin sondaj de opinie online, e-mail, în persoană
sau în grupuri focus, numai facultativ. Prin termenul facultativ se înțelege că membrul PACT are
deplina libertate de a alege dacă dorește să facă parte din consultarea cerută de organele abilitate.
Articol 57
În cazul în care pașii descriși în Statutul PACT sau Codul de Etică PACT nu sunt valabili pentru
situația respectivă, deciziile de aplicare a sancțiunilor sunt luate de BPN, respectiv CNEIA în cazul
în care decizia BPN este contestată.
(1) În cazul revocării din funcție a membrului intrat sub incidența sancțiunilor disciplinare precizate
în Statutul PACT la Art. 13, (1), al. d), alegerile organizate pentru funcția respectivă vor urma
procedurile standard desfășurate pentru numirea inițială în funcție, cu respectarea legii.
(2) În cazul în care pașii descriși în Statutul PACT sau Codul de Etică PACT nu sunt valabili pentru
situația respectivă, deciziile de aplicare a sancțiunilor sunt luate de BPN, respectiv CNEIA în cazul
în care decizia BPN este contestată.
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(3) Atribuțiile BPN al PACT pot fi extinse prin propunerea oricărui membru BPN. Propunerea se face
CEX, care votează și prin majoritate simplă poate acorda BPN atribuțiile suplimentare.
(4) Președintele PACT alocă sarcini suplimentare vicepreședinților PACT pentru sarcini tipice de
ajutorare a organizațiilor județene din regiunile de care sunt responsabili.
(5) In cazul in care o functie de conducere devine vacanta, din orice motiv, inclusiv demisie, deces
etc., presedintele forului respectiv are dreptul de a propune o alta persoana interimara pentru
indeplinirea atributiilor respectivei functii, pana la prima oportunitate de a alege de drept o noua
persoana pentru rolul respectiv.
Anexa 1
Model Registrul Local și Național al Membrilor PACT
DATA
Nr.

NUME

PRENUME
zz/ll/an

1

Ionescu

Andrei

04.04.2016

2

Popescu

Ana

06.08/2016

Adresă (Jud.,
localitate/sector, strada, nr.,
bloc, scara, ap., etaj)
Mun. București, S1, Șos.
Nordului, nr. 5.
Dolj, Craiova, Str. Mihai
Viteazu, nr. 18

Telefon

0721345678

0766987654

E-mail

Ionescu.andrei
@gmail.com
Popescu.ana@
yahoo.com

ID

BUS1000001

DJCR000002

...

NOTĂ
*Datele introduse se află sub incidența art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu
modificările și completările ulterioare.
**Baza de date se întocmește și se păstrează în conformitate cu prevederile legale asupra prelucrării
datelor cu caracter personal.
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