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STATUTUL PARTIDULUI 
PACT pentru Galați 

MISIUNEA PACT pentru Galați 
Misiunea noastră este să redăm România cetățenilor săi pentru ca, împreună, să depășim media 
europeană pentru toți indicatorii de dezvoltare pe parcursul actualei generații. Misiunea noastră 
se implementează, corespunzător, la nivel local, conform Programului Politic. 
Natura organizației 

(1) PACT pentru Galați, denumit în continuare „partidul”, este un partid politic, persoană 
juridică de drept public constituită potrivit legii, organizată în conformitate cu prevederile 
Constituției României și ale prezentului Statut și care militează pentru respectarea 
suveranității naționale, a independenței și a unității statului, a integrității teritoriale, a 
ordinii de drept și a principiilor democrației constituționale.  

(2) Partidul este organizat și guvernat de prezentul Statut care se supune tuturor 
prevederilor din LEGEA Nr. 14 din 9 ianuarie 2003 *** Republicată - Legea partidelor 
politice. 

Art. 1. Valorile organizației  
Valorile după care ne ghidăm sunt: libertate, dreptate, unitate, responsabilitate și siguranță. 
Valorile noastre se traduc, corespunzător, la nivelul comunităților locale, conform Programului 
Politic. 
Art. 2. Filosofia partidului 

(1) PACT pentru Galați contribuie la formarea opiniei publice promovând filosofia politică 
pe care își construiește Programul Politic: 

(2) Filosofia PACT pentru Galați cu privire la dezvoltare este că nu există țară dezvoltată care 
să nu se fi urbanizat mai întâi. Există o corelație statistică globală care arată că cele mai 
dezvoltate țări ale lumii sunt urbanizate, iar mărimea PIB-ului național este direct 
proporțională cu gradul de urbanizare. 

(3) Filosofia PACT pentru Galați cu privire la politică este că dinamica populației și 
productivitatea individuală sunt indicatorii eficienței politicilor publice. Când politicienii 
nu dezvoltă politici publice care să ofere acces liber la oportunități și când nu investim în 
educație și în infrastructură, oamenii părăsesc comunitatea, iar populația scade precum 
în România anilor 1990 - 2018. Peste 4 milioane de români au părăsit deja țara, în căutarea 
unui trai mai bun. Dintre aceștia, mai mult de 120.000 (echivalentul unui municipiu întreg) 
au plecat din municipiul Galați. În 1992, populația noastră era de 326.141, în timp ce la 
recensământul din 2011 ajunsese la 231.000, iar acum, în 2018, este estimată la 
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aproximativ 200.000. Oamenii dinamici pleacă în Europa sau în alte țări unde pot fi mai 
productivi. Dacă populația scade din cauza emigrației, atunci politicienii greșesc. Trebuie 
să oferim șansa oamenilor să devină productivi, să își crească copiii și să își urmeze visurile 
la ei acasă.  

(4) Filosofia PACT pentru Galați cu privire la economie este că aceasta va fi bazată pe înaltă 
eficiență tehnologică. Asistăm la tranziția forței de muncă dinspre producția industrială 
clasică spre noi sectoare economice. Aceasta este a patra revoluție industrială din istorie. 
Deschidem comunitățile noastre și creăm condițiile necesare pentru ca oamenii să fie 
liberi și să se adapteze la această nouă realitate.  

(5) Filosofia PACT pentru Galați cu privire la cetățeni este că „Cetățeanul” este cel mai 
important actor politic și este, totodată, „beneficiarul” tuturor politicilor publice.  

(6) Filosofia PACT pentru Galați cu privire la viitor este că în realitatea politică din 2018, la 
data înființării partidului, nu există, în rândul politicienilor, nicio viziune despre societatea 
românească. Viitorul este incert iar acest fapt generează teamă. Oamenii sunt speriați. O 
societate prosperă este formată din cetățeni liberi, împliniți și curajoși. 

Art. 3. Participarea la alegeri 
(1) PACT pentru Galați participă cu candidați la alegeri și stimulează participarea cetățenilor 

la scrutinuri promovând candidați aleși în mod democratic, pentru constituirea 
autorităților publice, astfel: 

(2) Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
i. Să dețină statutul de „Membru cu Drepturi Depline” – PACT pentru Galați; 
ii. Să fie în deplinătatea drepturilor electorale. 

(3) În maxim 30 de zile de la instituirea sa în funcție, Organul de control propune, iar 
Adunarea Generală amendează și adoptă un „Regulament pentru alegeri primare”, atât 
pentru alegerea funcțiilor uninominale cât și pentru ierarhizarea grupurilor geografice și 
alegerea candidaților pe liste în interiorul grupurilor geografice. 

(4) Orice membru cu drepturi depline PACT pentru Galați are dreptul să se înscrie în 
competiția pentru a fi desemnat candidat pentru funcții alese uninominal, iar selecția se 
realizează prin alegeri primare, la care pot vota toți membrii cu drepturi depline PACT 
pentru Galați din circumscripția respectivă, conform Regulamentului pentru alegeri 
primare propus de organul de control al partidului și adoptat de Adunarea Generală. 

(5) Orice membru cu drepturi depline PACT pentru Galați are dreptul să se înscrie în 
competiție pentru a fi desemnat candidat pentru funcții alese pe liste, selecția 
realizându-se prin alegeri primare în interiorul grupului geografic, la care pot vota toți 
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membrii cu drepturi depline PACT pentru Galați din grupul geografic respectiv, conform 
Regulamentului pentru alegeri primare, propus de organul de control al partidului și 
adoptat de Adunarea Generală, iar ordonarea pe liste se realizează conform Grilei de 
capital politic, propusă de organul executiv și amendată și adoptată de Adunarea 
Generală.  

(6) Organul executiv al partidului propune, Adunarea Generală amendează și adoptă iar 
organul de control al partidului promulgă sau retrimite o singură dată către Adunarea 
Generală a partidului „Regulamentul de funcționare a grupurilor geografice”, la maxim 
60 (șaizeci) de zile de la cele mai recente alegeri locale. 

(7) Regulamentul actual rămâne în vigoare în cazul în care organul executiv nu propune 
Adunării Generale un nou Regulament de funcționare a grupurilor geografice sau o 
modificare a acestuia în termenul specificat mai sus.  

(8) Organul executiv propune iar Adunarea Generală amendează și adoptă o „Grilă de 
capital politic” la maxim 60 (șaizeci) de zile de la cele mai recente alegeri locale. 

(9) Fiecare grup geografic de membri PACT pentru Galați acumulează capital politic pentru 
implicarea în comunitatea sa, cu respectarea Regulamentului de funcționare a grupurilor 
geografice și conform Grilei de capital politic. 

(10) Organul executiv, la 36 de luni de la cele mai recente alegeri locale, organizează 
competiția pentru distribuirea locurilor pe listele de candidați, grupurilor geografice 
PACT pentru Galați conform Regulamentului pentru alegeri primare.  

(11) Persoanele din interiorul unui grup geografic care doresc să ocupe locul distribuit 
grupului geografic se înscriu în competiția electorală în interiorul grupului geografic și 
prezintă strategii politice pe care doresc să le susțină. 

(12) Alegerile primare sunt organizate de către organul executiv al partidului conform 
Regulamentului pentru alegeri primare.  

(13) Dacă organul de control constată încălcări ale documentelor statutare ale partidului sau 
are probe privind o fraudă electorală, rezultatul votului se anulează și alegerile 
respective se repetă. 

(14) Candidații PACT pentru Galați se aleg exclusiv de către membrii grupurilor geografice 
PACT pentru Galați din circumscripția electorală în care aceștia candidează, așa cum 
sunt circumscripțiile definite de legislația română, în funcție de tipul alegerilor. 

(15) Candidaturile vor fi supuse validării organului de control, în sensul respectării tuturor 
prevederilor statutare, documentelor constitutive, codului de etică și regulamentelor 
partidului. 
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Art. 4. Scopul 
Scopul politic al PACT pentru Galați este acela ca, prin alegeri democratice, să formeze 

majorități politice pentru a elabora și pune în practică politici publice care promovează valorile 
PACT pentru Galați. 
Art. 5. Afiliere 

PACT pentru Galați se poate afilia doar la organizații internaționale care nu contravin cu 
Legea partidelor politice și promovează valorile liberale de dreapta precum cele susținute de 
gânditori liberali precum Thomas Malthus, Adam Smith, Friedrich Hayek, David Hume, John 
Locke, Jeremy Bentham, John Maynard Keynes, Milton Friedman, Karl Popper, Robert Nozick, 
Richard Thaler etc. 
Art. 6. Funcționare 

După înființare, PACT pentru Galați funcționează la nivel local, conform Art.4, alin (1) din 
LEGEA Nr. 14 din 9 ianuarie 2003 *** Republicată - Legea partidelor politice. 
PACT pentru Galați poate participa la alegeri naționale ca membru al unei alianțe politice cu 
partide care funcționează la nivel național, la nivel local sau atât la nivel național cât și la nivel 
local și poate propune candidați în cadrul alianței conform prezentului Statut și protocolului de 
asociere.  
Art. 7. Structuri interne 

(1) Structurile interne ale PACT pentru Galați sunt Adunarea Generală Permanentă, 
Comitetul și Comisia de Etică, Integritate și Arbitraj, denumită în continuare „Gremiul”. 

(2) Adunarea Generală a membrilor este Adunarea Generală Permanentă și este permanentă 
în sensul că lucrările ei sunt permanente (prescurtată – AGP). 

(3) Pentru facilitarea lucrărilor ei, AGP dispune de o platformă online care să permită inclusiv 
votul electronic, astfel încât prezența fizică a membrilor într-un anumit spațiu 
predeterminat să nu fie obligatorie. 

(4) Membrii care nu au acces la internet se întrunesc la sediul organului executiv al partidului 
sau într-o sală care permite comunicarea, prin intermediul internetului, cu ceilalți membri. 

(5) Adunarea Generală Permanentă este compusă din toți membrii cu drepturi depline ai 
partidului. 

(6) „Comitetul” este structura executivă a partidului. Lucrările Comitetului sunt permanente. 
(7) Comitetul este compus din maxim 7 membri: Președintele Comitetului plus maxim 6 

Directori de departament, după cum urmează: 
i. Președinte al Comitetului; 
ii. Director al Departamentului de Resurse Umane; 
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iii. Director al Departamentului de Marketing Politic; 
iv. Director al Departamentului Operațional și Proiecte; 
v. Director al Departamentului Juridic; 
vi. Director al Departamentului de Politici Publice; 
vii. Director al Departamentului Financiar. 

(8) Fiecare director își poate structura în mod flexibil propriul departament, pentru atingerea 
obiectivelor partidului și poate stabili un număr de „Lideri” de echipe funcționale. 

(9) Echipele funcționale pot fi, în funcție de departament, axate pe: recrutare, pregătire 
politică, vânzări, fundraising, imagine, certificări, restructurări, dezvoltare, platforme de 
comunicare și IT, statistică, secții de vot, logistică, standardizare, training, planificare, 
evaluare impact, politici publice pe domenii prioritare și / sau altele. 

(10) Liderii sunt membri ai comitetului extins și sunt subordonați comitetului. 
(11) Comitetul organizează minim o ședință săptămânală. 
(12) Membrii fondatori pot participa de drept la lucrările și la ședințele Comitetului. 
(13) Organul de control al partidului este Gremiul. Lucrările Gremiului sunt permanente. 
(14) Gremiul veghează la respectarea Filosofiei, Viziunii, Misiunii, Valorilor, Scopului, 

Obiectivelor, Statutului PACT pentru Galați și altor documente constitutive și 
îndeplinește alte atribuții de verificare, control, instanță de apel, etică, integritate și 
arbitraj, conform prevederilor prezentului Statut. 

(15) Pentru buna funcționare a Gremiului, Comitetul pune la dispoziția sa o platformă online, 
astfel încât membrii Gremiului să își poată desfășura activitatea fără să fie prezenți fizic în 
același loc. 

(16) Funcția de membru al Gremiului este neremunerată. 
(17) Gremiul este compus din 5 (cinci) membri. 
(18) Adunarea Generală Permanentă, Comitetul și Gremiul au jurisdicție județeană. 

Art. 8. Denumirea partidului  
(1) Denumirea integrală a partidului este PACT pentru Galați. 
(2) Denumirea prescurtată a partidului este PACT Galați. 

Art. 9. Identitatea partidului 
(1) Semnul permanent al PACT pentru Galați este reprezentat de o săgeată ce arată către 

direcția în sus (sau N), întreruptă de profilul unei aeronave de pasageri în poziție de 
decolare, ambele de culoarea albastru, cod #003B99 sub care stă scrisă denumirea 
integrală a partidului, PACT pentru Galați, pe două rânduri, astfel: rândul 1 – PACT (cu 
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majuscule), rândul 2 – pentru Galați (cu majuscula „G” la cuvântul „Galați”), de culoarea 
magenta cod #C61181. 

(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) Drapelul PACT pentru Galați, precum și toate materialele grafice și documentele oficiale 

ale partidului includ semnul permanent al partidului și culorile stabilite prin prezentul 
Statut. Imnul și sloganul se adoptă prin vot de către Adunarea Generală Permanentă la 
propunerea Comitetului. 

(5) Schimbarea sau modificarea semnului electoral se realizează în conformitate cu 
prevederile statutare și dipozițiile legale. 

Art. 10. Sediul partidului 
(1) Sediul central al partidului este în municipiul Galați, str. Domnească, nr.50A.  
(2) Adresa sediului central poate fi schimbată prin hotărârea Comitetului.  

Art. 11. Poziționare doctrinară 
(1) PACT pentru Galați urmărește numai obiective politice. 
(2) Obiectivele PACT pentru Galați sunt specifice unui partid liberal, localist moderat, 

reformist, pro-occidental,  pro-european. 
(3) PACT pentru Galați, cu intenția de a stabili doar obiective politice măsurabile, 

PACT pentru Galați, cu intenția de a stabili doar obiective politice desemnate, 
PACT pentru Galați, cu intenția de a stabili doar obiective politice realiste, 
PACT pentru Galați, cu intenția de a stabili doar obiective politice specifice, 
PACT pentru Galați, cu intenția de a stabili doar obiective politice încadrate în timp, 
Recunoscând faptul că, pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor partidului, în cazul 
deținerii de funcții executive alese, membrii care dețin funcția de Primar, Viceprimar, 
Președinte și Vicepreședinte al Consiliului Județean sunt direct responsabili de 
îndeplinirea obiectivelor partidului, funcția superioară prevalând, 
Apreciind faptul că, pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor partidului, în cazul ne-
deținerii de către vreun membru a unei funcții executive alese, membrii Comitetului sunt 
direct responsabili de îndeplinirea obiectivelor partidului, funcția superioară prevalând, 
Dorind să atingă aceste obiective, pentru ducerea la îndeplinire a scopului, misiunii și 
viziunii partidului,  
Fixează următoarele obiective politice generale, de la care vor porni obiectivele politice 
strategice descrise în cadrul programului politic: 
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i. Consolidarea statului de drept 
ii. Dezvoltarea economică durabilă 
iii. Susținerea educației pe tot parcursul vieții 
iv. Crearea unui sistem de sănătate performant 
v. Promovarea unui tip de urbanism în avantajul oamenilor 
vi. Creșterea siguranței și securității cetățeanului 
vii. Conservarea patrimoniului cultural 

(4) OBIECTIVE NAȚIONALE: PACT pentru Galați își asumă obiectivele politice naționale ale 
coaliției politice sau alianței electorale la care este parte, dacă este cazul. 

Art. 12. Drepturile și obligațiile membrilor PACT pentru Galați 
(1) Membrii partidului pot fi: 

i. Membri simpatizanți; 
ii. Membri asociați; 
iii. Membri cu drepturi depline. 

(2) Membrii au următoarele drepturi: 
i. Membrii simpatizanți  

a. Să participe la proiectele politice organizate de partid. 
b. Să promoveze viziunea, misiunea, valorile, scopul, obiectivele, programul 

politic, doctrina și orice alte mesaje de susținere, în nume personal, ale 
partidului. 

c. Să comunice și să promoveze calitatea sa de membru simpatizant al partidului. 
d. Să se informeze în mod activ cu privire la proiectele politice ale partidului. 
e. Să solicite Departamentului de Resurse umane al Comitetului, organizarea unui 

dialog pentru obținerea calității de membru asociat, conform prezentului 
statut și documentelor constitutive. 

f. Să aibă inițiativă politică, conform art. 17, alin. 1 din Legea 14/2003.  
g. Să se alăture unui grup geografic PACT pentru Galați deja înființat. 

ii. Membrii asociați – Toate drepturile unui membru simpatizant, plus următoarele: 
a. Să înființeze un grup geografic PACT pentru Galați sau să se alăture unui grup 

geografic PACT pentru Galați deja înființat; 
b. Să propună grupului geografic PACT pentru Galați din care face parte acțiuni 

pe care le consideră necesare; 
c. Să se implice activ sau să inițieze proiecte politice în cadrul grupului geografic 

din care face parte, pentru obținerea calității de membru cu drepturi depline. 
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d. Să comunice și să promoveze calitatea sa de membru al partidului. 
iii. Membrii cu drepturi depline – Toate drepturile unui membru asociat, plus 

următoarele: 
a. Să fie facilitator în grupul geografic din care face parte, conform 

Regulamentului de funcționare a grupurilor geografice; 
b. Să participe la lucrările Adunării Generale Permanente; 
c. Să candideze la o funcție în cadrul Comitetului PACT pentru Galați; 
d. Să candideze la alegerile locale, generale, prezidențiale și europarlamentare; 
e. Să propună demiterea unui membru al Comitetului sau Președintelui 

Comitetului la Adunarea Generală Permanentă în condițiile prezentului statut; 
f. Să propună schimbări la prezentul statut la Adunarea Generală Permanentă; 
g. Să propună o persoană pentru a ocupa poziția de membru al Gremiului; 
h. Să semneze, alături de alți membri cu drepturi depline inițiatori, o propunere 

către Adunarea Generală Permanentă, de demitere a unui membru al 
Gremiului; 

i. Să facă apel la Gremiu pentru orice decizie a Adunării Generale Permanente, 
în condițiile prezentului statut; 

j. Să facă apel la Gremiu pentru deciziile de desființare a unui grup geografic, 
conform Regulamentului de funcționare a grupurilor geografice; 

k. Să inițieze și să înainteze propuneri de hotărâri către Adunarea Generală 
Permanentă conform Regulamentului de funcționare a Adunării Generale 
Permanente; 

l. Să beneficieze de sprijin și de consultanță din partea PACT pentru Galați atunci 
când drepturile și libertățile sale îi sunt încălcate de către terți. 

m. Orice alte drepturi ce decurg din prezentul Statut. 
(3) Membrii PACT pentru Galați au următoarele obligații: 

i. Să cunoască și să respecte viziunea, misiunea, valorile, scopul, obiectivele, 
programul, doctrina, statutul și celelalte documente ale partidului; 

ii. Să cunoască și să respecte Constituția și legile țării, Cartele și Tratatele ratificate 
de România în domeniul drepturilor omului; 

iii. Să se plaseze în afara oricărui conflict de interese; 
iv. Să dea dovadă de solidaritate și camaraderie față de alți membri de partid, cât 

timp aceștia nu încalcă Statutul. 
v. Să nu aducă prejudicii materiale sau de imagine PACT pentru Galați; 
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vi. Să protejeze bunurile aflate în proprietatea PACT pentru Galați; 
vii. Să respecte hotărârile luate de Adunarea Generală Permanentă dacă ele nu sunt 

anulate printr-o decizie a Gremiului; 
viii. Să își plătească cotizația. 
ix. Orice alte obligații ce decurg din prezentul Statut. 

Art. 13. Sancțiuni  
(1) Membrii PACT pentru Galați care nu respectă Codul Etic, Statutul, programul politic al 

PACT pentru Galați sau alte hotărâri luate de către Adunarea Generală Permanentă sau 
de către Comitet sau alte acte constitutive ale partidului, pot fi sancționați cu una dintre 
următoarele sancțiuni: 

A. avertisment; 
B. demiterea din funcții ocupate în structura partidului; 
C. retragerea sprijinului politic pentru funcții dobândite prin susținerea partidului; 
D. excluderea din partid. 

(1) Procedurile de sancționare disciplinară prevăzute la alin (1), lit. A – C, sunt stabilite în 
cuprinsul Codului de Etică PACT pentru Galați. 

(2) Procedura de sancționare disciplinară prevăzută la alin (1), lit. D. este următoarea:  
(3) Orice membru al unui grup geografic care, prin acțiunile sau declarațiile sale, încalcă 

prezentul statut, își pierde calitatea de membru al grupului geografic din care face parte 
– și, în consecință, calitatea de membru al partidului. 

(4) Propunerea de retragere a calității de membru (excludere) poate veni din partea oricărui 
membru al fiecărui grup geografic care poate proba respectiva încălcare. Propunerea 
este înaintată grupului geografic din care face parte persoana acuzată. Odată ce a primit 
propunerea și dovezile, grupul geografic ia o hotărâre potrivit Regulamentului de 
funcționare a grupurilor geografice.  

(5) În acest caz, propunerea de dezbatere nu este dacă persoana în cauză trebuie exclusă 
din grupul geografic  sau nu, ci dacă probele indică sau nu o încălcare a Statutului. 
Dezbaterea este obligatorie, cu excepția cazului în care persoana acuzată consideră ea 
însăși că probele indică o încălcare. Dacă, la finalul dezbaterii, persoana incriminată este 
singura care susține că faptele sau declarațiile sale nu constituie o încălcare, grupul 
geografic adoptă hotărârea de a-i retrage calitatea de membru respectivei persoane. 
Dacă cel puțin un alt membru este de acord cu persoana acuzată, propunerea este 
respinsă. 
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(6) În cazul în care persoana exclusă se simte nedreptățită, aceasta poate cere Gremiului să 
discute propunerea de excludere (să depună apel la decizie). Dreptul de apel la decizie 
le revine și facilitatorului și persoanei care a formulat propunerea de excludere. Dacă 
facilitatorul nu dorește să-și exercite acest drept, în cazul în care consideră incorectă 
decizia grupului geografic, persoana care a formulat propunerea de excludere poate 
depune apel unilateral. Decizia Gremiului este definitivă. 

(7) Persoana care a fost exclusă dintr-un grup geografic își pierde, timp de un an, dreptul de 
a deveni membru al vreunui alt grup geografic și pe cel de a înființa un grup geografic. 
După trecerea acestei perioade ea își recâștigă cele două drepturi, condiționat de acordul 
prealabil din partea Gremiului. 

(8) Dacă o persoană este exclusă de două ori dintr-un grup geografic, ea își pierde definitiv 
dreptul de a deveni membru al unui grup geografic și pe cel de a înființa un grup 
geografic. 

Art. 14. Procedura de alegere a organelor executive – Comitetul 
(1) Mandatul Președintelui și al Directorilor este de 2 ani și poate fi reînnoit. 
(2) Mandatul Liderilor este de 1 an, poate fi reînnoit, iar funcția se ocupă prin numire de 

către Director. 
(3) Comitetul PACT pentru Galați este compus exclusiv din membri PACT pentru Galați. 
(4) Numărul de membri ai Comitetului extins nu poate depăși 25 persoane. 
(5) Numărul de membri de Comisie de Politici Publice nu poate depăși 7 persoane. 
(6) Orice membru cu drepturi depline PACT pentru Galați este eligibil pentru a candida 

pentru un loc în Comitet. 
(7) Comitetul este numit în funcție și poate fi revocat din funcție doar de către Adunarea 

Generală Permanentă a PACT pentru Galați prin alegeri interne conform 
Regulamentului pentru alegeri interne. 

(8) Președintele și Directorii sunt aleși prin vot direct de către membrii cu drepturi depline, 
în cadrul Adunării Generale Permanente. 

(9) Votul se exprimă pe cale electronică. Persoanele cu drept de vot care nu au acces la 
internet votează la sediul Comitetului, unde se organizează o secție de votare. 

(10) Alegerile pentru Comitet se organizează de către Gremiu. 
(11) Gremiul redactează „Regulamentul de organizare pentru alegeri interne” și îl propune 

spre amendare și adoptare Adunării Generale Permanente cu cel puțin un an înainte 
de organizarea alegerilor pentru funcțiile în Comitet. 
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(12) Candidaturile pentru funcțiile de Președinte și Directori ai Comitetului se depun 
începând cu ziua de după aprobarea regulamentului. 

(13) Regulamentul de organizare a alegerilor interne va stipula obligatoriu alegerea 
Directorilor și doar ulterior alegerea Președintelui prin vot secret. 

(14) Rezultatul votului este validat de către Gremiu. Dacă Gremiul constată încălcări ale 
Regulamentului pentru alegeri interne sau are probe privind o fraudă electorală, 
rezultatul votului se anulează și alegerile se repetă. 

(15) Mandatul Președintelui Comitetului încetează de drept la expirare sau înainte de 
termen, prin pierderea calității de membru de partid, prin demisie sau prin demitere. 

(16) Propunerea de demitere poate fi făcută de către cel puțin un membru cu drepturi 
depline sau de către cel puțin un grup geografic și este adoptată de Adunarea 
Generală Permanentă. 

(17) Decizia Adunării Generale poate fi contestată la Gremiu de către Președintele demis, 
sau de către persoana care a propus demiterea în cazul în care aceasta consideră 
nedreaptă decizia Adunării Generale Permanente. 

(18) Decizia Gremiului este definitivă. 
(19) Pierderea calității de Președinte al Comitetului nu duce la pierderea dreptului de a 

candida la funcția de Președinte decât în cazul în care derivă din pierderea calității de 
membru de partid. 

(20) Membrii Comitetului pot fi demiși de către AGP, la propunerea membrilor cu drepturi 
depline ai partidului. Propunerea poate viza fie acțiunile și declarațiile celui propus 
pentru demitere, fie dispariția rolului exercitat de către acesta. 

(21) Pierderea calității de membru PACT pentru Galați atrage automat după sine pierderea 
calității de membru în Comitet. 

Art. 15. Competența Comitetului și a Președintelui Comitetului 
(1) Comitetul are următoarele atribuții: 

i. Propune Adunării Generale Permanente o Grilă de capital politic. 
ii. Propune Adunării Generale Permanente Regulamentul de funcționare a grupurilor 

geografice. 
iii. Propune Adunării Generale Permanente, prin intermediul Departamentului 

Operațional, procedura de înregistrare a unui grup geografic de inițiativă, în cadrul 
Regulamentului de funcționare a grupurilor geografice. 

iv. Propune Adunării Generale Permanente însemnele partidului, obiectivele, 
programul politic și proiectul de buget. 
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v. Propune Adunării Generale Permanente imnul și schimbarea elementelor de 
identitate vizuală. 

vi. Propune Adunării Generale Permanente „Strategia politică, de comunicare și 
electorală a PACT pentru Galați”, ce va include scopul, obiectivele, mijloacele, 
bugetul de campanie, persoanele responsabile și orice alte elemente ce țin de 
organizarea următoarei campanii electorale. 

vii. Propune Adunării Generale Permanente Regulamentul de funcționare a 
Comitetului. 

viii. Asigură respectarea Regulamentului de funcționare a grupurilor geografice și 
Grilei de capital politic. 

ix. Asigură respectarea Regulamentului pentru alegeri primare. 
x. Încheie un parteneriat cu un centru de cercetare în etică aplicată, în vederea 

analizării cererilor de demitere a membrilor Gremiului. 
xi. Asistă grupurile geografice PACT pentru Galați în vederea punerii în practică a 

hotărârilor Adunării Generale Permanente. 
xii. Numește mandatarii financiari. 
xiii. Decide cuantumul cotizațiilor în limitele prevăzute de prezentul Statut. 
xiv. Duce la îndeplinire alte atribuții indicate în prezentul statut sau în regulamentele 

PACT pentru Galați. 
(2) Președintele Comitetului are următoarele atribuții: 

i. Convoacă și conduce ședințele Comitetului. 
ii. Coordonează activitățile organizatorice ale partidului și activitatea Comitetului. 
iii. Coordonează membrii Comitetului pentru actualizarea constantă a Programului 

Politic al PACT pentru Galați, dezbaterea și aprobarea acestuia. 
iv. Coordonează punerea în practică a hotărârilor Comitetului. 
v. Contribuie la dezvoltarea organizațională a PACT pentru Galați. 
vi. Emite dispoziții și răspunde de punerea în aplicare a hotărârilor AGP. 
vii. Este responsabil de organizarea echipei de campanie electorală. 
viii. Constituie consilii consultative sau consilii de cartier, compuse din membri sau 

nemembri, care să ajute Comitetul în exercitarea atribuțiilor sale. 
ix. Propune Adunării Generale Permanente politica de alianțe și coaliții conform cu 

prezentul statut. 
x. Propune Adunării Generale Permanente reorganizarea, autodizolvarea sau 

fuziunea partidului. 
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xi. Conduce delegațiile partidului și face declarații în numele partidului, conform 
mandatelor emise de AGP. 

xii. Duce la îndeplinire orice alte atribuții ce decurg din prezentul Statut sau 
regulamentele PACT pentru Galați. 

Art. 16. Competența Adunării Generale a Membrilor (AGP) 
(1) Amendează și adoptă Regulamentul de funcționare a Adunării Generale Permanente, la 

propunerea Gremiului. 
(2) Amendează și adoptă Regulamentul pentru alegeri primare la propunerea Gremiului. 
(3) Amendează și adoptă Grila de capital politic la propunerea Comitetului. 
(4) Amendează, adoptă și transmite spre promulgare către Gremiu Regulamentul de 

funcționare a grupurilor geografice, la propunerea Comitetului, inclusiv procedura de 
înregistrare a acestora, la propunerea Departamentului Operațional. 

(5) Adoptă imnul și elementele de identitate vizuală la propunerea Comitetului. 
(6) Amendează și adoptă Regulamentul pentru alegeri interne la propunerea Gremiului. 
(7) Alege conform Regulamentului pentru alegeri interne și revocă în condițiile prezentului 

statut, membri ai Comitetului, inclusiv Președintele Comitetului, prin vot direct și secret; 
(8) Amendează și votează propunerile de modificare a prezentului Statut sau alte propuneri 

de hotărâri sau sesizări făcute de membrii cu drepturi depline ai partidului. 
(9) Amendează și adoptă însemnele partidului, obiectivele, programul politic și proiectul 

de buget al PACT pentru Galați la propunerea comitetului. 
(10) Amendează și adoptă Regulamentul de funcționare a Comitetului la propunerea 

acestuia. 
(11) Amendează și adoptă Strategia politică, de comunicare și electorală la propunerea 

Comitetului. 
(12) Amendează și adoptă propunerile de reorganizare sau autodizolvare a partidului, 

politicile de alianțe și coaliții ale PACT pentru Galați sau alte forme de asociere, în 
limitele prezentului Statut la propunerea Președintelui Comitetului. 

(13) Amendează și adoptă Codul de Etică al PACT pentru Galați la propunerea Gremiului. 
(14) Amendează și adoptă regulamentul de funcționare al Gremiului, la propunerea acestuia. 
(15) Votează ocuparea unei poziții de membru al Gremiului de către o persoană propusă de 

un membru al partidului. 
(16) Adoptă hotărârea de demitere sau respingere a demiterii unui membru al Gremiului, la 

propunerea unui număr de membri cu drepturi depline egal cu numărul de membri ai 
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Comitetului, în cazul trimiterii propunerii de demitere de către centrul de cercetare în 
etică aplicată. 

(17) Adoptă manualul de identitate vizuală și alte documente conform prezentului statut. 
Art. 17. Organele împuternicite să prezinte candidaturi 

Președintele Comitetului este împuternicit să prezinte organelor abilitate ale statului 
candidații pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale, pentru 
fiecare candidat, cu  respectarea procedurilor prevăzute de Statutul PACT pentru Galați, 
Regulamentului pentru alegeri primare și a celorlalte documente de partid. 
Art. 18. Organul competent să propună reorganizarea partidului sau să decidă asocierea 
într-o alianţă politică ori în alte forme de asociere 

Orice membru al Comitetului poate propune spre adoptare prin vot, Adunării Generale 
Permanente, reorganizarea partidului sau asocierea într-o alianță politică ori alte forme de 
asociere. 
Art. 19. Condițiile încetării activității 

Partidul PACT pentru Galați își încetează activitatea prin: 
(1) autodizolvare hotărâtă de Adunarea Generală Permanentă; 
(2) dizolvare, prin hotărârea Tribunalului Bucureşti sau a Curţii Constituţionale, pentru 

motivele prevăzute de legile în vigoare;  
(3) reorganizare, efectuată conform legilor în vigoare și prevederilor prezentului Statut. 

Art. 20. Modul de administrare a patrimoniului şi sursele de finanţare, stabilite în condiţiile 
legii 

(1) Partidul PACT pentru Galați are un patrimoniu inițial de 400 (patru sute) RON, constituit 
din contribuțiile egale ale semnatarilor prezentului Statut. 

(2) Patrimoniul PACT pentru Galați este administrat de către Comitet. 
(3) Sursele de finanțare pentru PACT pentru Galați sunt:  

i. Cotizații ale membrilor; 
ii. Donații, legate și alte liberalități; 
iii. Subvenții de la bugetul de stat; 
iv. Venituri din activități proprii; 
v. Alte surse, potrivit legii. 

(4) 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 Comitet. Mandatarii financiari prezintă Comitetului rapoarte periodice 
privind aceste conturi. 
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(5) Membrii cu drepturi depline ai PACT pentru Galați pot reprezenta partidul față de 
autoritățile publice și terți și pot deschide conturi la bancă, răspunzând de gestionarea 
acestora, dacă au mandat sau împuternicire notarială în acest sens, semnată de către 
Președintele Comitetului și Directorul Departamentului Financiar. 

(6) Activitatea administrativă a Comitetului PACT pentru Galați, funcționarea Gremiului și 
asigurarea cadrului pentru luarea deciziilor de către Adunarea Generală Permanentă 
precum și finanțarea zilnică a partidului ca întreg se realizează din cotizațiile membrilor 
săi, din donații, legate sau alte liberalități precum și venituri provenite din activitatea 
proprie cu respectarea art. 16 din Legea nr. 334/2006 republicată. 

(7) Colectarea și distribuirea resurselor financiare din cotizații se realizează de către 
Departamentul Financiar, la nivelul Comitetului. 

(8) Cuantumul cotizației se stabilește, la propunerea Comitetului, prin votul Adunării 
Generale Permanente. Suma cotizațiilor plătite într-un an de un membru de partid nu 
poate depăși 48 de salarii minime brute pe țară. Salariul de bază minim brut pe țară luat 
ca referință este cel existent la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Cuantumul total al 
veniturilor din cotizații obținute în anul fiscal precedent, precum și lista membrilor de 
partid care au plătit în anul fiscal precedent cotizații a căror valoare însumată depășește 
l0 salarii minime brute pe țară se va publica în Monitorul Oficial al României, partea I 
până la data de 30 aprilie a anului următor. (cu respectarea art.5 alin.5 din legea 
nr.334/2006 republicată). 

(9) Comitetul va propune spre aprobare Adunării Generale Permanente cel puțin 2 (două) 
niveluri diferențiate de cotizație pentru membrii asociați, respectiv membrii cu drepturi 
depline.  

(10) Nivelul minim al cotizației va fi cel al membrilor asociați dar nu mai puțin de 0,8% din 
salariul mediu brut pe lună la nivel național.  

(11) Membrii simpatizanți sunt scutiți de plata cotizației. 
(12) Membrii PACT pentru Galați care ocupă funcții publice alese pot plăti cotizații la niveluri 

diferite, la propunerea Comitetului cu aprobarea Adunării Generale Permanente. 
(13) Nivelul maxim al cotizațiilor plătite de membrii PACT pentru Galați care ocupă funcții 

publice nu poate depăși 25% din veniturile obținute de aceștia din exercitarea acelei 
funcții.  

(14) Orice grup geografic PACT pentru Galați poate primi donații și poate vinde bunuri și 
servicii în condițiile legii, din care să își finanțeze activitatea și proiectele. Pentru aceasta, 
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fiecare grup geografic PACT pentru Galați își poate deschide propriul sub-cont bancar 
cu aprobarea Directorului Departamentului Financiar. 

(15) 20% din veniturile încasate din alte surse decât din cotizații de un grup geografic PACT 
pentru Galați sunt vărsate în contul bancar al PACT pentru Galați pentru a fi folosite 
pentru finanțarea activităților Comitetului. 

(16) Comitetul poate primi la rândul său donații în contul bancar al PACT pentru Galați și 
poate obține venituri din vânzarea de bunuri și servicii, în condițiile legii. 

(17) 25% din veniturile obținute din alte surse decât din cotizații de către Comitet sunt 
vărsate în sub-conturile grupurilor geografice PACT pentru Galați, în cuantum egal 
pentru fiecare grup geografic. 

(18) Când un grup geografic PACT pentru Galați este desființat, banii existenți în contul său 
se varsă în contul partidului. 

(19) Pe pagina oficială de internet a partidului trebuie să fie afișată, lunar, la loc vizibil, situația 
curentă a veniturilor și cheltuielilor, atât la nivelul partidului ca întreg, cât și la nivelul 
fiecărui grup geografic PACT pentru Galați în parte. 

(20) Donațiile se vor primi doar cu încadrarea prevederilor art. 6 alin.1-8 din Legea 
nr.334/2006 republicată. Este interzisă acceptarea sub orice formă, directă sau indirectă, 
de către partidele politice, a donaţiilor de bunuri materiale ori sume de bani sau 
prestarea de servicii gratuite făcute cu scopul evident de a obţine un avantaj economic. 

(21) Se pot primi donații care au ca obiect imobile sau sume de bani cu destinația de achiziție 
imobile în limitele prevederilor art. 8 din Legea nr. 334/2006 republicată. 

Art. 21. Organul care reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice şi terţii 
(1) Președintele reprezintă PACT pentru Galați în relațiile cu autoritățile publice și terții; 
(2) Alți membri cu drepturi depline ai PACT pentru Galați pot reprezenta partidul în relațiile 

cu autoritățile publice și terții, dacă au un mandat specific sau împuternicire notarială în 
acest sens, semnată de Președintele Comitetului și cel puțin un alt Director al Comitetului. 

Art. 22. Organul suprem de decizie al partidului 
(1) Adunarea Generală a membrilor, denumită Adunarea Generală Permanentă (AGP) este 

organul suprem de conducere al partidului, cu atributele prevăzute de legislația în 
vigoare și de prezentul Statut. 

(2) Adunarea adoptă hotărâri care devin obligatorii pentru toți membrii. Hotărârile sunt 
considerate adoptate dacă în favoarea lor s-a înregistrat una din majoritățile 
corespunzătoare, descrise în prezentul Statut. 
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(3) Orice hotărâre adoptată de Adunarea Generală Permanentă, cu excepția hotărârilor care 
vizează membrii Gremiului, poate fi contestată, în termen de o săptămână de la adoptare, 
sesizând Gremiul. Contestația poate fi făcută fie pentru motive că aceasta este 
nestatutară, fie pentru că nu respectă un alt document constitutiv al partidului, de către 
cel puțin un membru al PACT pentru Galați sau de către cel puțin un grup geografic PACT 
pentru Galați. Gremiul poate respinge contestația sau o poate admite în tot sau în parte, 
conform Regulamentului de funcționare a Gremiului. Decizia Gremiului este definitivă și 
obligatorie. 

Art. 23. Gremiul 
(1) Soluţionarea diferendelor dintre membrii partidului sau dintre aceştia şi Comitet este 

de competența organului de control al partidului, adică Gremiul. 
(2) Mandatul unui membru al Gremiului este de 4 ani și poate fi reînnoit. Mandatul poate 

înceta înainte de termen, prin demisie sau prin demitere. 
(3) Gremiul asigură părţilor dreptul la opinie şi dreptul de a se apăra, precum şi proceduri 

echitabile de decizie, conform legii. 
(4) Misiunea Gremiului este de a se asigura că tuturor membrilor PACT pentru Galați le 

sunt respectate drepturile și libertățile fundamentale în cadrul partidului, că principiul 
îndeplinirii voinței majorității cu respectarea drepturilor minorității este respectat și de 
a soluționa diferendele dintre membrii PACT pentru Galați. 

(5) Membrii Gremiului se numesc cu prioritate din afara PACT pentru Galați, însă calitatea 
de membru nu este incompatibilă cu cea de membru al Gremiului. 

(6) Cei numiți trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele: 
i. Să se regăsească în viziunea, misiunea și valorile PACT pentru Galați. 
ii. Sa aibă o bună cunoaștere a domeniului drepturilor omului. 
iii. Să fi purtat o discuție individuală cu fiecare membru fondator și cu fiecare 

membru al Comitetului cu rang de „Director”, înainte de propunere. 
(7) Membrii Gremiului sunt propuși Adunării Generale Permanente de către orice membru 

cu drepturi depline al partidului conform procedurii de propunere a membrilor 
Gremiului.  

(8) Poate fi membru al Gremiului orice cetățean român sau al altui stat membru al Uniunii 
Europene, indiferent de localitatea în care domiciliază, dacă îndeplinește criteriile mai 
sus amintite. 
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(9) Propunerea de demitere a unui membru al Gremiului este făcută printr-o hotărâre a 
Adunării Generale Permanente, la propunerea unui număr de membri cu drepturi 
depline egal cu numărul de membri ai Comitetului de la data redactării acesteia. 

(10) Propunerea de demitere este analizată inițial de către un centru de cercetare în etică 
aplicată cu care Comitetul încheie în prealabil un protocol de colaborare. Decizia 
centrului de cercetare este definitivă. Aceasta poate fi o decizie de trimitere a 
propunerii către AGP sau o decizie de netrimitere a acesteia către AGP. 

(11) În lipsa unui consens intern, hotărârile Gremiului se iau prin vot secret, cu minim 3 
voturi pentru, conform unei proceduri specificate în Regulamentul de funcționare a 
Gremiului. 

(12) Gremiul se întrunește în ședințe de lucru ordinare și în situații excepționale la 
solicitarea Președintelui Comitetului PACT pentru Galați. 

Art. 24. Gremiul are următoarele atribuții: 
(1) Propune Adunării Generale Permanente, Regulamentul de Funcționare a Adunării 

Generale Permanente. 
(2) Propune Adunării Generale Permanente Regulamentul pentru alegeri primare. 
(3) Propune Adunării Generale Permanente Codul de Etică al PACT pentru Galați. 
(4) Propune Adunării Generale Permanente Regulamentul pentru alegeri interne. 
(5) Propune Adunării Generale Permanente Regulamentul de Funcționare a Gremiului. 
(6) Promulgă sau retrimite, o singură dată, către Adunarea Generală Permanentă, 

Regulamentul de funcționare a grupurilor geografice. 
(7) Funcționează ca instanță de apel în cazul propunerilor de excludere a membrilor PACT 

pentru Galați, în cel al propunerilor de desființare a unui grup geografic PACT pentru 
Galați, în cazul propunerilor de demitere a membrilor Comitetului și a Președintelui 
Comitetului precum și a altor decizii ale Adunării Generale Permanente. 

(8) Organizează alegerile interne și validează rezultatul acestora. 
(9) Validează rezultatul alegerilor primare. 
(10) Elaborează anual un raport de activitate, pe care îl prezintă Adunării Generale 

Permanente. 
(11) Analizează și decide cu privire la posibilele conflicte de interese în care se pot găsi 

membrii PACT pentru Galați. 
(12) Aplică sancțiunile disciplinare membrilor PACT pentru Galați  potrivit procedurilor 

adoptate în Codul de Etică PACT pentru Galați. 
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Art. 25. Dobândirea și pierderea calității de membru 
(1) Orice persoană care îndeplinește condițiile legii și aderă la statutul partidului și la 

programul politic al acestuia poate deveni membru al partidului, cu respectarea 
procedurilor stabilite de prezentul Statut sau poate înființa un grup geografic PACT 
pentru Galați. 

(2) Nimeni nu poate fi membru al partidului decât dacă este membru al unui grup geografic 
PACT pentru Galați. 

(3) Pentru a fi eligibilă de a deveni membru, orice persoană care îndeplinește criteriile de 
mai sus trebuie să transmită Comitetului o cerere, în format electronic sau, dacă nu are 
acces la un computer, în format fizic, la sediul partidului. Opțional, persoana care dorește 
înscrierea, poate atașa o scrisoare de recomandare din partea unui membru cu drepturi 
depline. 

(4) Departamentul de Resurse Umane al Comitetului va evalua oportunitatea transmiterii 
unei invitații pentru a deveni „Membru Simpatizant”, „Membru Asociat” sau va lua o 
decizie de amânare, potrivit unui „Regulament de Resurse Umane” adoptat de Adunarea 
Generală. 

(5) În cazul în care persoana primește o invitație pentru a deveni membru simpatizant sau 
asociat, aceasta devine membru după semnarea și transmiterea adeziunii la partid. 

(6) Pierderea calității de membru se face conform legii, prin demisie, excludere, de drept 
prin incapacitatea de a-și îndeplini obligațiile de membru sau deces. 

Art. 26. Hotărârile partidului 
(1) AGP întrunește cvorumul dacă sunt prezenți jumătate plus unu dintre membrii cu 

drepturi depline ai PACT pentru Galați. 
(2) Hotărârile de adoptare sau modificare a Regulamentului de funcționare a Adunării 

Generale Permanente, Regulamentului pentru alegeri primare, Regulamentului de 
funcționare a grupurilor geografice, Regulamentului pentru alegeri interne, 
Regulamentului de funcționare a Comitetului, Regulamentului de funcționare a 
Gremiului, Codului de etică se iau cu o majoritate de două treimi din numărul total de 
membri ai Adunării Generale Permanente.  

(3) Hotărârile cu privire la reorganizarea, divizarea, autodizolvarea partidului, politica de 
alianțe și coaliții, precum și cele de modificare a statutului se iau cu o majoritate de două 
treimi din numărul total de membri ai Adunării Generale Permanente.  
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(4) Luarea în discuție a unei propuneri de demitere a unui membru al Comitetului se 
hotărăște cu o majoritate de două treimi din numărul total de membri ai Adunării 
Generale Permanente. 

(5) Hotărârile cu privire la demiterea membrilor Comitetului se iau cu o majoritate absolută 
din numărul total de membri ai Adunării Generale Permanente și numai după luarea 
acestora în discuție. Procedura pentru propunerea, luarea în discuție și adoptarea 
hotărârilor cu privire la demiterea membrilor Comitetului va fi descrisă în cadrul 
Regulamentului pentru alegeri interne. 

(6) Hotărârile de adoptare a grilei de capital politic, strategia politică, de comunicare și 
electorală, demiterea sau respingerea unui membru al Gremiului se iau cu o majoritate 
absolută din numărul total de membri ai Adunării Generale Permanente. Procedura 
pentru propunerea sau demiterea unui membru al Gremiului va fi descrisă în cadrul 
Regulamentului de funcționare a Gremiului.  

(7) Hotărârile de adoptare a imnului partidului și a manualului de identitate vizuală se iau 
cu o majoritate relativă din numărul total de membri ai Adunării Generale Permanente. 

(8) Hotărârile pentru desemnarea candidatului în interiorul grupului geografic se iau cu o 
majoritate absolută din numărul de voturi valabil exprimate, conform Regulamentului 
de funcționare a grupurilor geografice.  

(9) Comitetul este un organism colegial, în cadrul căruia deciziile se iau prin consens. 
Procedura de decizie ce va fi aplicată în lipsa consensului este cea a votului cu majoritate 
absolută din numărul total de membri ai Comitetului.  

(10) Gremiul este un organism colegial, în cadrul căruia deciziile se iau prin consens. 
Procedura de decizie ce va fi aplicată în lipsa consensului este cea a votului cu majoritate 
absolută din numărul total de membri ai Gremiului.  

(11) Toate hotărârile Adunării Generale Permanente, cu excepția celor de mai sus, se iau cu 
majoritatea absolută din numărul de voturi valabil exprimate, conform Regulamentului 
de funcționare a Adunării Generale Permanente.  

Art. 27. Cadrul organizat 
(1) Fiecare membru al partidului are dreptul la iniţiativă politică şi posibilitatea examinării 

acesteia într-un cadru organizat, denumit „Grup geografic PACT pentru Galați”. Grupul 
geografic PACT pentru Galați reprezintă subdiviziunea partidului.  

(2) Un grup geografic PACT pentru Galați poate avea minim 3 membri și un număr maxim 
de membri egal cu 1% dintre alegătorii din jurisdicția respectivă. 
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(3) Grupul Fondator PACT pentru Galați este format din membrii fondatori astfel cum sunt 
definiți în cuprinsul Actului Constitutiv al partidului. 

(4) Un grup geografic PACT pentru Galați se formează atunci când cel puțin 3 persoane 
care au fost declarate membri asociați de către Departamentul de Resurse Umane al 
Comitetului, îndeplinesc procedura de înregistrare a unui „Grup geografic de Inițiativă” 
adoptată de Adunarea Generală la propunerea Departamentului Operațional, în cadrul 
„Regulamentului de funcționare a grupurilor geografice”. 

(5) Odată format, un grup geografic își dă un nume intern, pentru a putea fi identificat. 
(6) Fiecare grup geografic constituit dintr-un număr de membri mai mic de 1% din 

constituenții din jurisdicția respectivă are dreptul de a decide dacă dorește să fie un 
grup geografic dinamic (care acceptă membri noi) sau unul static. Grupurile geografice 
cu un număr de membri egal cu 1% din constituenții din jurisdicția respectivă, sunt, prin 
definiție, grupuri geografice statice. Grupul Fondator PACT pentru Galați este un grup 
static. 

(7) Fiecare grup geografic este egal în drepturi cu oricare alt grup geografic. 
(8) Grupul Fondator nu deține niciun privilegiu în raport cu celelalte grupuri geografice. 

Singura diferență dintre Grupul Fondator și oricare alt grup este aceea că Grupul 
Fondator a stabilit filosofia, viziunea, misiunea, valorile, scopul și obiectivele inițiale ale 
PACT pentru Galați, a redactat și actualizat prezentul Statut, participă la lucrările 
Comitetului și nu poate fi desființat. 

(9) Un grup geografic PACT pentru Galați nu este o organizație ierarhică. 
(10) O persoană nu poate face parte din mai multe grupuri geografice. Dacă un grup 

geografic pierde membri și ajunge astfel să fie compus din mai puțin de 3 persoane, 
poate alege fie să se dizolve fie să accepte membri din alte grupuri geografice. În acest 
din urmă caz, grupul geografic are dreptul să decidă dacă noii membri sunt permanenți 
sau doar temporari – până când grupul geografic în cauză va găsi membri noi, dar nu 
mai târziu de 3 luni. 

(11) Fiecare grup geografic își stabilește singur strategia și acțiunile pe care dorește să le 
desfășoare, în concordanță cu prezentul statut. 

(12) Orice grup geografic poate face propuneri de colaborare oricărui alt grup geografic sau 
unui număr oricât de mare de grupuri geografice, pe un anumit proiect sau pe o serie 
de proiecte. Grupurile geografice respective au dreptul să accepte sau să respingă 
propunerea. 
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(13) Niciun grup geografic și niciun număr de grupuri geografice nu poate interzice unui alt 
grup geografic să desfășoare acțiunile pe care dorește să le desfășoare dacă respectă 
prezentul statut și jurisdicția proprie. 

(14) Orice grup geografic care, prin hotărârile adoptate, încalcă Statutul, este desființat 
conform Regulamentului de funcționare a grupurilor geografice. 

Art. 28. Asocierea PACT pentru Galați 
(1) PACT pentru Galați se poate asocia în interes local, pe baza unui protocol de asociere, 

constituind o alianță politică cu scopul de participare la alegeri locale, într-o 
circumscripție electorală specificată în Protocolul de Asociere. 

(2) Alianța politică constituită cu scopul de a participa la alegerile locale se poate realiza doar 
cu partide care urmăresc obiective compatibile cu obiectivele PACT pentru Galați iar 
acestea sunt specificate în propriul statut, program sau alte documente interne aprobate 
de organul suprem de conducere al acelui partid. 

(3) PACT pentru Galați se poate asocia pe baza unui protocol de asociere, constituind o 
alianță politică de participare la alegeri parlamentare, europarlamentare sau 
prezidențiale, doar cu partide care își asumă în propriul statut o misiune, valori, scopuri, 
obiective și program compatibile cu cele ale PACT pentru Galați și este de acord să 
susțină, la nivel local, obiectivele PACT pentru Galați. 

(4) Orice asociere este statutară doar dacă în cadrul protocolului de asociere este specificat 
nominal fiecare candidat propus de către alianță iar toți candidații propuși de alianța 
respectivă respectă minim criteriile din Codul de Etică și Integritate PACT pentru Galați. 

(5) PACT pentru Galați poate realiza și alte forme de asociere cu alte formațiuni nepolitice 
doar în cazul în care valorile acestora sunt aceleași sau similare cu valorile PACT pentru 
Galați. 

(6) PACT pentru Galați poate participa la coaliții pentru asigurarea guvernării sau pentru 
asigurarea de majorități în cadrul Consiliilor locale și județene. 

(7) Orice coaliție la care participă PACT pentru Galați este statutară doar dacă este bazată 
pe un protocol de constituire care conține obiectivele măsurabile ale coaliției, modul și 
termenul pentru atingerea acestora și data la care coaliția se dizolvă. 

(8) După dizolvarea oricărei coaliții, se poate constitui o alta doar printr-o nouă adoptare a 
unei hotărâri AGP. 

Art. 29 Reorganizarea PACT pentru Galați 
(1) PACT pentru Galați poate proceda la reorganizarea sa prin fuziune, absorbţie, 

contopire, ori divizare totală sau parţială. 
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(2) PACT pentru Galați poate fuziona prin absorbție sau contopire cu unul sau mai multe 
partide cu condiția ca viziunea, misiunea, valorile, scopul, obiectivele, mijloacele, 
programul, doctrina și statutul partidului rezultate în urma fuziunii să se regăsească în 
actualele elemente constitutive menționate mai sus ale PACT pentru Galați. 

(3) Fuziunile legal constituite se realizează prin aprobarea protocolului de fuziune inițiat de 
Președintele Comitetului. Acest protocol este aprobat pe de o parte de către Adunarea 
Generală Permanentă a PACT pentru Galați iar, pe de alta, de către organele supreme 
de decizie ale fiecărui partid, în cadrul unei şedinţe comune a acestora. 

(4) În protocolul de fuziune se vor menţiona, în mod expres, modalităţile de transfer a 
sumelor, bunurilor şi contractelor deţinute de partidele care fuzionează, precum şi 
procedura de garantare a continuităţii vechimii în partid a membrilor partidelor care 
fuzionează. 

(5) În protocolul de fuziune se va stabili şi forma exactă de fuziune. 
(6) În cazul fuziunii prin absorbție se va preciza denumirea integrală, denumirea prescurtată, 

semnul permanent şi electoral, programul politic precum și care partid își păstrează 
personalitatea juridică, subrogându-se în drepturile și obligațiile partidelor absorbite 
care își încetează activitatea, inclusiv prin cumularea subvențiilor acestora. 

(7) În cazul fuziunii prin contopire, protocolul va preciza noile elemente de identificare: 
denumire integrală, denumire prescurtată, semnul permanent, semnul electoral şi 
programul politic ale noului partid, fie că sunt acestea unele noi sau că provin de la unul 
sau mai multe dintre partidele care participă la fuziune. 

(8) Adunarea Generală Permanentă poate hotărî divizarea totală sau parţială a PACT pentru 
Galați, la propunerea Președintelui Comitetului.  

(9) Divizarea este posibilă doar în cazul în care partidul rezultat își asumă aceleași elemente 
constitutive ale partidului (viziune, misiune, valori, doctrină, program), translatate la 
nivelul jurisdicției sale și adoptă forma actuală a statutului partidului. 

(10) Divizarea totală presupune împărţirea întregului patrimoniu al partidului către două sau 
mai multe partide existente sau care iau naştere astfel. 

(11) Divizarea parţială presupune desprinderea unei părţi din patrimoniul partidului şi 
transmiterea ei către unul sau mai multe partide care există sau care se înfiinţează în 
acest fel. 

(12) PACT pentru Galați îşi încetează activitatea prin: 
i. autodizolvare, hotărâtă de Adunarea Generală Permanentă; 
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ii. dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Curtea Constituţională sau Tribunalul 
Bucureşti; 

iii. reorganizare, efectuată conform legii. 
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII 

Art. 30. Până la convocarea Adunării Generale Permanente a membrilor Partidului, 
conducerea partidului va fi asigurată de Comitetul de Inițiativă, stabilit prin Actul Constitutiv și 
formată din: Sorin Frăsina, Bogdan Georgescu, Laura Ghecenco, Corneliu Goldu, Raluca 
Ntzoolander și Alexandra Lucia Teodorescu. 

Art. 31. Comitetul de Inițiativă se întrunește în cvorum legal de 3 (trei) membri și ia decizii 
prin vot majoritar al membrilor.  
Art. 32. Comitetul de Inițiativă aprobă și adoptă Statutul și Programul Politic al PACT 
pentru Galați. 
Art. 33. Laura Ghecenco, în calitate de Președinte al Comitetului de Inițiativă, va 
reprezenta partidul în relațiile cu autoritățile publice și terții.   
Art. 34. Adunarea Generală va fi convocată în cel mult 30 (treizeci) zile calendaristice de la 
data înregistrării în Registrul Partidelor Politice. 
Art. 35. În termen de maxim 90 (nouăzeci) de zile calendaristice de la data înregistrării în 
Registrul Partidelor Politice, Comitetul de Inițiativă va propune iar Adunarea Generală 
Permanentă va amenda și adopta Regulamentele și alte documente ale partidului, specificate în 
prezentul statut și vor institui primul Comitet și primul Gremiu, cu votul Adunării Generale 
Permanente. Durata mandatului primului Comitet și Gremiu se va întinde până în ultima 
săptămână a lunii februarie a anului 2019, când se vor organiza primele alegeri interne pentru 
un mandat complet, atât pentru Comitet cât și pentru Gremiu. 
Art. 36. Prevederile Statutului și ale celorlalte regulamente constituite conform Statutului, 
hotărârile Adunării Generale Permanente, cele ale Comitetului, cele ale Gremiului sunt 
obligatorii, în condițiile prevăzute de prezentul Statut, pentru toți membrii Partidului și pentru 
toate organele sale de conducere. 
Art. 37. Dispozițiile protocoalelor și a tuturor celorlalte convenții încheiate de Partid sunt 
obligatorii pentru membrii și organizațiile partidului. 
Art. 38. 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 subordonează prevederilor Legii partidelor politice. În cazul în care, pe parcursul desfășurării 
formalităților de constituire și înregistrare a partidului apar modificări ale Legii partidelor 
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politice, prevederile statutare afectate de modificarea legii se vor modifica la rândul lor pentru 
a se pune în concordanță cu noile prevederi legale. 
Art. 39. Comitetul de Inițiativă își va înceta activitatea, de drept, în momentul alegerii de 
către Adunarea Generală Permanentă, a organelor de conducere prevăzute în prezentul Statut.  
Prezentul Statut a fost redactat și semnat în 6 (șase) exemplare, în limba română, astăzi, 20 
noiembrie 2018,  data certificării sale de către avocat. 
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