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CAPITOLUL A - DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art. 1 Prevederi generale 

(1) Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate este un partid politic, persoană juridică de drept 

public, organizat în conformitate cu prevederile Constituției României, republicată, şi ale Legii 

nr. 14/2003 a partidelor politice, republicată. 

(2) Denumirea prescurtată a partidului este PLUS. 

(3) Reprezentanții PLUS devin exponenți ai principiilor și valorilor prevăzute prin prezentul 

Statut, precum și ai programului politic și ai programului electoral asumate de PLUS. 

(4) În vederea aplicării dispozițiilor prezentului capitol, sunt considerați reprezentanți ai 

PLUS următorii membri: 

a. membrii organelor de conducere, arbitraj și control ale PLUS de la nivel teritorial 

și național; 

b. membrii Consiliilor Locale și ai Consiliilor Județene; 

c. primarii; 

d. președinții Consiliilor Județene; 

e. membrii Camerei Deputaților, ai Senatului și ai Parlamentului European; 

f. prim-ministrul, miniștrii, secretarii de stat și ocupanții altor funcții de demnitate 

sau de autoritate publică cu rang de ministru sau de secretar de stat; 

g. orice alți membri ai PLUS care dobândesc o funcție de demnitate sau autoritate 

publică în cadrul unor instituții sau autorități de la nivel local sau județean, în 

baza susținerii PLUS; 

h. orice alți membri ai PLUS care dobândesc o funcție de demnitate sau autoritate 

publică în cadrul unor autorități sau instituții de la nivel național, în baza 

susținerii PLUS. 
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Art. 2 

(1) Semnul permanent al PLUS este reprezentat de simbolul stilizat +plus, format din 

simbolul adunării și litera p, litera l, litera u și litera s, în care simbolul adunării este colorat în 

degrade, de la albastru Pantone 1158-C spre albastru Pantone 105-8 C, în diagonală și caracterele 

sunt colorate unitar, în degrade, de la albastru Pantone 1158-C spre albastru Pantone 105-8 C, în 

diagonală. 

(2) Semnul permanent în reprezentare color este redat în Anexa 1 a prezentului Statut. 

(3) Semnul secundar este redat în Anexa 2 a prezentului Statut. 

(4) Semnul pentru buletinul de vot este redat în Anexa 3 a prezentului Statut. 

 

Art. 3 

(1) Sediul central al PLUS este în municipiul București, strada Finlanda, nr. 15, Sector 1, 

România. 

(2) În scopul încurajării dezvoltării regionale, Biroul Național poate stabili prin hotărâre 

deschiderea unor sedii regionale în municipiile Cluj-Napoca și Iași. 

(3) Sediul central și sediile regionale pot fi modificate prin hotărâre a Biroului Național. 

 

Art. 4 

(1) Activitatea PLUS este desfășurată în temeiul Legii nr. 14/2003 a partidelor politice, 

republicată (denumită în continuare, în cuprinsul prezentului Statut, „Legea nr. 14/2003”), a 

prezentului Statut, a Regulamentului Intern, precum și a hotărârilor organelor de conducere de la 

nivel național, județean și local. 

(2) Statutul poate fi modificat de către Convenția Națională, la propunerea Consiliului 

Național. 

(3) În situații excepționale, în care regulile Statutului sunt inoperabile, invalide sau creează 

blocaje în funcționarea Partidului, Consiliul Național poate aduce modificări Statutului, urmând 

ca aceste modificări să fie aduse imediat la cunoștința membrilor și supuse ratificării următoarei 

Convenții Naționale. Respingerea de către Convenția Națională a modificărilor aduse Statutului 
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de către Consiliul Național va echivala unei noi modificări a Statutului, acesta revenind la forma 

anterioară, fiind urmată procedura prevăzută de Legea nr. 14/2003. Orice hotărâri sau măsuri 

luate în temeiul Statutului modificat, anterior ratificării sau respingerii ratificării, rămân în 

vigoare. 

(4) Modificările aduse Statutului de către Consiliul Național intră în vigoare de la momentul 

adoptării acestora, fiind urmată într-un termen cât mai scurt procedura stabilită de Legea nr. 

14/2003 privind comunicarea modificării Statutului către Tribunalul București. 

(5) În scopul punerii în aplicare și dezvoltării normelor incluse în prezentul Statut, Consiliul 

Național adoptă, la propunerea Biroului Național, Regulamentul Intern al PLUS. 

(6) Hotărârile organelor de conducere ale PLUS de la nivel național sunt adoptate cu 

respectarea Statutului și a Regulamentului Intern. 

(7) Hotărârile organelor de conducere ale PLUS de la nivel județean și local sunt adoptate cu 

respectarea Statutului, a Regulamentului Intern și a hotărârilor organelor de conducere de la un 

nivel superior. 



 

6 

 

CAPITOLUL B - SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI 

PRINCIPIILE PLUS 

 

Art. 5 - Scopul PLUS 

(1) Scopul PLUS este participarea la viața publică și politică din România, prin valorificarea 

experienței și competențelor profesionale ale membrilor săi în mediul economic și politic și în 

interesul general al societății; prin promovarea de programe și politici în interesul general, cu 

respectarea diversității sociale, în mod democratic și tolerant, cu includerea și reprezentarea 

tuturor intereselor sociale; prin susținerea unor candidați pe bază de merit, competență și 

integritate pentru alegerile locale, naționale şi europene, care să contribuie la buna guvernare a 

societății, la promovarea libertății individuale și a solidarității sociale. 

 

Art. 6 - Obiectivele PLUS 

(1) Partidul urmărește doar obiective politice. 

(2) Obiectivele PLUS sunt: 

a. Susținerea valorilor democratice și a pluralismului politic, prin promovarea libertății 

individuale și a solidarității sociale; 

b. Susținerea libertăților fundamentale ale omului, a toleranței și a egalității depline a 

tuturor membrilor societății, indiferent de poziția socială sau funcția pe care o dețin, în 

fața legii, respectarea suveranității naționale, a independenței și a unității statului, a 

integrității teritoriale, a ordinii și statului de drept și a principiilor democrației 

constituționale; 

c. Susținerea reprezentării sociale echitabile a tuturor cetățenilor români din țară și din afara 

țării și promovarea unui dialog inclusiv și participativ cu diaspora; 

d. Consolidarea statului de drept și a democrației constituționale, printr-o așezare echilibrată 

a puterilor în stat; 

e. Sprijinirea și promovarea unui mediu social, administrativ și politic întemeiat pe 

competență, integritate și responsabilitate în viața publică; 
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f. Susținerea unei dezvoltări economice și sociale bazate pe principiile durabilității și 

sustenabilității; 

g. Susținerea unei economii de piață funcționale și echitabile care să permită dezvoltarea 

unui mediu antreprenorial bazat pe inovație, competiție, care să răspundă nevoii de 

solidaritate socială; 

h. Promovarea unor politici responsabile de utilizare eficientă și transparentă a bugetului 

public; 

i. Promovarea unei administrații publice profesioniste, eficiente, transparente, nepolitizate 

și aflate numai în slujba cetățeanului; 

j. Promovarea unor servicii publice de educație, sănătate, acces la justiție, de calitate și 

accesibile tuturor cetățenilor; 

k. Promovarea de oportunități egale, de politici economice și sociale incluzive și protejarea 

celor aflați în dificultate sau în condiții de vulnerabilitate socială; 

l. Promovarea unor politici și măsuri de protejare și valorificare durabilă a mediului; 

m. Promovarea unor politici echilibrate de dezvoltare a serviciilor și infrastructurii publice și 

de acces cât mai larg la acestea; 

n. Promovarea culturii și patrimoniului României ca bunuri naționale materiale, istorice și 

identitare, încurajarea creației şi inovării culturale şi a accesului egal la actul cultural, 

precum şi a dialogului între culturi ca sursă de cunoaștere și de respect reciproc; 

o. Susținerea și consolidarea statutului și rolului României de membru activ al Uniunii 

Europene, ca garanție de prosperitate și de ancorare la un sistem comun de valori 

democratice; 

p. Susținerea și consolidarea statutului și rolului României în NATO, ca garanție a 

securității naționale. 

 

Art. 7 - Valorile și principiile partidului 

(1) Valorile PLUS sunt Demnitatea, Solidaritatea, Cinstea, Curajul și Competența. 
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(2) Principiile PLUS reflectă valorile menționate la alin. (1) și vor fi asumate la nivel de 

individ, echipă, organizație. Principiile și valorile definesc modul de lucru în cadrul PLUS. 

Principiul nr. 1. Credem în colaborare și ne dorim un partid bazat pe colaborare și cultivarea 

încrederii. 

Principiul nr. 2. Credem în inovare și ne dorim un partid inovator. 

Principiul nr. 3. Credem în educație și ne dorim să creăm un partid care încurajează educația. 

Principiul nr. 4. Credem în evoluție continuă și ne dorim un partid preocupat să evolueze și să 

asigure dezvoltarea celor din jur. 

Principiul nr. 5. Credem în asumarea responsabilității individuale și ne dorim un partid cu 

oameni responsabili. 

Principiul nr. 6. Credem în respect și construim un partid bazat pe respect și demnitate umană. 

Principiul nr. 7. Credem în pricepere și ne dorim un partid care promovează competența și 

meritocrația. 

Principul nr. 8. Credem în încredere și dorim să fim creatori de încredere. 

Principiul nr. 9. Credem în diversitate și construim împreună un partid pentru toți. 

Principiul nr. 10. Credem în nevoia de rezultate și creăm un partid care își fixează obiective 

îndrăznețe. 

Principiul nr. 11. Credem în capacitatea noastră de a ne asculta și înțelege unii pe alții și ne 

dorim să creăm un partid care știe să asculte. 

Principiul nr. 12. Credem în integritate și construim un partid bazat pe cinste și corectitudine. 
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CAPITOLUL C - PARCURSUL MEMBRILOR ÎN  

PARTID 

 

Art. 8 - Calitatea de membru PLUS 

(1) Orice cetățean român poate deveni membru al PLUS dacă îndeplinește cumulativ 

următoarele criterii: 

a. Are drept de vot și dreptul de a se asocia în partide politice. 

b. Aderă la scopul și obiectivele prevăzute de prezentul Statut. 

c. Are exercițiul deplin al drepturilor politice și cetățenești. 

d. Nu este membru al unui alt partid politic. 

(2) Nu pot fi membri ai PLUS: 

a. persoanele cărora le este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea 

drepturilor electorale sau, prin Constituție sau lege, le este interzisă asocierea politică; 

b. persoanele care au suferit condamnări sau cu privire la care s-au pronunțat hotărâri de 

amânare a aplicării pedepsei pentru trădarea intereselor țării, pentru infracțiuni contra 

persoanei săvârșite cu intenție, pentru infracțiuni de corupție și de serviciu, pentru 

infracțiuni electorale, precum și pentru alte fapte antisociale grave; 

c. persoanele care promovează violența, ideologii totalitare, anarhismul, rasismul, 

șovinismul, separatismul etnic sau teritorial și orice alte idei ori acțiuni extremiste sau 

contrare intereselor naționale; 

d. persoanele care au fost lucrători activi sau colaboratori ai Securității înainte de 1990; 

e. persoane a căror activitate politică precedentă este în contradicție cu valorile și principiile 

PLUS. 

f. Persoane care au dat anterior dovadă de traseim sau oportunism politic. Regulamentul 

Intern va detalia criteriile de evaluare în acest sens. 
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Art. 9 - Dobândirea calității de membru PLUS 

(1) Admiterea unui nou membru în PLUS se face în baza unei cereri de adeziune adresate în 

scris Biroului Filialei Județene pe raza căreia solicitantul are domiciliul sau dorește să activeze. 

Alocarea membrului în cadrul unei Comunități Locale se va face în funcție de adresa de 

domiciliu a solicitantului sau de adresa specifică pe care o menționează în cererea de adeziune. 

În cazul în care solicitantul dorește să activeze în altă Filială Județeană decât cea de domiciliu, va 

menționa expres care sunt motivele acestei opțiuni. 

(2) În absența unei comunități PLUS responsabile pentru raza teritorială unde aderentul 

dorește să activeze, cererea se adresează Biroului filialei județene din județul în care solicitantul 

dorește să activeze. 

(3) În absența unei filiale județene în județul în care solicitantul dorește să activeze, cererea 

se adresează Biroului Național. 

(4) Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot cere înscrierea într-una 

dintre filialele din Diaspora, precum și în alte filiale de pe teritoriul României. 

(5) Admiterea în PLUS este hotărâtă, după caz, de către Biroul comunității PLUS, Biroul 

filialei județene sau Biroul Național, potrivit procedurii stabilite prin Regulamentul Intern. Prin 

hotărâre a Biroului Național pot fi stabilite modalitățile concrete de analiză a cererii de admitere 

în PLUS prin raportare la valorile și principiile partidului, sens în care vor putea fi avute în 

vedere, printre altele, activitatea profesională, activitatea civică sau activitatea politică anterioară. 

(6) Respingerea cererii de adeziune va fi în mod obligatoriu însoțită de o motivare 

comunicată solicitantului. 

(7) Decizia de admitere sau de respingere a cererii de adeziune se consemnează în procesul 

verbal de ședință al organului competent să soluționeze cererea. Deciziile vor fi comunicate de 

către organul care le-a adoptat organului imediat superior. 

(8) Decizia de admitere a unei cereri de adeziune poate fi contestată de orice membru al 

PLUS, în termen de 6 luni de la publicarea acesteia pe platforma internă de comunicare. 

Deciziile luate de Biroul comunităților PLUS se contestă la Biroul filialei județene, iar deciziile 

luate de Biroul filialei județene se contestă la Consiliul Coordonatorilor Regionali. Deciziile 

luate de Biroul Național se contestă la Consiliul Național. 
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(9) Biroul filialei județene, în cazul adeziunilor aprobate de către birourile comunităților sau 

Consiliul Coordonatorilor Regionali, în cazul adeziunilor aprobate de către birourile filialelor 

județene, pot infirma aprobarea adeziunii în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia pe 

Platforma Membrilor sau de la comunicarea procesului verbal de ședință. 

(10) Decizia de respingere a unei cereri de adeziune, luată potrivit art. 9, alin. (7), poate fi 

contestată de către solicitant în termen de 30 de zile de la momentul comunicării acesteia. 

Deciziile de respingere luate de către Biroul comunității pot fi contestate în fața Biroului filialei 

județene. Deciziile de respingere luate de către Biroul filialei județene pot fi contestate în fața 

Consiliului Coordonatorilor Regionali. 

(11) Drepturile și obligațiile de membru al PLUS decurg de la data deciziei de admitere a 

adeziunii la PLUS și încetează în cazul infirmării acestei decizii conform alin. (8)1 și (9). 

(12) Un membru își desfășoară activitatea într-o singură comunitate. Este posibil transferul în 

altă comunitate în condițiile stabilite prin Regulamentul Intern. 

 

Art. 10 - Dovada calității de membru și evidența membrilor 

(1) În cadrul PLUS, dovada calității de membru se face prin decizia de admitere menționată 

la art. 9, alin. (7) din prezentul Statut, prin înscrierea în Catalogul Electronic al Membrilor. 

(2) Catalogul Electronic al Membrilor reprezintă instrumentul de gestiune și evidență a 

membrilor PLUS. 

(3) Procedurile de lucru, drepturile și modalitățile de acces și modalitățile de protecție a 

datelor personale se stabilesc prin Regulamentul Intern, în conformitate cu legislația specifică în 

vigoare. 

 

Art. 11 - Drepturile membrilor 

Membrii Partidului au următoarele drepturi: 

a. Să fie informați în mod constant cu privire la activitatea PLUS la nivel local și național. 

b. Să-și exprime inițiativele politice și punctul de vedere și să voteze în convențiile de la 

nivelul comunității, filialei locale sau filialei județene din care fac parte, precum și la nivel 
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nivel regional și național, în dezbaterile interne ale partidului sau în organismele unde au 

fost desemnați ca delegați. 

c. Să inițieze o moțiune programatică, o moțiune simplă sau o moțiune de neîncredere la nivel 

local, județean sau național, în condițiile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern. 

d. Să candideze pentru a fi selectați delegați la convenția județeană sau națională a PLUS. 

e. Să fie aleși în organele de conducere, control și arbitraj ale PLUS de la nivel local, județean 

sau național, în condițiile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern. 

f. Să candideze la alegerile interne ale PLUS pentru desemnarea drept candidați pentru 

alegerile locale, naționale și europene. 

g. Să voteze la referendumurile locale, județene sau naționale organizate de PLUS. 

h. Să propună și să susțină idei, proiecte, inițiative de politici publice conforme cu obiectivele 

PLUS. 

i. Să fie consultați periodic în problemele politice, economice, sociale sau organizatorice 

fundamentale, astfel încât poziția PLUS să fie bazată pe opinia propriilor membri. 

j. Să participe la ședințele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea lor. 

k. Să participe la ședințele publice ale organelor statutare, în condițiile Regulamentului Intern. 

De asemenea, prin Regulamentul Intern se vor stabili condițiile în care aceste ședințe vor fi 

transmise online 

l. Să folosească toate mijloacele pentru a se apăra în cadrul procedurilor disciplinare care îi 

vizează şi să poată contesta hotărârile organelor competente care îi privesc, în conformitate 

cu prevederile statutare şi procedurile stabilite prin hotărârile organelor de conducere ale 

partidului. 

m. Să se înscrie în procedura de desemnare și să facă parte din structurile interne prevăzute în 

prezentul Statut. 

n. Să demisioneze din PLUS în orice moment, cu efect imediat. 

o. Să li se ofere oportunitatea de a se implica în proiectele PLUS, indiferent dacă ocupă sau 

nu funcții în cadrul PLUS; 
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p. Să beneficieze de susținerea PLUS în cazul în care sunt supuși unor tratamente injuste și 

neîntemeiate ca urmare a implicării în acțiuni organizate de PLUS; 

q. Să beneficieze de programe de formare privind administrația publică, funcționarea statului, 

comunicare politică etc. 

r. Orice alte drepturi prevăzute de Legea nr. 14/2003 sau alte norme legale în vigoare. 

 

Art. 12 - Obligațiile membrilor 

Membrii PLUS au următoarele obligații: 

a. Să respecte principiile PLUS prevăzute la Capitolul B. 

b. Să cunoască, să respecte și să acționeze potrivit Statutului, Regulamentului Intern, 

Codului Etic și hotărârilor adoptate de organele competente ale PLUS. 

c. Să acționeze în conformitate cu programul politic național al PLUS și cu programul 

politic de la nivel județean și local al filialei, respectiv al comunității din care fac parte. 

d. Să acționeze în vederea creșterii reputației partidului în societate și a atragerii de noi 

membri în rândurile acestuia. 

e. Să plătească o cotizație lunară de membru, în condițiile Regulamentului Intern. Membrii 

PLUS au obligația să plătească doar cotizația proprie, fiindu-le interzisă plata cotizației în 

numele unui alt membru. 

f. Să aibă un comportament civic și moral în societate, care să nu aducă prejudicii imaginii 

PLUS. 

g. Să asigure confidențialitatea informațiilor cu care au luat contact în activitatea lor din 

cadrul sau în legătură cu PLUS. 

h. Să informeze permanent conducerea organizațiilor de partid din care fac parte sau 

conducerea centrală a partidului, după caz, cu privire la activitățile desfășurate în cadrul 

Parlamentului României, Parlamentului European şi în cadrul structurilor administrației 

publice centrale sau locale în care au obținut un mandat cu susținerea PLUS. 

i. Să participe cu regularitate la convențiile județene sau naționale ale PLUS în care sunt 

desemnați drept delegați şi la celelalte activități organizate de acesta. 
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j. Să nu exprime în public, în numele PLUS, păreri care contravin politicii şi strategiei de 

comunicare a PLUS. 

k. Orice alte obligații prevăzute de Legea nr. 14/2003 sau alte norme legale în vigoare. 

 

Art. 13 - Membrii de onoare 

Membrii PLUS care, prin activitatea lor în PLUS, s-au remarcat în mod deosebit, dar nu mai pot 

depune o activitate politică susținută, pot fi distinși cu demnitatea de membru de onoare al PLUS

la propunerea Președintelui Partidului, cu acordul Biroului Național. 

 

Art. 14 - Criterii de performanță și recompense 

(1) Membrii PLUS cu activitate deosebită şi recunoscută în cadrul organizațiilor PLUS de la 

toate nivelurile sau persoanele care au fost parteneri ai PLUS în activitățile desfășurate de acest 

partid pot fi nominalizați pentru a primi distincțiile, premiile şi recompensele instituite de către 

partid prin Regulamentul Intern. 

(2) În acest sens, la nivel central, se constituie Comisia de propuneri pentru acordarea 

distincțiilor PLUS, prin hotărâre a Biroului Național. 

(3) Modul de organizare și funcționare a Comisiei va fi stabilit de către Secretariatul general 

al PLUS. 

(4) Criteriile de performanță și modul de aplicare se stabilesc prin Regulamentul Intern. 

 

Art. 15 - Incompatibilități, limitări de mandate, conflicte de interese 

(1) Funcția de coordonator al unei comunități PLUS este incompatibilă, în stat, cu cea de 

deputat, senator, membru al Parlamentului European, precum și cu orice funcție publică în cadrul 

administrației publice centrale. În cadrul PLUS, funcția de coordonator al unei comunități PLUS 

este incompatibilă cu cea de Președinte sau membru al Biroului unei filiale județene PLUS, cu 

cea de Președinte sau membru al Biroului unei filiale locale PLUS, cu cea de coordonator 

regional sau cu cea de Președinte al PLUS. 
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(2) Funcția de Președinte al filialei județene, precum și cea de președinte al Biroului 

Municipiului București, sunt incompatibile, în stat, cu cele de primar, președinte al Consiliului 

Județean, deputat, senator, ministru, prim-ministru, membru al Parlamentului European, precum 

și cu orice funcție publică în cadrul administrației publice centrale. În cadrul PLUS, funcția de 

Președinte al filialei județene și cea de președinte al Biroului Municipiului București sunt 

incompatibile cu cea de coordonator al unei comunități locale, cu cea de Președinte al unei filiale 

locale, cu cea de coordonator regional sau cu cea de Președinte al PLUS. 

(3) Funcția de Președinte al unei filiale locale este incompatibilă, în stat, cu cele de primar, 

președinte al Consiliului Județean, deputat, senator, ministru, prim-ministru, membru al 

Parlamentului European, precum și cu orice funcție publică în cadrul administrației publice 

centrale. În cadrul PLUS, funcția de Președinte al filialei locale este incompatibilă cu cea de 

coordonator al unei comunități locale, cu cea de Președinte al filialei județene, cu cea de 

coordonator regional sau cu cea de Președinte al PLUS. 

(4) Funcția de coordonator regional este incompatibilă, în stat, cu cele de consilier local, 

consilier județean, primar sau președinte al Consiliului Județean. În cadrul PLUS, funcția de 

coordonator regional este incompatibilă cu cea de coordonator al unei comunități locale, cu cea 

de președinte sau membru al Biroului unei filiale locale, cu cea de Președinte sau membru al 

Biroului filialei județene sau cu cea de Președinte al PLUS. 

(5) Funcția de Președinte al Partidului este incompatibilă cu cea de consilier local, primar, 

consilier județean și președinte de Consiliu Județean. 

(6) O persoană poate ocupa funcția de coordonator al unei comunități PLUS, coordonator 

regional, președinte al unei filiale locale, președinte al unei filiale județene sau de președinte al 

PLUS pentru maxim 3 mandate complete, fie ele consecutive sau nu. 

(7) O persoană poate ocupa funcția de coordonator al unei comunități PLUS, coordonator 

regional, președinte al unei filiale locale, președinte al unei filiale județene sau de președinte al 

PLUS pentru maxim 6 ani, indiferent dacă este vorba de mandate complete sau incomplete, 

consecutive sau neconsecutive. 

(8) Un membru nu poate deține simultan o funcție de conducere și o funcție de control sau de 

arbitraj în PLUS, la orice nivel. De asemenea, un membru nu poate deține simultan o funcție de 

arbitraj și una de control, la orice nivel. 
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(9) Dacă se află într-o posibilă situație de conflict de interese, membrul în cauză poate 

formula declarație de abținere în cazul respectiv. 

(10) Prezentul articol se aplică şi cazurilor în care un membru s-ar afla în conflict de 

interese/incompatibilitate în activitatea din partid conform altor norme legale privind conflictul 

de interese sau incompatibilitățile. 

(11) Nu se pot stabili prin Regulamentul Intern cazuri suplimentare de incompatibilitate sau de 

conflict de interese. 

 

Art. 16 - Pierderea calității de membru 

(1) Calitatea de membru al PLUS se pierde prin: 

a. demisie, adresată Biroului comunității sau filialei județene din care face parte, în 

condițiile Regulamentului Intern; 

b. excludere din partid, în condițiile prevăzute de prezentul Statut și detaliate în 

Regulamentul Intern; 

c. înscrierea în alt partid politic; 

d. deces; 

e. orice alte cazuri prevăzute de Legea nr. 14/2003 sau de normele legale în vigoare. 

 

Art. 17 - Autosuspendarea din PLUS 

(1) Un membru se poate autosuspenda din PLUS, precum și din funcțiile de conducere, de 

control sau de arbitraj din cadrul PLUS, în condițiile prevăzute de Regulamentul Intern, sub 

condiția achitării prealabile a tuturor obligațiilor financiare față de PLUS. 

(2) Pe perioada autosuspendării, membrul PLUS nu poate exercita drepturile ce decurg din 

calitatea sa de membru, din funcțiile de conducere, de control sau de arbitraj din cadrul PLUS. 

(3) Pe perioada autosuspendării, membrul PLUS este obligat să respecte în continuare 

obligațiile prevăzute de prezentul Statut și de Regulamentul Intern. 
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Art. 18 - Suspendarea din PLUS 

(1) Suspendarea de drept a unui membru intervine în următoarele situații: 

a. neplata cotizației de membru pentru o perioadă de 6 luni consecutive atrage după sine 

suspendarea de drept din calitatea de membru, în condițiile Regulamentului Intern ; 

b. pentru membrii PLUS care nu sunt considerați reprezentanți ai PLUS potrivit Capitolului 

G din prezentul Statut, în cazul punerii în mișcare a acțiunii penale împotriva acestora 

pentru infracțiuni de corupție sau de serviciu, astfel cum sunt acestea definite prin 

legislația în vigoare ; 

c. pentru membrii PLUS care sunt considerați reprezentanți ai PLUS, în situațiile și în 

condițiile prevăzute la art. 72 și 73 din prezentul Statut. 

(2) Pe perioada suspendării, persoana în cauză nu poate exercita drepturile ce decurg din 

calitatea de membru sau din funcțiile de conducere, de control sau de arbitraj în PLUS. 

(3) În cazul în care membrul suspendat deținea o funcție de conducere, suspendarea 

echivalează cu declanșarea unei moțiuni de neîncredere împotriva acestuia, fiind convocată 

automat Adunarea Generala a Comunitatii Locale, Convenția filialei locale, Convenția 

Județeană, Convenția Regională sau, după caz, Convenția Națională. În cadrul acestor convenții 

vor participa membrii delegați la ultimele convenții de acest tip, iar votul se va putea desfășura și 

prin mijloace electronice. 

(4) Pe perioada suspendării, membrul PLUS este obligat să respecte în continuare obligațiile 

prevăzute de prezentul Statut și de Regulamentul Intern. 

(5) Membrul PLUS împotriva căruia s-a dispus începerea urmăririi penale sau cu privire la 

care a fost pusă în mișcare acțiunea penală este obligat să comunice acest lucru coordonatorului 

comunității PLUS sau, respectiv, președintelui filialei județene din care face parte în termen de 7 

zile calendaristice de la data la care ia cunoștință de această circumstanță. Biroul comunității 

PLUS sau Biroul filialei județene pot hotărî suspendarea din PLUS a membrului cu privire la 

care s-a dispus începerea urmăririi penale sau cu privire la care a fost pusă în mișcare acțiunea 

penală, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (1), lit. a), lit. b) și c), când suspendarea intervine 

de drept. 

(6) Dacă membrul PLUS nu își îndeplinește obligația prevăzută la alin. (4), va fi exclus din 

partid în conformitate cu prevederile Art. 16, alin (1), litera b. 
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CAPITOLUL D - ORGANIZAREA TERITORIALĂ 

 

Secțiunea I. Principii Generale 

 

Art. 19 - Prevederi generale 

(1) Activitatea PLUS respectă principiul subsidiarității, deciziile privind activitatea în 

teritoriu a PLUS revenind structurilor de conducere ale comunităților și filialelor PLUS, cu 

excepția situației în care în prezentul Statut ori în Regulamentul Intern este prevăzut altfel. 

Prezentul alineat nu constituie o excepție de la dispozițiile art. 4 din cadrul Capitolului A - 

Dispoziții Generale. 

(2) Comunitățile și filialele PLUS, precum și organele de conducere ale acestora 

funcționează după principiile coordonării, dialogului și respectării competențelor prevăzute de 

Statut și Regulamentul Intern. 

 

Art. 20 - Niveluri de organizare 

(1) Structurile teritoriale ale PLUS sunt organizate la trei niveluri: 

a. nivel local: comunitățile PLUS și filialele locale PLUS; 

b. nivel județean/Municipiul București/Diaspora: filiala județeană, filialele sectoarelor 

Municipiului București și filialele din Diaspora; 

c. nivel regional. 

(2) Orice referire în prezentul Statut la „filială județeană” se înțelege ca incluzând filialele 

sectoarelor Municipiului București și filialele din Diaspora. 

(3) Orice referire în prezentul Statut la „Convenție Județeană” se înțelege ca incluzând 

Convențiile filialelor sectoarelor Municipiului București și Convențiile filialelor din Diaspora. 

(4) Orice referire în prezentul Statut la „nivel județean” se înțelege ca incluzând nivelul 

filialelor sectoarelor Municipiului București și nivelul filialelor din Diaspora. 
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(5) La nivelul Muncipiului București, se constituie Consiliul de coordonare al Municipiului 

București (CCMB), cuprinzând coordonatorii comunităților PLUS din Municipiul București, 

președinții filialelor de sector din Municipiul București,  coordonatorii regionali din regiunea 

București-Ilfov și Președintele BMB. 

 

Art. 21 - Contracte de performanță 

(1) În condițiile Regulamentului Intern, între Birourile comunităților PLUS sau Biroul 

filialelor locale PLUS, pe de o parte, și Biroul filialei județene sau Biroul Național, pe de altă 

parte, se pot încheia contracte de performanță cu privire la dezvoltarea comunităților sau 

filialelor locale, atragerea de noi membri, dezvoltarea de proiecte, precum și cu privire la 

rezultate la alegerile locale, naționale sau europene la care comunitățile se angajează. 

(2) În condițiile Regulamentului Intern, între Biroul Filialei Județene, pe de o parte, și Biroul 

Național, pe de altă parte, se pot încheia contracte de performanță cu privire la dezvoltarea 

filialei județene, atragerea de noi membri, dezvoltarea de proiecte, precum și cu privire la 

rezultate la alegerile locale, județene, naționale sau europene la care filiala județeană se 

angajează. 

(3) Prin Regulamentul Intern se stabilesc condițiile încheierii contractelor de performanță, 

precum și drepturile, obligațiile și sancțiunile aplicabile părților la acestea. 

 

Art. 22 - Acorduri de colaborare 

(1) În condițiile Regulamentului Intern, între Birourile diferitelor comunități sau filiale 

locale, fie acestea și din județe diferite, pot fi încheiate acorduri de colaborare în vederea 

dezvoltării de proiecte comune, a transferului de experiență și cunoștințe, precum și în scopul 

achiziționării în comun de bunuri și servicii. 

(2) În condițiile Regulamentului Intern, între Birourile comunităților sau filialelor locale 

dintr-un județ și Biroul filialei județene pot fi încheiate acorduri de colaborare în vederea 

dezvoltării de proiecte comune, a transferului de experiență și cunoștințe, precum și în scopul 

achiziționării în comun de bunuri și servicii. 
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(3) În condițiile Regulamentului Intern, între Birourile diferitelor filiale județene, pot fi 

încheiate acorduri de colaborare în vederea dezvoltării de proiecte comune, a transferului de 

experiență și cunoștințe, precum și în scopul achiziționării în comun de bunuri și servicii. 

(4) Prin Regulamentul Intern se stabilesc condițiile încheierii acordurilor de colaborare, 

precum și drepturile, obligațiile și sancțiunile aplicabile părților la acestea. 

 

Art. 23 - Coordonarea regională 

(1) În scopul coordonării și monitorizării activității filialelor județene, vor fi desemnați 5 

coordonatori regionali pentru fiecare dintre următoarele zone geografice: 

a) Regiunea Nord-Est, cuprinzând județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui; 

b) Regiunea Sud-Est, cuprinzând județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Tulcea, 

Constanța; 

c) Regiunea Sud-Muntenia, cuprinzând județele Prahova, Dâmbovița, Argeș, Ialomița, 

Călărași, Giurgiu, Teleorman; 

d) Regiunea Sud-Vest-Oltenia, cuprinzând județele Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți; 

e) Regiunea Vest, cuprinzând județele Hunedoara, Arad, Caraș-Severin, Timiș; 

f) Regiunea Centru, cuprinzând județele Harghita, Mureș, Alba, Covasna, Brașov, Sibiu; 

g) Regiunea Nord-Vest, cuprinzând județele Maramureș, Satu Mare, Bihor, Bistrița-

Năsăud, Sălaj, Cluj. 

h) Regiunea București-Ilfov, cuprinzând sectoarele Municipiului București și județul Ilfov; 

i) Diaspora. 

 

(2) Membrii din fiecare județ din regiunile menționate la alin. (1), lit. a - h., precum și 

membrii din filialele constituite în Diaspora, vor vota în cadrul unor alegeri regionale pentru 

candidații la funcția de coordonator regional. Au dreptul de a candida la funcția de coordonator 

regional al unei regiuni membrii oricăreia dintre filialele județene din respectiva regiune. Modul 

de desfășurare a alegerilor regionale va fi stabilit prin hotărâre a Biroului Național. 
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(3) Convenția Națională va desemna câte 5 coordonatori regionali pentru fiecare regiune 

alegând dintre primii 10 candidați din fiecare regiune, clasați în ordinea voturilor obținute în 

cadrul alegerilor regionale. 

(4) Convenția Națională va desemna câte 5 coordonatori regionali pentru fiecare regiune 

alegând dintre primii 10 candidați din fiecare regiune, clasați în ordinea voturilor obținute în 

cadrul alegerilor regionale. Candidații plasați pe următoarele 5 poziții vor deveni supleanți. 

Rezultatul final va fi determinat prin aplicarea unei ponderi de 50% - voturile obținute în cadrul 

Convenției Regionale și 50% - voturile obținute în cadrul Convenției Naționale. Dintre cei 5 

coordonatori regionali desemnați de către Convenția Națională va face parte minimum un 

membru cu vârsta sub 30 de ani. De asemenea, dintre cei 5 supleanți va face parte minimum un 

membru cu vârsta sub 30 de ani, care va deveni coordonator regional fie prin vacantarea tuturor 

posturilor anterioare poziției sale, fie prin vacantarea postului de coordonator regional pentru 

membrii cu vârsta sub 30 de ani. 

(5) Cei cinci coordonatori regionali din fiecare regiune vor forma Consiliul Coordonatorilor 

Regionali. Deciziile în cadrul Consiliului Coordonatorilor Regionali se iau prin regula majorității 

simple, dacă nu este specificat altfel. 

(6) Mandatul Coordonatorilor regionali este de 2 ani. 

(7) Competențele Consiliului coordonatorilor regionali: 

a) reprezintă interesele regiunii în cadrul Consiliului Național, 

b) asigură buna funcționare a filialelor județene, în baza prezentului Statut a regulamentului 

intern și a Codului Etic, 

c) aprobă candidații la alegerile pentru Consiliul județean și pentru Parlamentul României, 

la propunerea birourilor Filialelor; 

d) asigură colaborarea și schimburile de experiență dintre filialele județene PLUS din 

aceeași regiune; 

e) asigură implementarea unitară la nivel regional a hotărârilor structurilor de conducere ale 

PLUS de la nivel național, 

f) asigură reflectarea în politicile propuse de PLUS la nivel național a ideilor, propunerilor 

și nevoilor identificate la nivel regional, 
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g) stabilesc obiective și monitorizează atingerea acestora pentru filialele coordinate, 

h) recomandă persoane pentru a fi desemnate în conducerea interimară a filialelor în cazul 

vacantării funcțiilor. 

(8)       Consiliul coordonatorilor regionali din fiecare regiune se va reuni cel puțin o dată pe lună, 

fizic sau on-line, pentru a decide strategiile comune de acțiune pentru regiunea respectivă. De 

asemenea, cel puțin o dată la fiecare trei luni, reprezentanții Birourilor filialelor județene din 

fiecare regiune se vor întruni fizic sau on-line la convocarea Consiliului coordonatorilor regionali 

pentru a analiza activitatea PLUS în regiune și pentru a stabili prin consens direcțiile, prioritățile 

și obiectivele pentru perioada următoare. 

 (9)     Coordonatorii regionali pot participa, fără drept de vot, la ședințele organelor de 

conducere ale filialelor județene, filialelor locale sau ale comunităților din regiunea coordonată, 

precum și la orice activități organizate de către acestea; atunci când participă la ședințele 

organelor de conducere ale filialelor județene sau ale comunităților din regiunea coordonată, 

aceștia le prezidează. 

(10)       Consiliul Coordonatorilor Regionali poate propune Consiliului Național, în unanimitate 

și în cazuri excepționale, suspendarea în întreg sau parțial sau dizolvarea unui organ de 

conducere al unei filiale județene, filiale locale sau a unei comunități locale, înaintând un raport 

care să evidențieze încălcări grave ale Statutului, în acord cu Regulamentul Intern; în caz de 

dizolvare, propune o conducere interimară. 

(11)       Cel puțin o dată la fiecare trei luni, reprezentanții Birourilor filialelor județene din 

fiecare regiune se vor întruni la convocarea coordonatorilor regionali pentru a analiza activitatea 

PLUS în regiune și pentru a stabili prin consens direcțiile, prioritățile și obiectivele pentru 

perioada următoare. 

(12)       Prin Regulamentul Intern se vor detalia competențele coordonatorilor regionali și modul 

de exercitare a acestora. 

 

Art. 24 - Tutela 

(1) Biroul filialei județene poate însărcina conducerea comunităților din cadrul respectivului 

județ cu coordonarea activității membrilor PLUS din una sau mai multe dintre localitățile în care 
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nu au fost constituite comunități sau în care activitatea comunităților este îngreunată din motive 

obiective. 

(2) De asemenea, Biroul filialei județene poate însărcina conducerea comunităților din cadrul 

respectivului județ cu îndrumarea activității altor comunități recent constituite sau care întâmpină 

dificultăți în desfășurarea activității. 

(3) Biroul Național poate însărcina Biroul unei filiale județene cu coordonarea activității 

membrilor PLUS dintr-un alt județ în cazul în care în acest județ nu a fost constituită o filială 

județeană sau activitatea acesteia este îngreunată din motive obiective. 

(4) Prevederile prezentului articol sunt detaliate prin Regulamentul Intern. 

 

Art. 25 - Pierderea mandatului 

Membrii organelor de conducere, arbitraj şi control din cadrul structurilor locale, judeţene sau 

naţionale își pierd mandatul în următoarele situații: 

1. în cazul pierderii calităţii de membru al Partidului; 

2. în cazul imposibilității îndeplinirii atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 90 de zile; 

3. prin revocare de către organul care i-a numit sau ales; 

4. prin moțiune de neîncredere, în condițiile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern; 

5. la expirarea duratei mandatului, astfel cum este aceasta prevăzută în prezentul Statut;în 

alte situații prevăzute de normele legale în vigoare, prin prezentul Statut sau prin 

Regulamentul Intern. 

 

Art. 26 - Convocarea 

(1) Convocarea organelor de conducere, control și arbitraj de la nivel local, județean sau 

național se face prin poștă electronică sau prin alt mijloc de comunicare, în acord cu 

Regulamentul Intern. 

(2) Prin Regulamentul Intern pot fi stabilite modalități de întrunire și luare a deciziilor de 

către organele de conducere, control și arbitraj prin mijloace de comunicare la distanță. 
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Art. 27 - Reguli privind votul 

(1) Dacă prin prezentul Statut sau prin Regulamentul Intern nu este prevăzut altfel, deciziile 

în cadrul organelor de conducere, control și arbitraj de la nivel local, județean sau național se iau 

cu majoritate simplă, cu condiția întrunirii unui cvorum de 50%+1 dintre membrii cu drept de vot 

ai respectivului organ. 

(2) Votul asupra componenței organelor de conducere, control și arbitraj, asupra sancțiunilor, 

asupra cererilor de admitere în Partid sau asupra oricăror altor decizii luate în Partid, prevăzute 

de Legea nr. 14/2003 a partidelor politice sau orice alte norme legale în vigoare, este secret. 

(3) Prin hotărâre a Consiliului Național pot fi stabilite reguli privind votul la distanță, votul 

electronic sau delegarea dreptului de vot. 

 

Secțiunea II. Organizarea la nivel local 

 

Art. 28 - Comunitățile PLUS 

(1) Comunitățile PLUS (în continuare, “comunitățile”) reprezintă forma de organizare la 

nivel local a PLUS. 

(2) Comunitățile vor cuprinde membrii PLUS cu domiciliul sau reședința pe o suprafață 

teritorială dată. Suprafețele teritoriale pe care vor fi constituite comunitățile în fiecare județ pot 

cuprinde mai multe unități administrativ-teritoriale sau pot cuprinde doar o parte dintr-o unitate 

administrativ-teritorială (spre exemplu, unul sau mai multe cartiere). Comunitățile PLUS și 

suprafețele teritoriale pe care acestea vor funcționa vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului 

Coordonatorilor Regionali, la propunerea Biroului Județean. 

(3) O comunitate va cuprinde minim 5 membri PLUS. 

(4) Având în vedere condițiile Regulamentului Intern, Membrii PLUS pot solicita să activeze 

în altă Filială Județeană decât cea în care au domiciliul printr-o cerere adresată Filialei din care 

doresc să facă parte, care conține motivele justificative pentru această opțiune. În cazul în care 

cererea este aprobată, aceștia vor fi distribuiți în comunitatea locală ce corespunde adresei 

indicate de solicitant în cerere, din respectiva Filială Județeană. 
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(5) Membrii unei comunități pot activa în cadrul acesteia în diferite moduri, cum ar fi: 

elaborarea de politici publice sau programe pentru creșterea bunăstării cetățenilor, urmărirea 

procesului decizional la nivelul administrației publice locale, diseminarea informațiilor politice 

printre cetățenii cu domiciliul pe teritoriul în care activează o comunitate, organizarea de 

dezbateri publice, reprezentarea PLUS în secțiile de votare, implicarea în activitatea de strângere 

de fonduri, strângere de semnături pentru susținerea candidaților PLUS ori a diferitelor campanii 

inițiate de PLUS. 

(6) Odată cu atingerea numărului de membri prevăzut la alin. (3), Biroul filialei județene sau, 

dacă acesta nu există, Biroul Național va convoca în cadrul unei adunări generale membrii 

comunității în vederea alegerii coordonatorului și Biroului acesteia. Adunarea generală a unei 

comunități este organizată în cel mult 60 de zile de la atingerea numărului de membri prevăzut la 

alin. (3). 

(7) Procedura de organizare a adunărilor generale ale comunităților va fi stabilită prin 

Regulamentul Intern. 

 

Art. 29 - Coordonarea activității comunităților PLUS 

(1) Coordonarea activității unei comunități PLUS este asigurată de către un coordonator și un 

Birou, format din coordonator și între 2 și 4 membri aleși din cadrul comunității. Numărul 

membrilor Biroului va fi stabilit de către organul convocator al alegerilor în funcție de numărul 

membrilor comunității locale. 

(2) Coordonatorul și membrii Biroului comunității sunt desemnați în cadrul adunării generale 

a comunității, pentru un mandat de 2 ani, prin votul majorității membrilor prezenți în cadrul 

Adunării generale, cu condiția îndeplinirii unui cvorum de 50%+1 dintre membrii comunității. 

(3) Coordonatorul, după adoptarea unei hotărâri în cadrul Biroului, poate distribui membrilor 

comunității PLUS diferite sarcini și responsabilități. 

(4) Competențele comunităților, organizarea și modul de luare a deciziilor în cadrul 

comunităților PLUS, precum și interacțiunea dintre comunitățile PLUS din același județ este 

reglementat în cadrul Regulamentului Intern. 
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Art. 30 - Moțiunea de neîncredere 

(1) Coordonatorul și Biroul unei comunități pot fi demiși prin aprobarea de către adunarea 

generală a comunității a unei moțiuni de neîncredere. 

(2) Moțiunea de neîncredere poate fi inițiată de orice membru cu drept de vot și susținută de 

cel puțin 1/3 dintre membrii cu drept de vot ai comunității. 

(3) În cazul întrunirii condițiilor prevăzute la alin. (2), Biroul filialei județene convoacă 

adunarea generală a comunității în scopul supunerii la vot a moțiunii de neîncredere și, în cazul 

adoptării acesteia, în scopul desemnării unui nou coordonator și a unui nou Birou pentru 

respectiva comunitate. 

(4) Procedura privind inițierea și adoptarea moțiunilor de neîncredere la nivel local este 

detaliată prin Regulamentul Intern. 

 

Art. 301 

(1) În toate localitățile în care există cel puțin 2 comunități locale PLUS se constituie 

Consiliul de Coordonare la nivel de localitate a comunităților PLUS (în continuare, CCL). CCL 

este format din toți coordonatorii de comunități PLUS statutar organizate în respectiva localitate. 

(2)  Funcțiile CCL sunt următoarele: 

1. coordonează dezvoltarea organizațională a PLUS la nivel de localitate;  

2. coordonează elaborarea, comunicarea și implementarea unor politici locale la nivelul 

întregii comunități; 

3. coordonează comunicarea publică a programului politic, programelor și politicilor 

publice sectoriale, a politicilor publice locale în respectiva localitate;  

4. coordonează campaniile electorale la nivel de localitate: abordare, organizare, finanțare;  

5. reprezintă PLUS în raport cu autoritățile administrației publice locale – primar și consiliu 

local. 
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Art. 31 - Filialele locale PLUS 

(1) Prin hotărâre a Consiliului Național, la propunerea Biroului filialei județene sau a Consiliului 

Coordonatorilor Regionali, pot fi înființate filiale locale PLUS în localitățile din România cu 

o populație mai mare de 150.000 de persoane sau în localitățile din România și unitățile 

administrativ teritoriale din Diaspora în care au fost înființate mai multe de 10 comunități 

locale. 

(2) Prin hotărâre a Consiliului Național, la propunerea și în baza unui raport al Biroului 

Filialei Județene sau al Consiliului Coordonatorilor Regionali, pot fi înființate filiale locale 

PLUS și în municipiile reședință de județ cu o populație mai mică de 150.000 de persoane. 

(3)  În cazul filialelor locale din Diaspora, acestea pot acoperi teritoriul unei țări. 

 

Art. 32 - Conducerea filialelor locale PLUS 

(1) Filialele locale PLUS vor fi conduse de către un Președinte și un Birou al filialei locale. 

(2) Dispozițiile privitoare la funcționarea filialelor județene, organizarea Convenției 

județene, desemnarea Președintelui filialei județene și desemnarea membrilor Biroului 

filialei județene, se vor aplica și în cazul filialelor locale, modificându-se doar aspectele 

specifice filialei locale. 

(3) În cadrul filialelor locale nu vor fi organizate comisii de arbitraj și comisii de cenzori. 

(4) Dispozițiile art. 30 privitoare la moțiunile de neîncredere se aplică și în cazul filialelor 

locale PLUS. 

(5) Modul de funcționare a filialelor locale, competențele acestora, interacțiunea dintre 

filialele locale și comunitățile PLUS sau, respectiv, filiale județene, vor fi detaliate prin 

Regulamentul Intern. 
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Secțiunea III. Organizarea la nivel județean 

 

Art. 33 - Filiale județene 

(1) Filiala județeană se constituie din totalitatea comunităților și filialelor locale organizate 

pe raza judeţului respectiv. 

(2) Filiala fiecărui sector al Municipiului București se constituie din toate comunitățile 

organizate pe raza respectivului sector al Municipiului București. 

(3) Filialele din Diaspora se constituie din toate comunitățile sau filialele locale organizate în 

regiunile menționate la art. 34, alin. (1). 

(4) Dispozițiile privitoare la filialele județene se aplică prin analogie filialelei fiecărui sector 

al Municipiului București și filialelor organizate în Diaspora potrivit art. 34 din prezentul Statut, 

altele decât cele locale. 

 

Art. 34 - Filialele din Diaspora 

(1) În cadrul regiunii Diaspora, se vor constitui 7 filiale, după cum urmează: 

a) Filiala Diaspora 1, cuprinzând membrii din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord și Republica Irlanda; 

b) Filiala Diaspora 2, cuprinzând membrii din Republica Federală Germania și Republica 

Austria; 

c) Filiala Diaspora 3, cuprinzând membrii din Republica Franceză și Confederația 

Elvețiană; 

d) Filiala Diaspora 4, cuprinzând membrii din Regatul Belgiei, Țările de Jos și Marele 

Ducat de Luxemburg; 

e) Filiala Diaspora 5, cuprinzând membrii din Regatul Spaniei și Republica Portugheză; 

f) Filiala Diaspora 6, cuprinzând membrii din Republica Italiană, Republica Cehă, 

Republica Slovacă, Republica Slovenă, Republica Croația, Ungaria și Polonia; 
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g) Filiala Diaspora 7, cuprinzând membrii din orice altă regiune a lumii. 

(2) Membrii cu domiciliul sau reședința în Diaspora vor deveni membri ai uneia dintre 

filialele menționate la alin. (1), în funcție de domiciliul sau reședința declarate. 

(3) Cu titlu excepțional, membrii cu domiciliul sau reședința în Diaspora pot solicita 

înscrierea într-o altă filială decât cea în care au domiciliul sau reședința, făcând dovada activității 

pe teritoriul respectivei filiale. 

(4) Membrii fără reședința sau domiciliul în Diaspora care solicită înscrierea în filialele din 

Diaspora trebuie să poată face dovada activității pe teritoriul acelei filiale în procesul de înscriere 

în PLUS, prin oferirea unor dovezi rezonabile. Membrii care nu pot face această dovadă vor fi 

direcționați către filialale județene din România unde au reședința sau domiciliul. 

(5) Statele corespunzătoare fiecărei filialele din Diaspora pot fi modificate prin hotărâre a 

Consiliului Național. 

(6) Dispozițiile privitoare la filialele județene se aplică și în cazul filialelor din Diaspora, cu 

respectarea aspectelor specifice legate de acestea. 

 

Art. 35 - Conducerea filialelor județene 

(1) Structurile de conducere, arbitraj şi control ale filialei judeţene sunt: 

a) Convenția județeană; 

b) Biroul filialei județene; 

c) Președintele filialei județene; 

d) Comisia Județeană de Arbitraj; 

e) Comisia Județeană de Cenzori. 

(2) În cazul deciziilor de importanță strategică pentru filiala județeană, Biroul filialei 

județene poate hotărî convocarea unui referendum consultativ intern, în cadrul căruia toți 

membrii din respectivul județ vor fi chemați să se pronunțe. Modul de convocare și desfășurare a 

referendumului consultativ intern este stabilit prin Regulament Intern. 

(3) În cazul unor decizii esențiale pentru județul în cadrul căruia activează, Biroul filialei 

județene poate organiza consultări cu persoanele interesate, dezbateri publice sau referendumuri 
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locale deschise participării publicului. Modul de organizare a unor astfel de proceduri este 

stabilit prin Regulamentul Intern. 

 

Art. 36 - Convenția Județeană 

(1) Convenția județeană reprezintă forul de decizie al filialei județene. 

(2) Aceasta se întrunește cel puțin o dată la fiecare 2 ani și este constituită din totalitatea 

membrilor PLUS de la nivel județean, sau din delegații membrilor, dacă numărul acestora este 

mai mare de 500. 

(3) Procedura şi regulile de desemnare a delegaților la Convenția Județeană se stabilesc prin 

Regulamentul Intern. 

(4) Consiliul Național poate institui derogări astfel încât la Convenția Județeană sa participe 

toți membrii PLUS de la nivel județean chiar dacă sunt mai mulți de 500. 

(5) Din Convenția Județeană fac parte de drept: 

a) Parlamentarii aleși în județul respectiv membri ai PLUS; 

b) Aleșii locali din partea PLUS din județul respectiv; 

c) Președintele și membrii Biroului filialei județene în funcție; 

d) Președintele și membrii Biroului filialelor locale din județ; 

e) Membrii Comisiei Județene de Integritate și Arbitraj; 

f) Membrii Comisiei Județene de Cenzori; 

g) Coordonatorii comunităților locale locale PLUS din județul respective. 

(6) Numărul de delegați aleși de către toți membrii Partidului de la nivel județean nu poate fi 

mai mic de 50% din numărul total de delegați. 

 

Art. 37 - Biroul filialei județene 

(1) Biroul filialei județene este însărcinat cu conducerea executivă a filialei județene. 

(2) Biroul filialei județene include 9 membri: Președintele filialei județene, secretarul 

general, trezorierul și 6 membri însărcinați cu coordonarea activității filialei județene într-unul 
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dintre următoarele domenii: comunicare, politici publice, organizare, Resurse Umane și 

Dezvoltare Organizațională, campanii și strângere de fonduri. 

(3) Fiecare candidat la funcția de Președinte al filialei județene va propune un secretar 

general, un trezorier, responsabilul pentru comunicare și responsabilul pentru strângere de 

fonduri. Persoanele propuse de către candidatul câștigător vor deveni de drept membri ai 

Biroului filialei județene. În cazul în care mandatul oricăruia dintre aceștia încetează pentru orice 

motiv, Președintele poate desemna un nou membru al Biroului filialei județene. 

(4) Orice membru al filialei județene va putea candida pentru una dintre pozițiile de membru 

al Biroului filialei județene menționând exact poziția pentru care candidează. Primii 4 candidați, 

în ordinea numărului de voturi obținute, devin membri ai Biroului filialei județene. Următorii 6 

candidați, în ordinea numărului de voturi obținute, devin membri supleanți ai Biroului filialei 

județene, urmând să devină membri ai Biroului filialei județene în cazul în care mandatul 

oricăruia dintre cei 4 membri aleși încetează, indiferent de motiv. 

(5) Biroul filialei județene va avea un mandat egal ca durată cu cel al mandatului 

Președintelui filialei județene. Încetarea mandatului Președintelui filialei județene atrage de drept 

încetarea mandatului Biroului filialei județene. 

(6) Biroul filialei județene are următoarele atribuții și competențe: 

a) adoptă măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Convenției 

Naționale, Consiliului Național, Biroului Național și a hotărârilor Convenției Județene; 

b) decide prin vot secret organizarea unui referendum intern pe o temă de interes 

politic județean, conform prevederilor Regulamentului Intern; 

c) decide prin vot secret organizarea unui referendum neoficial pe o temă de interes 

politic județean, deschis participării tuturor cetățenilor, conform prevederilor 

Regulamentului Intern; 

d) stabilește criteriile și regulile privind desemnarea candidaților la alegerile locale și 

județene, pe baza prevederilor prezentului Statut, ale Regulamentului Intern și în acord cu 

hotărârile Biroului Național și Consiliului Național; 

e) validează candidații la alegerile locale și județene, pe baza prevederilor 

prezentului Statut și ale Regulamentul Intern; 
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f) adoptă politica de alianțe la nivel județean a PLUS, sub condiția validării  

acesteia de către Biroul Național; 

g) aprobă, la propunerea președintelui filialei județene, dizolvarea organelor de 

conducere ale unei comunități PLUS sau ale unei filiale locale, pe baza unui raport care 

să evidențieze încălcări grave ale Statutului, în acord cu Regulamentul Intern; 

h) desemnează conducerea interimară a unei comunități PLUS sau a unei filiale 

locale, în cazul dizolvării sau suspendării conducerii anterioare, la propunerea 

președintelui filialei județene; 

i) aprobă, la propunerea președintelui filialei județene, suspendarea organelor de 

conducere ale unei comunități PLUS sau ale unei filiale locale, pe baza unui raport care 

evidențiază fie încălcări grave ale Statutului, fie nerealizarea flagrantă a contractului de 

performanță politică, în condițiile Regulamentului Intern; 

j) adoptă sancțiuni, cu majoritatea de  7 din 9, în acord cu prezentul Statut și cu 

Regulamentul Intern; 

k) îndeplinește orice alte sarcini și exercită orice alte competențe prevăzute prin 

prezentul Statut sau prin Regulamentul Intern; 

(7) Prin Regulamentul Intern pot fi stabilite atribuții și competențe suplimentare ale Biroului 

filialei județene. 

 

Art. 38 - Președintele filialei județene 

(1) Toți membrii PLUS dintr-un județ au dreptul de a candida la funcția de Președinte al 

filialei județene. 

(2) Președintele filialei județene este ales prin vot secret de către Convenția județeană pentru 

un mandat de maxim 2 ani. 

(3) Președintele filialei județene coordonează activitatea Biroului filialei județene și asigură 

reprezentarea PLUS în plan județean. În acest scop, prin activitatea sa va asigura îndeplinirea 

obiectivelor partidului la nivel local și județean. 

(4) Pentru a asigura respectarea obiectivelor și sarcinilor menționate la alin. (3), președintele 

filialei județene nu va putea ocupa funcțiile de primar, președinte al Consiliului Județean, 
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deputat, senator, ministru, prim-ministru, membru al Parlamentului European, precum și orice 

funcție publică în cadrul administrației publice centrale. 

(5) La finalul primului an din mandat, Președintele filialei județene va prezenta un raport de 

activitate în fața adunării tuturor coordonatorilor de comunități PLUS și a președinților de filiale 

locale PLUS din respectivul județ. Coordonatorii de comunități și președinții filialelor locale din 

respectivul județ vor vota pentru aprobarea sau respingerea raportului de activitate prezentat de 

Președintele filialei județene. Respingerea raportului de activitate va echivala inițierii unei 

moțiuni de neîncredere, devenind aplicabile dispozițiile art. 41, alin. (1), (3) și (4). 

 

Art. 39 - Comisia Județeană de Integritate și Arbitraj 

(1) Comisia Judeţeană de Integritate şi Arbitraj este formată din minim 3 și maxim 7 membri 

aleși prin vot secret de Convenția Județeană, pentru un mandat de maxim 2 ani. Numărul de 

membri ai Comisiei Județene de Integritate și Arbitraj va fi stabilit de către Biroul Național la 

momentul convocării Convenției județene. 

(2) Comisia are rolul de a soluționa, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părţilor şi a 

dreptului la apărare, diferendele între membrii filialei județene, între comunitățile din judeţ, între 

comunitățile și filiale locale din județ, între comunitățile și filialele locale din județ, pe de o 

parte, şi organele de conducere sau control ale filialei judeţene, pe de altă parte, precum şi între 

membrii partidului şi structurile de conducere sau control ale comunității sau filialei judeţene din 

care aceștia fac parte. 

(3) Comisia Judeţeană de Integritate şi Arbitraj va căuta să găsească cu prioritate soluții 

amiabile la diferendele care i se aduc în vedere. 

(4) Se recomandă ca membrii Comisiei să aibă studii în domeniul juridic sau experiență în 

mediere sau arbitraj. 

(5) Comisia are rolul de a soluționa, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părţilor şi a 

dreptului la apărare, diferendele între membrii filialei județene, între comunitățile din judeţ, între 

comunitățile și filiale locale din județ, între comunitățile și filialele locale din județ, pe de o 

parte, şi organele de conducere sau control ale filialei judeţene, pe de altă parte, precum şi între 

membrii partidului şi structurile de conducere sau control ale comunității sau filialei locale sau 

judeţene din care aceștia fac parte. 
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(6) Comisia Judeţeană de Integritate şi Arbitraj va căuta să găsească cu prioritate soluții 

amiabile la diferendele care i se aduc în vedere. 

(7) Comisia Judeţeană de Integritate şi Arbitraj este organul competent să soluționeze 

sesizarea și să dispună sancțiunea principală în cadrul procedurii disciplinare, art. 90 alin. (1) din 

prezentul Statut. 

(8) Hotărârile Comisiei Judeţene de Integritate şi Arbitraj pot fi contestate la Comisia 

Naţională de Integritate şi Arbitraj. 

(9) Membrii Comisiei Județene de Integritate și Arbitraj nu pot face parte din niciun alt organ 

de conducere, arbitraj sau control al PLUS. 

(10) Comisia Județeană de Integritate şi Arbitraj este organizată și funcționează conform 

Regulamentului de Integritate şi Arbitraj aprobat de Comisia Națională de Integritate şi Arbitraj. 

 

Art. 40 - Comisia Județeană de Cenzori 

(1) Comisia Județeană de Cenzori este formată din minim 3 și maxim 7 membri aleși prin vot 

secret de Convenția Județeană, pentru un mandat de maxim 2 ani. Numărul de membri ai 

Comisiei Județene de Cenzori va fi stabilit de către Biroul Național la momentul convocării 

Convenției județene. 

(2) Comisia Județeană de Cenzori are rolul de a verifica activitatea financiară a filialei 

judeţene, a filialelor locale și a comunităților din respectivul județ, precum şi gestionarea 

patrimoniului acestora. 

(3) Membrii Comisiei Județene de Cenzori nu pot face parte din niciun alt organ de 

conducere, arbitraj sau control al PLUS 

(4) Comisia Județeană de Cenzori este organizată și funcționează conform Regulamentului 

aprobat de către Comisia Națională de Cenzori. 

(5) Se recomandă ca membrii Comisiei să aibă studii sau experiență în domeniul economic, 

în mod special contabilitate. 
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Art. 41 - Moțiunea de neîncredere 

(1) Președintele filialei județene și Biroul filialei județene pot fi demiși prin aprobarea de 

către Convenția județeană a unei moțiuni de neîncredere. 

(2) Moțiunea de neîncredere poate fi inițiată de orice membru cu drept de vot și trebuie să fie 

susținută de cel puțin 1/3 dintre membrii cu drept de vot ai Filialei județene. 

(3) În cazul întrunirii condițiilor prevăzute la alin. (2), Biroul Național convoacă Convenția 

filialei județene în scopul supunerii la vot a moțiunii de neîncredere. În cazul adoptării moțiunii 

de neîncredere, Convenția filialei județene, având aceiași delegați, va fi convocată din nou în 

termen de maximum 30 de zile în scopul desemnării unui nou președinte și unui nou Birou al 

filialei județene. 

(4) Procedura privind inițierea și adoptarea moțiunilor de neîncredere la nivel județean este 

detaliată prin Regulamentul Intern, regulile de cvorum și votare fiind stabilite identic cu cele 

privind Adunarea Generală Extraordinară la nivelul Filialei Județene. 
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CAPITOLUL E. ORGANIZAREA NAȚIONALĂ 

 

 

Art. 42 - Structurile de conducere, arbitraj și control la nivel național 

(1) Structurile PLUS de conducere, arbitraj şi control la nivel naţional sunt: 

a) Convenția Națională; 

b) Consiliul Național; 

c) Președintele Partidului; 

d) Biroul Național; 

e) Comisia Națională de Integritate și Arbitraj; 

f) Comisia Națională de Cenzori; 

g) Comisia Națională de Politici și Programe; 

h) Comisia pentru Egalitate de Șanse; 

i) Secretariatul General. 

(2) În cazul deciziilor de importanță strategică pentru PLUS, Consiliul Național, la 

propunerea Biroului Național sau a 1/3 dintre membrii Consiliului Național, poate hotărî 

convocarea unui referendum consultativ intern, în cadrul căruia toți membrii PLUS vor fi 

chemați să se pronunțe. Modul de convocare și desfășurare a referendumului consultativ intern 

este stabilit prin Regulament Intern. 

(3) În cazul unor decizii esențiale pentru România, Consiliul Național, la propunerea 

Biroului Național sau a 1/3 dintre membrii Consiliului Național, poate organiza referendumuri 

neoficiale. Modul de organizare a unor astfel de proceduri este stabilit prin Regulamentul Intern. 

(4)  

Art. 43 - Convenția Națională 

(1) Convenția Națională reprezintă forul suprem de decizie al PLUS. Aceasta se întrunește în 

sesiune ordinară cel puțin o dată la 2 ani. 
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(2) Modul de desemnare a delegaților în cadrul Convenției Naționale este stabilit prin 

Regulamentul Intern. 

(3) Din Convenția Națională fac parte de drept: 

a. Președintele Partidului; 

b. membrii Consiliului Național; 

c. membrii Biroului Național; 

d. membrii Comisiei Naționale de Integritate şi Arbitraj; 

e. membrii Comisiei Naționale de Cenzori; 

f. membrii Comisiei Naționale de Politici și Programe; 

g. membrii Comisiei pentru Egalitate de Șanse; 

h. membrii PLUS aleși membri ai Parlamentului României sau ai Parlamentului European; 

i. coordonatorii de comunități locale. 

(4) De asemenea, în condițiile Regulamentului Intern, participă de drept în cadrul Convenției 

Naționale: 

a. președinții Consiliilor Județene membri ai PLUS; 

b. primarii municipiilor reședință de județ membri ai PLUS; 

c. delegați aleși dintre și de către consilierii județeni membri ai PLUS, în proporție de 1/3 

din numărul lor total; 

d. delegați aleși dintre și de către primarii membri ai PLUS, alții decât cei menționați la 

lit.b, în proporție de 1/3 din numărul lor total; 

e. delegați aleși dintre și de către consilierii locali membri ai PLUS, în proporție de 1/5 din 

numărul lor total. 

(5) Numărul de delegați aleși de către toți membrii Partidului nu poate fi mai mic de 50% din 

numărul total de delegați. 

(6) Modul de desemnare a delegaților stabilit prin Regulamentul Intern va fi conceput astfel 

încât să asigure participarea la Convenție în proporție de minim 30% a reprezentanților fiecăruia 

dintre sexe. 
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(7) Mandatele membrilor Convenției Naționale nu sunt transmisibile și nu pot fi delegate 

altor persoane. 

 

Art. 44 - Convocarea Convenției Naționale 

(1) Convenția Națională este convocată prin decizie a Biroului Național cel puțin o dată la 

fiecare 2 ani. 

(2) Convenția Națională poate fi convocată în mod extraordinar la solicitarea a cel puțin 1/3 

din membrii cu drept de vot ai Partidului provenind din cel puțin 1/4 dintre Filialele Județene, 

sau la solicitarea a cel puțin 2/3 din membrii Consiliului Național. 

(3) Convenția Națională este legal întrunită în prezența a cel puțin 50%+1 din numărul de 

delegați desemnați. 

(4) Ordinea de zi a Convenției Naționale este propusă de către Biroul Național, aprobată de 

către Consiliul Național și validată de către delegații la Convenție prin vot. În cazul alin. (2), 

ordinea de zi va fi propusă de către membrii care au convocat Convenția Națională. 

(5) Ordinea de zi a Convenției Naționale poate fi amendată, la propunerea a cel puțin 15% de 

delegați, prin votul majorității delegaților prezenți la Convenția Națională. 

(6) Hotărârile Convenției Naționale se iau cu majoritatea voturilor exprimate, cu excepția 

cazurilor expres stabilite în prezentul Statut sau în Regulamentul Intern. 

 

Art. 45 - Competențele Convenției Naționale 

Convenția Națională are următoarele competențe: 

a. dezbate și adoptă proiectele de modificări ale Statutului propuse de Consiliul Național, în 

condițiile stabilite prin Regulamentul Intern; 

b. dezbate și decide prin vot secret asupra moțiunilor simple și programatice de la nivel 

național depuse și înregistrate în mod corespunzător la Biroul Național; 

c. dezbate și decide prin vot secret cu privire la moțiunea de neîncredere la adresa 

Consiliului Național, în condițiile stabilite prin Regulamentul Intern; 
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d. alege prin vot secret Președintele Partidului, în condițiile stabilite prin Regulamentul 

Intern; 

e. decide prin vot secret cu privire la moțiunea de neîncredere la adresa Președintelui 

Partidului, în condițiile stabilite prin Regulamentul Intern; 

f. alege prin vot secret membrii Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj; 

g. alege prin vot secret membrii Comisiei Naționale de Cenzori; 

h. aprobă prin vot secret în baza deciziei Consiliului Național, reorganizarea Partidului prin 

fuziune, prin absorbție sau prin contopire cu alte partide politice, ori prin divizare totală sau 

parțială; 

i. îndeplinește orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, Statut sau 

RegulamentulIntern. 

 

Art. 46 - Consiliul Național 

(1) Consiliul Național este organismul de conducere, decizie politică și organizatorică al 

Partidului în perioada dintre Convențiile Naționale. În acest sens, Consiliul Național poate 

adopta orice hotărâre de competența Convenției Naționale, cu excepția celor prevăzute la art. 45, 

lit. b., lit. c, și lit. e.  

(2) Consiliul Național este compus din: 

a. Președintele Partidului; 

b. membrii Biroului Național; 

c. coordonatorii regionali, desemnați potrivit art. 23 din prezentul Statut; 

d. Președinții filialelor județene, filialelor sectoarelor Municipiului București și ai filialelor 

din Diaspora; 

e. Președintele Generației PLUS, organizația de tineret a PLUS; 

f. Președintele Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj; 

g. Președintele Comisiei Naționale de Cenzori; 

h. Președintele Comisiei pentru Politici și Programe; 
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i. Președintele Comisiei pentru Egalitate de Șanse. 

j. Președintele BMB; 

k. membrii Parlamentului European membri ai PLUS. 

(3) Calitatea de membru al Consiliului Național începe și încetează odată cu ocuparea 

funcțiilor menționate la alin. (2). 

 

Art. 47 - Convocarea Consiliului Național 

(1) Consiliului Național se întrunește în reuniune ordinară cel puțin o dată la 3 luni și în mod 

excepțional ori de câte ori este cazul. 

(2) Convocarea Consiliului Național în reuniune ordinară se face de către Președintele 

Partidului. 

(3) Convocarea Consiliului Național în reuniune extraordinară se face de către Președintele 

Partidului, la cererea a 1/2 dintre membrii Consiliului Național sau la cererea Biroului Național. 

(4) Consiliul Național este legal întrunit în prezența a cel puțin 1/2 din membrii săi. În cazul 

în care după prima convocare acest cvorum nu este atins, Consiliul Național este reconvocat în 

termen de maxim 10 zile iar reuniunea sa este validă indiferent de numărul membrilor prezenți. 

(5) Consiliul Național adoptă decizii cu majoritatea membrilor prezenți. 

(6) Ședințele Consiliului Național pot avea loc și prin mijloace de comunicare la distanță în 

timp real. 

 

Art. 48 - Competențele Consiliului Național 

(1) Consiliul Național are următoarele competențe: 

a) adoptă măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Convenției Naționale; 

b) dezbate și adoptă Programul Politic al PLUS în condițiile prevăzute în Regulamentul 

Intern. Programul Politic al PLUS este redactat cu sprijinul Comisiei Naționale de Politici 

și Programe pe baza moțiunii programatice care a obținut cel mai mare număr de voturi 

în cadrul Convenției Naționale; 
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c) dezbate și aprobă politicile sectoriale naționale ale Partidului, redactate și/sau avizate de 

Comisia Națională de Politici și Programe; 

d) dezbate și aprobă rapoartele anuale de activitate ale membrilor Partidului aleși membri ai 

Parlamentului României sau ai Parlamentului European, în condițiile Regulamentului 

Intern al Partidului; 

e) adoptă prin vot Regulamentul Intern al PLUS, la propunerea Biroului Național; 

f) propune Convenției Naționale modificări ale Statutului PLUS; în situații excepționale în 

care regulile Statutului sunt inoperabile, invalide sau creează blocaje în funcționarea 

Partidului, Consiliul Național poate amenda Statutul, urmând să supună amendamentele 

respective spre ratificare în cadrul următoarei Convenții Naționale; 

g) alege prin vot secret membrii Comisiei Naționale de Politici și Programe; 

h) alege prin vot secret membrii Comisiei pentru Egalitate de Șanse; 

i) dezbate moțiunea de neîncredere față de Președintele Partidului și de Biroul Național și 

dă un aviz consultativ; 

j) decide prin vot secret, la propunerea Biroului Național sau a 1/3 dintre membrii 

Consiliului Național, organizarea unui referendum intern pe o temă de interes politic 

național, conform prevederilor Regulamentului Intern; 

k) decide prin vot secret, la propunerea Biroului Național sau a 1/3 dintre membrii 

Consiliului Național, organizarea unui referendum neoficial pe o temă de interes politic 

național, deschis participării tuturor cetățenilor, conform prevederilor Regulamentului 

Intern; 

l) stabilește criteriile și regulile privind desemnarea candidaților la alegerile parlamentare 

naționale, europene și pentru președintele României, pe baza prevederilor prezentului 

Statut și ale Regulamentului Intern; 

m) validează candidații la alegerile parlamentare, europene şi pentru Preşedintele României, 

pe baza prevederilor prezentului Statut și ale Regulamentul Intern; 

n) adoptă politica de alianțe a Partidului, la propunerea Biroului Național; 

o) aprobă propunerile Biroului Național pentru funcțiile de prim-ministru și de miniștri, în 

cazul participării la guvernare; 
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p) aprobă dizolvarea organelor de conducere ale unei filiale județene, la propunerea Biroului 

Național, pe baza unui raport care să evidențieze încălcări grave ale Statutului, în acord 

cu Regulamentul Intern; 

q) desemnează conducerea interimară a unei filiale județene, în cazul dizolvării sau 

suspendării conducerii anterioare, la propunerea Biroului Național; 

r) aprobă cererea motivată a Consiliului Coordonatorilor Regionali de suspendare în întreg 

sau parțial a unui organ de conducere a unei filiale județene sau a unei comunități locale, 

pe baza unui raport care evidențiază fie încălcări grave ale Statutului, fie nerealizarea 

flagrantă a contractului de performanță politică, în condițiile Regulamentului Intern; 

s)  adoptă sancțiuni, în acord cu prezentul Statut și cu Regulamentul Intern; 

t) aprobă rapoartele prezentate de Comisia Națională de Cenzori, Comisia Națională de 

Politici și Programe și Comisia pentru Egalitate de Șanse; 

u)  aprobă raportul anual al Biroului Național; 

v) alege membrii Biroului Național, dintre candidații propuși de Președinte; 

w) îndeplinește orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, Statut sau Regulamentul 

Intern. 

 

Art. 49 - Președintele 

(1) Toți membrii PLUS au dreptul de a candida la funcția de Președinte al Partidului. 

(2) Candidatura la funcția de Președinte al Partidului va fi însoțită de o moțiune programatică 

propusă adoptării de către Convenție. 

(3) Președintele Partidului este ales prin vot secret de Convenția Națională, pentru un mandat 

de maxim 2 ani. 

 

Art. 50 - Competențele Președintelui 

Președintele Partidului are următoarele competențe: 

a) conduce ședințele Consiliului Național; 



 

43 

 

b) conduce ședințele Biroului Național; 

c) emite dispoziții pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Biroului Național; 

d) prezintă rapoarte Consiliului Național și Convenției Naționale privind situația politică 

generală, rezultatele implementării Programului Politic și ale guvernării (dacă este cazul) și 

privind dezvoltarea Partidului; 

e) reprezintă Partidul pe plan național, european și internațional în relațiile cu autoritățile 

publice sau cu terții, și poartă negocieri cu alte partide, în baza mandatului acordat de Consiliul 

Național; 

f) numește Trezorierul Partidului, dintre membrii Biroului Național; 

g) îndeplinește orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, Statut sau Regulamentul 

Intern. 

 

Art. 51 - Biroul Național 

(1) Biroul Național este organul executiv al Partidului. 

(2) Biroul Național este compus din 10 membri și din Președintele Partidului, care 

prezidează ședințele Biroului Național, având drept de vot. 

(3) Biroul Național va fi format din Președinte și alți 10 membri, dintre care 5 membri vor fi 

desemnați de către Președintele PLUS, iar 5 membri vor fi aleși, prin vot, de către Convenția 

Națională, putând candida orice membru PLUS. Cu titlu excepțional, în cazul Biroului Național 

desemnat imediat după adoptarea prezentelor dispoziții, cei 5 membri aleși direct vor fi 

desemnați de către Consiliul Național. 

(4) Dintre membrii Biroului Național, Consiliul Național va desemna Președintele Executiv 

al PLUS și Trezorierul PLUS, la propunerea Președintelui. 

(5) Mandatul membrilor Biroului Național este egal, ca durată, cu mandatul Președintelui 

Partidului. 

(6) Președintele va atribui membrilor Biroului Național diferite sarcini executive, aceștia 

fiind responsabili cu ducerea la îndeplinire a sarcinilor primite. 
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(7) Lista membrilor Biroului Național propusă de Președintele Partidului va include în 

proporție de minim 40% atât femei, cât și bărbați, precum și minim o persoană cu vârsta sub 30 

de ani. 

 

Art. 52 - Competențele Biroului Național 

(1) Competențele Biroului Național sunt următoarele: 

a) coordonează activitatea organizațiilor locale și județene cu privire la acțiuni și politici cu 

impact național; 

b) convoacă Convenția Națională și Consiliul Național conform prezentului Statut și 

pregătește documentele care trebuie aprobate de către Consiliul Național și Convenția Națională; 

c) înregistrează și publică pe platforma internă de comunicare orice proiect de moțiune 

programatică de nivel național; 

d) propune Consiliului Național proiecte de moțiuni simple înaintate sau avizate de Comisia 

Națională de Politici și Programe; 

e) coordonează campaniile electorale la nivel național; 

f) se ocupă, prin Directorul Executiv, de gestiunea resurselor umane ale PLUS în condițiile 

Regulamentului Intern; 

g) validează lista candidaților PLUS pentru alegerile județene și propune Consiliului 

Național spre validare candidații Partidului la alegerile parlamentare, europene și pentru 

Președintele României, în acord cu prevederile prezentului Statut și ale Regulamentului Intern; 

h) propune politica de alianțe a PLUS; 

i) poate decide constituirea de consilii consultative în diverse arii de activitate, cu 

respectarea competențelor organelor prevăzute în prezentul Statut; 

j) face propunerile de prim-ministru și de miniștri; 

k) poate propune Consiliului Național sancționarea sau dizolvarea unei comunități sau a 

conducerii unei filiale județene, pe baza unui raport care să evidențieze încălcări grave ale 

Statutului sau ale unor decizii ale organelor de conducere ale Partidului; 
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l) poate propune Consiliului Național suspendarea unui președinte de filială județeană sau 

locală sau a unui Birou de filială județeană, pe baza unui raport care să evidențieze fie încălcări 

grave ale Statutului, fie nerealizarea flagrantă a contractului de performanță politică; 

m) adoptă sau avizează sancțiuni pentru membri, în acord cu prezentul Statut și cu 

Regulamentul Intern; 

n) poate propune Consiliului Național organizarea unui referendum intern pe o temă de 

interes politic național, conform prevederilor Regulamentului Intern; 

o) poate propune Consiliului Național organizarea unor consultări cu persoanele interesate, 

dezbateri publice sau referendumuri neoficiale. Modul de organizare a unor astfel de proceduri 

este stabilit prin Regulamentul Intern. 

p) poate decide folosirea unui semn electoral diferit de semnul permanent al PLUS; 

q) poate decide modificarea sediului central al PLUS; 

r) îndeplinește orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, Statut sau Regulamentul 

Intern. 

s) propune candidatul la funcția de prim-ministru. 

(2) Biroul Național poate mandata membrii ai PLUS în vederea îndeplinirii unor sarcini 

specifice în numele său, pe termen determinat. Membrii desemnați vor raporta Biroului Național 

stadiul implementării sarcinii stabilite. Biroul Național poate revoca în orice moment mandatul 

acordat. 

(3) Membrii Biroului Național pot participa la orice întâlniri ale Birourilor filialelor 

județene, fără a avea drept de vot. 

 

Art. 53 - Funcționarea Biroului Național 

(1) Ședințele Biroului Național sunt convocate de Președintele Partidului sau, prin delegare, 

de către Directorul Executiv, sau la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor acestuia. 

(2) Dacă nu este prevăzut altfel, hotărârile Biroului Național se iau colegial, cu acordul 

unanim al membrilor. În cazul imposibilității obținerii acordului unanim, la propunerea 

Președintelui Partidului, hotărârile se iau cu majoritatea absolută a membrilor Biroului Național. 
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(3) Modalitățile de funcționare și organizare ale Biroului Național sunt detaliate în 

Regulamentul Intern. 

 

Art. 54 - Moțiunea de neîncredere 

(1) Președintele Partidului și Biroul Național pot fi demiși prin aprobarea de către Convenția 

Națională a unei moțiuni de neîncredere. 

(2) Moțiunea de neîncredere poate fi inițiată de orice membru cu drept de vot și susținută de 

cel puțin 1/3 dintre membrii cu drept de vot ai PLUS, provenind din 1/2 dintre filialele județene 

ale PLUS. 

(3) În cazul întrunirii condițiilor prevăzute la alin. (2), Consiliul Național convoacă 

Convenția Națională în scopul supunerii la vot a moțiunii de neîncredere și, în cazul adoptării 

acesteia, în scopul desemnării unui nou Președinte al Partidului. 

(4) Procedura privind inițierea și adoptarea moțiunilor de neîncredere la nivel național este 

detaliată prin Regulamentul Intern. 

 

Art. 55 - Comisia Națională de Integritate și Arbitraj 

(1) Comisia Națională de Integritate și Arbitraj este organul de jurisdicție internă al 

Partidului, constituit la nivel național, potrivit dispozițiilor art. 15 din Legea nr. 14/2003 a 

partidelor politice, republicată. 

(2) Comisia Națională de Integritate și Arbitraj este constituită din maxim 15 membri, 

desemnați prin vot secret de Convenția Națională, în ordinea numărului de voturi obținute, 

pentru un mandat de cel mult 2 ani. Votul delegaților la Convenția Națională se poate desfășură 

și on-line, timp de 48 de ore. 

(3) Funcția de membru al Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj este incompatibilă cu 

cea de membru al oricărui alt organ de conducere sau control al PLUS, de la nivel local sau 

național. Cu titlu de excepție, Președintele Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj este 

membru de drept al Consiliului Național al PLUS. 

(4) Comisia Națională de Integritate și Arbitraj își alege președintele dintre membrii săi. 
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(5) Modalitățile de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj 

sunt stabilite prin Regulamentul Intern și prin Regulamentul de Arbitraj ale Partidului. 

 

Art. 56 - Competențele Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj 

Comisia Națională de Integritate și Arbitraj are următoarele atribuţii: 

a) soluționează, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor parților și a dreptului la 

apărare, diferendele între Filiale Județene, între Filiale Județene şi organele naționale de 

conducere sau între membri şi organele naționale de conducere; 

b) soluționează sesizări și dispune sancțiuni în cadrul procedurii disciplinare potrivit 

articolul 90, alin. (1) din prezentul Statut; 

c) soluționează, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părților şi a dreptului la 

apărare, contestațiile împotriva sancțiunilor dispuse de Comisia Judeţeană de Integritate şi 

Arbitraj; 

d) desemnează raportori dintre membrii săi; 

e) adoptă Regulamentul de Arbitraj al Partidului; 

f) îndeplinește orice alte atribuții conferite prin lege, prezentul Statut sau prin Regulamentul 

Intern în sarcina sa. 

 

Art. 57 - Comisia Națională de Cenzori 

(1) Comisia Națională de Cenzori este constituită din maxim 7 membri aleși prin vot secret 

de Convenția Națională, în ordinea numărului de voturi obținute, pentru un mandat de cel mult 2 

ani. Votul delegaților la Convenția Națională se poate desfășură și on-line, timp de 48 de ore. 

(2) Comisia Naţională de Cenzori exercită activitatea de control financiar preventiv și audit 

al Partidului şi asupra gestionării patrimoniului acestuia și realizează rapoarte de audit anuale pe 

care le prezintă Consiliului Național. 

(3) Funcția de membru al Comisiei Naționale de cenzori este incompatibilă cu cea de 

membru al oricărui alt organ de conducere sau control al PLUS, de la nivel local sau național. Cu 
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titlu de excepție, Președintele Comisiei Naționale de Cenzori este membru de drept al Consiliului 

Național al PLUS. 

(4) Comisia Națională de Cenzori își alege președintele dintre membrii săi. 

(5) Modalitățile de organizare și funcționare ale Comisiei Naționale de Cenzori sunt stabilite 

prin Regulamentul Intern. 

 

Art. 58 - Secretariatul General 

(1) Secretariatul General coordonează activitatea organizatorică, de comunicare internă, 

gestionează activitatea de resurse umane, pregătește lucrările organelor de conducere de la nivel 

național, și îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin prezentul Statut sau prin 

Regulamentul Intern. 

(2) Secretariatul General este condus de un Director Executiv. 

(3) Directorul Executiv este desemnat de către Biroul Național, la propunerea Președintelui 

Partidului. 

(4) Directorul Executiv asigură gestionarea curentă a activităților Partidului, inclusiv a 

personalului angajat, potrivit dispozițiilor prezentului Statut și a Regulamentului Intern. 

(5) Directorul Executiv asigură implementarea și gestionarea platformei interne de 

comunicare a Partidului. 

(6) Directorul Executiv ia parte la ședințele Biroului Național și la ședințele Consiliului 

Național, fără drept de vot. 

 

Art. 59 - Platforma internă de comunicare 

(1) Se constituie la nivelul Partidului Platforma internă de comunicare ca instrument de 

consultare și informare online a membrilor la nivel local, județean și național. 

(2) Implementarea și gestionarea platformei interne de comunicare sunt realizate de către 

Secretariatul General. 
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Art. 60 - Trezorierul 

(1) Trezorierul gestionează activitatea de strângere de fonduri, administrează patrimoniul 

PLUS, organizează și controlează activitatea financiară a PLUS și îndeplinește orice alte atribuții 

stabilite în sarcina sa prin prezentul Statut sau prin Regulamentul Intern. 

(2) Trezorierul este desemnat de către Președintele Partidului dintre membrii Biroului 

Național. 

(3) Atribuțiile Trezorierului sunt: 

a) propune Biroului Naţional norme privind încasarea cotizaţiei, acceptarea şi primirea donaţiilor 

în conformitate cu prevederile legale; 

b) conduce şi controlează utilizarea resurselor financiare rezultate din cotizaţii, donaţii, alocaţii 

bugetare, dobânzi şi altele permise de lege; alocarea resurselor financiare la nivelul filialelor 

judetene si locale se stabilește prin Regulamentul Intern; 

c) prezintă periodic Biroului Național și Comisiei Naționale de Cenzori și la fiecare ședință 

ordinară a Consiliului Național informări și rapoarte privitoare la patrimoniul PLUS și la 

activitatea financiară a PLUS; 

d) îndeplinește orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, Statut sau Regulamentul 

Intern. 

 

Art. 61 - Comisia Națională de Politici și Programe 

(1) Comisia Națională de Politici și Programe este organul Partidului însărcinat cu elaborarea 

de politici publice. 

(2) Comisia Națională de Politici și Programe este compusă din maxim 21 membri aleși de 

Consiliul Național, la propunerea Președintelui PLUS, pentru un mandat de cel mult 2 ani. 

(3) Președintele Comisiei Naționale de Politici și Programe este desemnat la propunerea 

Președintelui PLUS dintre membrii acesteia, prin vot, de către Consiliul Național. 

(4) Structura internă și domeniile de activitate ale Comisiei Naționale de Politici și Programe 

sunt stabilite prin hotărâre a Consiliului Național. 

(5) Competențele Comisiei Naționale de Programe și Politici sunt: 
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a) realizează proiectul de Program Politic al Partidului, pe baza moțiunii programatice 

câștigătoare în alegeri; 

b) lucrează pe grupuri de lucru pe domenii de activitate, în coordonare cu membrii Biroului 

Național responsabili de domeniul respectiv; 

c) realizează proiecte de politici sectoriale ale partidului; 

d) redactează sau avizeaza moțiunile simple; 

e) cooperează cu mediul academic, non-guvernamental, cu institute de analiză politică și de 

politici publice și alte organizații similare pentru îmbunătățirea calității profesionale a 

documentelor pregătite; 

f) atrage experți independenți în activitatea de fundamentare și elaborare a politicilor 

partidului; 

g) îndeplinește orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, Statut sau Regulamentul 

Intern 

(6) Comisia Națională de Politici și Programe prezintă anual Consiliului Național un raport 

cu privire la activitatea sa. 

 

Art. 62 - Comisia pentru Egalitate de Șanse 

(1) În cadrul PLUS se constituie Comisia pentru Egalitate de Șanse, având drept obiective: 

a) elaborarea de politici publice ce vor fi susținute de către PLUS în scopul asigurării 

egalității de șanse pentru toți; 

b) încurajarea participării în cadrul activității PLUS a persoanelor reprezentând ambele 

genuri, a persoanelor ce fac parte din grupuri minoritare și, în mod special, a membrilor 

minorităților etnice din România, a tinerilor, a persoanelor de vârsta a treia, precum și a 

persoanelor provenind din medii defavorizate; 

c) susținerea în vederea ocupării diferitelor funcții publice a persoanelor reprezentând 

ambele genuri, a persoanelor ce fac parte din grupuri minoritare, a tinerilor, a persoanelor de 

vârsta a treia, precum și a persoanelor provenind din medii defavorizate; 
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d) îndeplinește orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege, Statut sau Regulamentul 

Intern. 

(2) Comisia pentru Egalitate de Șanse este compusă din 7 membri, dintre care minim 3 

reprezentanți ai fiecărui gen. De asemenea, dintre cei 7 membri ai Comisiei pentru Egalitate de 

Șanse, minim 3 trebuie să provină din grupuri minoritare, bazate pe criterii precum etnia, religia 

sau alte criterii similare . 

(3) Membrii Comisiei pentru Egalitate de Șanse sunt desemnați prin vot de către Consiliul 

Național, în baza candidaturilor primite din partea membrilor PLUS, pentru un mandat de cel 

mult 2 ani. 

(4) La propunerea Președintelui PLUS, Comisia pentru Egalitate de Șanse desemnează prin 

vot secret un președinte dintre membrii săi. 

(5) Anual, Comisia pentru Egalitate de Șanse prezintă Consiliului Național un raport privind 

respectarea principiului nediscriminării și încurajarea egalității de șanse în cadrul PLUS. 
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CAPITOLUL F. DESEMNAREA CANDIDAȚILOR 

 

 

Art. 63 - Prevederi generale 

(1) Desemnarea candidaților din partea PLUS pentru orice tip de alegeri se realizează în 

temeiul prezentului Statut, al Regulamentului Intern și al hotărârilor Consiliului Național al 

PLUS. 

(2) Desemnarea candidaților din partea PLUS pentru orice tip de alegeri se va realiza potrivit 

unui proces intern bazat pe principiul transparenței și deschis unei participări cât mai largi. 

(3) Participarea membrilor PLUS în procesul de desemnare a candidaților va fi încurajată 

prin folosirea instrumentelor interne de consultare. 

 

Art. 64 - Dreptul de a candida 

(1) Toți membrii PLUS au dreptul de a-și prezenta candidatura în cadrul procesului intern de 

desemnare a candidaților PLUS pentru alegerile de la nivel local, județean, național și european, 

sub rezerva îndeplinirii condițiilor de eligibilitate. 

(2) Condițiile de eligibilitate includ: 

a) Plata la zi a tuturor datoriilor financiare către PLUS; 

b) Inexistența oricăror sancțiuni interne aplicate în ultimul an cu privire la candidat; 

c) Inexistența oricărei condamnări penale definitive cu privire la candidat pentru care nu a 

intervenit reabilitarea; 

d) Inexistența unui proces penal în curs, în cadrul căreia a fost pusă în mișcare acțiunea 

penală cu privire la candidat. 

(3) Prin Regulamentul Intern sau hotărâre a Consiliului Național pot fi stabilite condiții 

suplimentare de eligibilitate. 

(4) Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate va fi stabilită prin hotărâre a Comisiei Județene de 

Integritate și Arbitraj, în cazul candidaților pentru alegerile de la nivel local și județean, respectiv 
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prin hotărâre a Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj, în cazul candidaților pentru alegerile 

de la nivel național și european. 

 

 

Art. 65 - Criterii pentru desemnarea candidaților 

(1) Desemnarea candidaților se va face de către organele competente ale PLUS având în 

vedere îndeplinirea cel puțin a următoarelor criterii: 

a) Competența pentru exercitarea funcției sau demnității cu privire la care care este 

depusă candidatura; 

b) Probitatea profesională și etică; 

c) Viziunea și programul asumat cu privire la exercitarea funcției sau demnității cu 

privire la care care este depusă candidatura; 

d) Atractivitatea electorală a candidatului; 

e) Asigurarea reprezentării ambelor genuri. 

(2) Procedura specifică pentru desemnarea candidaților din partea PLUS pentru orice alegeri 

va fi stabilită cu minim 3 luni înaintea organizării alegerilor, prin hotărâre a Consiliului Național, 

în conformitate cu prezentul Statut și Regulamentul Intern. 

(3) Printre documentele necesare depunerii candidaturii vor fi incluse în mod obligatoriu 

declarația de avere și declarația de interese a candidaților. 

(4) Candidații vor fi desemnați cel mai târziu cu 1 lună înainte de începerea campaniei 

electorale. 

 

 

Art. 66 - Modul de desemnare a candidaților 

(1) Candidații pentru alegerile locale sunt stabiliți de către Biroul filialei județene pe baza 

consultării membrilor comunităților PLUS activi în respectiva localitate. În cazul în care într-o 

localitate nu există o comunitate PLUS, competența desemnării candidaților revine exclusiv 

Biroului filialei județene. În cazul localităților în care este organizată o filială locală PLUS, 
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competența desemnării candidaților pentru alegerile locale revine Biroului filialei locale, cu 

respectarea dispozițiilor privind consultarea membrilor comunităților PLUS din respectiva 

localitate. 

(2) Candidații pentru alegerile privind Consiliul Județean sunt stabiliți de către Biroul Filialei 

județene pe baza consultării membrilor PLUS de pe teritoriul respectivului județ. Candidații sunt 

aprobați de Consiliul Coordonatorilor Regionali și validați de Consiliul Național. În cazul în care 

într-un județ nu există Filială județeană, competența desemnării candidaților revine exclusiv 

Consiliului Național. 

(3) Candidații pentru alegerile parlamentare sunt stabiliți de către Consiliul Național la 

propunerea Biroului Național, plecând de la propunerile realizate de către Birourile filialelor 

județene și aprobate de Consiliul Coordonatorilor regionali. Birourile filialelor județene 

întocmesc liste de propuneri pe baza consultării membrilor filialelor județene. 

(4) Candidații pentru alegerile europene sunt desemnați de către Consiliul Național. 

(5) Candidatul pentru funcția de Președinte al României este desemnat de către Consiliul 

Național. 

(6) Consiliul Național poate adopta norme suplimentare cu privire la modul de desemnare a 

candidaților PLUS. 

 

Art. 67 - Obligațiile candidaților validați 

(1) Candidații validați potrivit prezentului Statut, Regulamentului Intern și hotărârilor 

Consiliului Național, devin reprezentanți ai PLUS în raport cu cetățenii României. 

(2) Candidații validați vor participa la campania electorală potrivit principiilor colaborării și 

solidarității. 

(3) Candidații validați își vor asuma și susține public programul electoral propus de PLUS. 

(4) Candidații validați au dreptul de a realiza propuneri proprii, atât timp cât acestea nu se 

află în contradicție cu programul politic electoral propus de PLUS și cu condiția prezentării lor 

spre validare de către Comisia Națională de Politici și Programe. Lipsa respingerii propunerii de 

către Comisia Națională de Politici și Programe în termen de 10 zile de la depunerea sa de către 

candidatul validat echivalează unei acceptări tacite. 
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(5) Candidații validați au obligația de a respecta programul de campanie electorală stabilit de 

către organele competente de la nivel național, județean și local și de a contribui activ la 

eforturile de campanie electorală. 
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CAPITOLUL G. REPREZENTANȚII PLUS 

 

 

Art. 68 - Prevederi generale 

(1) Reprezentanții PLUS devin exponenți ai principiilor și valorilor prevăzute prin prezentul 

Statut, precum și ai programului politic și ai programului electoral asumate de PLUS. 

(2) În vederea aplicării dispozițiilor prezentului capitol, sunt considerați reprezentanți ai 

PLUS următorii membri: 

a) membrii organelor de conducere, arbitraj și control ale PLUS de la nivel teritorial și 

național; 

b) membrii Consiliilor Locale și ai Consiliilor Județene; 

c) Primarii; 

d) Președinții Consiliilor Județene; 

e) membrii Camerei Deputaților, ai Senatului și ai Parlamentului European; 

f) prim-ministrul, miniștrii, secretarii de stat și ocupanții altor funcții de demnitate sau de 

autoritate publică cu rang de ministru sau de secretar de stat; 

g) orice alți membri ai PLUS care dobândesc o funcție de demnitate sau autoritate publică 

în cadrul unor instituții sau autorități de la nivel local sau județean, în baza susținerii 

PLUS; 

h) orice alți membri ai PLUS care dobândesc o funcție de demnitate sau autoritate publică 

în cadrul unor autorități sau instituții de la nivel național, în baza susținerii PLUS. 

 

Art. 69 - Drepturile reprezentanților PLUS 

Reprezentanții PLUS au următoarele drepturi: 

a) dreptul de a beneficia de susținerea tehnică a PLUS în scopul redactării proiectelor și 

politicilor publice de interes local sau național; 
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b) dreptul de a beneficia de susținerea PLUS în scopul prezentării și promovării pozițiilor, 

politicilor și programelor propuse cu acordul PLUS; 

c) dreptul de a folosi, în mod rezonabil și fără a afecta folosirea acestora de către alți 

membri, mijloacele materiale ale PLUS, precum sedii, sedii de campanie, echipamente 

electronice, software, etc. 

 

Art. 70 - Obligațiile reprezentanților PLUS 

În mod suplimentar față de obligațiile specifice oricărui membru al PLUS, reprezentanții PLUS 

au următoarele obligații: 

a) obligația de a respecta, promova și acționa în spiritul valorilor și principiilor PLUS; 

b) obligația de a promova Manifestul, programul politic, politicile și pozițiile publice 

asumate de către PLUS în interesul general și în limitele mandatului, responsabilității sau 

demnității respective; 

c) obligația de a păstra o atitudine proactivă și implicată în relația cu cetățenii, organizând 

sau participând la consultări publice cu privire la aspecte de relevanți și asigurând 

transmiterea constantă a solicitărilor cetățenilor către organele de conducere ale PLUS; 

d) obligația de a iniția acțiuni și programe care să promoveze public valorile PLUS și de a 

rămâne implicat în monitorizarea și derularea acestora; 

e) obligația de a respecta hotărârile organelor competente ale PLUS cu privire la modul de 

desfășurare a activității în cadrul funcției sau demnității publice ocupate; 

f) obligația de a informa organele de conducere ale filialei PLUS din care fac parte, în 

cazurile prevăzute la art. 68, alin (2), lit. b), c) și f), sau Biroul Național, în cazurile 

prevăzute la art. art. 68, alin (2), lit. a), d), e) și g), cu privire la orice procedură 

disciplinară inițiată de către orice autoritate publică în ceea ce îi privește, precum și cu 

privire la orice acte de urmărire penală efectuate cu privire la persoana lor; 

g) obligația de a informa organele de conducere ale filialei PLUS din care fac parte, în 

cazurile prevăzute la art. art. 68, alin (2), lit. b), c) și f), sau Biroul Național, în cazurile 

prevăzute la art. art. 68, alin (2), lit. a), d), e) și g), cu privire la orice alte aspecte ce ar 

putea aduce atingere imaginii sau reputației PLUS. 
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h) Obligația de a nu se poziționa public împotriva propunerilor sau pozițiilor PLUS, fără să 

își fi manifestat anterior această poziție în cadrul PLUS, acordând o perioadă rezonabilă 

pentru obținerea unui răspuns. 

 

Art. 71 - Recompense și sancțiuni 

(1) Exercitarea cu succes a obligațiilor și atribuțiilor specifice persoanelor menționate la art. 

68, alin. (2), poate fi recompensată de către organele de conducere ale PLUS potrivit 

procedurilor stabilite de către Consiliul Național. Niciun membru nu poate lua parte la decizii ce 

ar determina direct sau indirect recompensarea sa. 

(2) Încălcarea oricărora dintre obligațiile și atribuțiilor specifice persoanelor menționate la 

art. 68, alin. (2), poate fi sancționată, în funcție de gravitatea sa, cu retragerea sprijinului politic 

acordat de PLUS și, după caz, cu excluderea. 

 

Art. 72 - Suspendarea membrilor organelor de conducere, arbitraj și control 

(1) Punerea în mișcare a acțiunii penale cu privire la persoanele menționate la art. 68, alin. 

(2), lit. a) atrage suspendarea de drept a acestora din funcția deținută până la stingerea acțiunii 

penale sau, după caz, până la pronunțarea unei hotărâri definitive. 

(2) În cazul în care persoana cu privire la care a fost pusă în mișcare acțiunea penală ocupă 

funcția de coordonator de comunitate, președinte al filialei județene ori de Președinte al 

Partidului, Biroul filialei județene sau, în cazul Președintelui Partidului, Consiliul Național, se va 

întruni pentru a desemna un coordonator interimar, respectiv, președinte interimar. 

(3) În cazurile prevăzute la alin. (2), trimiterea în judecată atrage de drept pierderea funcției 

de coordonator de comunitate, președinte de filială sau, după caz, de Președinte al Partidului. 

 

Art. 73 - Suspendarea altor reprezentanți 

(1) În cazul punerii în mișcare a acțiunii penale cu privire la oricare dintre persoanele 

menționate la art. 68, alin. (2), lit. b)-g), Biroul filialei județene va dispune suspendarea acestora 

din PLUS până la stingerea acțiunii penale sau, după caz, până la pronunțarea unei hotărâri 

definitive. 
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(2) În cazul pronunțării unei hotărâri definitive de condamnare sau de amânare a aplicării 

pedepsei  cu privire la oricare dintre persoanele menționate la art. 68, alin. (2), lit. b)-g), PLUS 

va retrage sprijinul politic acordat acesteia, potrivit dispozițiilor legale și statutare. 
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CAPITOLUL H. RELAȚIA CU ALTE ENTITĂȚI 

 

 

Art. 74 - Prevederi generale 

(1) PLUS își asumă să desfășoare o activitate politică independentă, dar racordată la 

interesele întregii societăți. În acest scop, PLUS va stabili o politică de armonizare a acțiunilor 

sale cu alți actori din mediul public sau privat, plecând de la principiile și valorile comune. 

(2) În relația sa cu alte entități, PLUS se va baza pe principiul colaborării de bună-credință, 

asumându-și responsabilități și sarcini necesare în vederea atingerii rezultatelor propuse. 

 

Art. 75 - Reprezentanții PLUS în relația cu alte entități 

(1) În scopul unei desfășurări eficiente a proiectelor sau campaniilor desfășurate împreună cu 

alte entități, Biroul Național poate desemna reprezentanți ai săi în relația cu acestea, stabilindu-le 

un mandat clar. 

(2) Reprezentanții desemnați potrivit alin. (1) vor informa în mod constant Biroul Național 

cu privire la desfășurarea proiectelor sau campaniilor respective și se vor abține de la a lua orice 

decizii cu privire la aspecte ce nu sunt incluse în mandatul primit, fără informarea prealabilă a 

Biroului Național. 

(3) Prin Regulamentul Intern se vor stabili norme suplimentare privitoare la activitatea 

reprezentanților PLUS desemnați cu privire la proiectele sau campaniile desfășurate împreună cu 

alte entități. 

 

Art. 76 - Inițierea relațiilor cu alte entități 

(1) Inițierea oricăror proiecte sau campanii, precum și sprijinirea unor proiecte sau campanii 

demarate de alte entități se va realiza la inițiativa Președintelui Partidului și cu acordul prealabil 

al Biroului Național. 

(2) Este interzisă inițierea oricăror proiecte sau campanii, precum și a oricăror alte forme de 

colaborare, cu entități care militează împotriva unor principii precum statul de drept, respectarea 
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drepturilor fundamentale sau pluralismul politic, precum și a valorilor și obiectivelor promovate 

de către Uniunea Europeană și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord. 

(3) Desfășurarea unor proiecte sau campanii pe termen mai lung de 3 ani sau care vor 

presupune contribuții din partea PLUS mai mari de 25.000 de lei se va realiza doar cu acordul 

prealabil al Biroului Național. 

 

Art. 77 - Încetarea relațiilor cu alte entități 

(1) Încetarea sau retragerea din proiectele sau campaniile desfășurate împreună cu alte 

entități este realizată la inițiativa Președintelui Partidului și cu acordul prealabil al Biroului 

Național. 

(2) Înainte de încetarea sau retragerea din proiectele sau campaniile desfășurate, PLUS va 

anunța cu bună-credință partenerii cu privire la intențiile sale. 

 

Art. 78 - Reprezentanții în raporturile cu alte organizații 

(1) PLUS poate desemna, la propunerea Biroului Național și cu acordul Consiliului Național, 

reprezentanți în raporturile sale cu diferite entități terțe, precum sindicate, patronate, organizații 

non-guvernamentale, organizații internaționale sau autorități și instituții publice. 

(2) La momentul desemnării, PLUS, la propunerea Biroului Național și cu acordul 

Consiliului Național, va stabili mandatul și obiectivele reprezentanților săi. 

(3) Prin Regulamentul Intern se vor stabili norme suplimentare privitoare la activitatea 

reprezentanților PLUS în raport cu entități terțe. 
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CAPITOLUL I. POLITICA DE ALIANȚE ȘI 

REORGANIZAREA PARTIDULUI 

 

 

Art. 79 - Prevederi generale 

(1) PLUS poate iniția și stabili diferite forme de colaborare sau asociere pe plan intern, 

european și internațional cu mișcări politice sau cu structuri ale societății civile atâta timp cât 

acestea sunt în acord cu prezentul Statut și cu legislația națională și europeană în vigoare. 

(2) Colaborările sau asocierile de interes local cu structuri ale societății civile, profesionale, 

economice, culturale etc., se pot realiza la propunerea comunității sau comunităților PLUS active 

în respectiva zonă și cu aprobarea Biroului filialei județene. 

(3) Colaborările sau asocierile de interes județean cu structuri ale societății civile, 

profesionale, economice, culturale etc., se pot realiza la propunerea Biroului filialei județene 

numai după obținerea aprobării Biroului Național. 

(4) Colaborările sau asocierile de interes național, european sau internațional cu structuri ale 

societății civile, profesionale, economice, culturale etc., precum și cu organizații internaționale, 

se pot realiza de către Biroul Național, numai după obținerea aprobării Consiliului Național. 

 

Art. 80 - Alianțele teritoriale 

(1) La nivel local, comunitățile sau filialele locale PLUS pot intra în alianțe electorale cu alte 

partide sau mișcări politice. 

(2) Alianțele la nivel local sunt inițiate și conduse de către coordonatorii comunităților sau 

președintele filialei locale PLUS active în respectiva localitate și sunt supuse aprobării Biroului 

filialei județene. În cazul existenței mai multor comunități PLUS în respectiva localitate, inițierea 

alianței va putea fi realizată de către oricare dintre coordonatorii de comunități sau de către 

președintele filialei locale, iar conducerea acesteia va fi asigurată de către un coordonator de 

comunitate sau de către președintele filialei locale, conform hotărârii Biroului filialei județene. 
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(3) Biroul Național este informat cu privire la politica de alianțe stabilită la nivel local, 

putând solicita renegocierea unor alianțe sau putând interzice realizarea acestora. 

(4) La nivel județean, filialele județene ale PLUS pot intra în alianțe electorale cu alte partide 

sau mișcări politice. 

(5) Alianțele la nivel județean sunt inițiate și conduse de către Biroul filialei județene și sunt 

aprobate de către Biroul Național. 

(6) Comunitățile PLUS, prin votul majorității membrilor, sau Biroul filialei județene pot 

iniția referendumuri consultative la nivel local sau la nivel județean în scopul stabilirii politicii de 

alianțe la nivel local și, respectiv, la nivel județean. 

 

Art. 81 - Alianțele naționale 

(1) La nivel național, PLUS poate intra în alianțe electorale sau alianțe politice cu alte partide 

sau mișcări politice. 

(2) Alianțele la nivel național sunt inițiate și conduse de către Biroul Național și sunt 

aprobate de către Consiliul Național. 

(3) Președintele Partidului poate hotărî organizarea unui referendum consultativ intern în 

scopul stabilirii politicii de alianțe la nivel național. 

 

Art. 82 - Alianțele internaționale 

(1) La nivel supranațional, PLUS poate intra în alianțe sau se poate afilia unor structuri 

politice europene sau internaționale. 

(2) Politica de alianțe sau afilieri la nivel supranațional este propusă de către Biroul Național 

și aprobată de către Consiliul Național. 

(3) Biroul Național poate hotărî organizarea unui referendum consultativ intern în scopul 

stabilirii politicii de alianțe sau afilieri la nivel supranațional. 
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Art. 83 - Fuziuni 

(1) PLUS poate fuziona cu alte partide politice, prin contopire sau prin absorbție, în 

condițiile Legii nr. 14/2003 a partidelor politice, republicată. 

(2) Fuziunea PLUS cu alte partide politice se negociază și se propune de către Biroul 

Național Consiliului Național, care aprobă condițiile fuziunii cu o majoritate de 2/3 dintre 

membri. 

(3) Fuziunea PLUS cu alte partide politice poate fi realizată doar după ratificarea acesteia în 

cadrul Convenției Naționale. 

 

Art. 84 - Divizări 

(1) Condițiile divizării PLUS pot fi aprobate de către Consiliul Național, la propunerea 

Biroului Național. 

(2) Divizarea PLUS are loc doar ca urmare a aprobării acesteia de către Convenția Națională. 

 

Art. 85 - Încetarea activității 

PLUS își încetează activitatea în următoarele cazuri: 

a) dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Curtea Constituţională; 

b) dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Tribunalul Bucureşti; 

c) autodizolvare, hotărâtă de organele competente prevăzute în statut; 

d) reorganizare, în situaţiile prevăzute de către Legea nr. 14/2003 a partidelor politice; 

e) orice alte cazuri prevăzute de lege. 
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CAPITOLUL J. ADMINISTRAREA ACTIVELOR ȘI 

FINANȚELE PARTIDULUI 

 

 

Art. 86 - Prevederi generale 

(1) Partidul poate deține, în condițiile legii, bunuri mobile și imobile ce sunt necesare 

realizării activității sale politice. 

(2) Coordonatorii comunităților și președinții filialelor locale PLUS pot încheia acte de 

administrare sau dispoziție cu privire la bunuri mobile sau imobile aflate în patrimoniul PLUS 

numai cu aprobarea prealabilă a Biroului filialei județene și în limita unei valori de 5.000 de lei. 

Încheierea actelor ce depășesc valoarea menționată, dar sub limita de 10.000 de lei, se va realiza 

doar cu acordul prealabil al Președintelui filialei județene. Încheierea unui act ce depășește limita 

de 10.000 lei se va realiza doar cu acordul prealabil al Trezorierului PLUS. 

(3) Președintele filialei județene poate încheia acte de administrare sau dispoziție cu privire 

la bunuri mobile sau imobile aflate în proprietatea filialei județene cu aprobarea prealabilă a 

Biroului filialei județene și în limita unei valori de 10.000 de lei. Încheierea actelor ce depășesc 

valoarea menționată se va realiza doar cu acordul prealabil al Biroului filialei județene și al 

Trezorierului PLUS. 

(4) Președintele Partidului poate încheia acte de administrare sau de dispoziție cu privire la 

bunurile mobile sau imobile aflate în proprietatea PLUS cu avizul prealabil al Trezorierului 

PLUS. Actele în valoare mai mare de 25.000 de lei vor fi încheiate doar cu acordul prealabil al 

Biroului Național. 

 

Art. 87 - Sursele de finanțare 

(1) Finanțarea PLUS se realizează pe baza principiului transparenței. Trezorierul PLUS 

publică anual un raport cu privire la finanțarea PLUS, urmând ca toți membri PLUS să aibă 

acces la acesta. 

(2) Sursele de finanţare ale PLUS sunt: 
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a) cotizaţii ale membrilor; 

b) donații, legate și alte liberalități; 

c) venituri din activităţi proprii desfășurate în condițiile legii; 

d) subvenţii de la bugetul de stat acordate în condiţiile legii; 

e) împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice; 

f) alte surse, potrivit legii. 

(3) Membrii Partidului plătesc o cotizaţie lunară al cărei cuantum este stabilit de Consiliul 

Național, la propunerea Biroului Național. Biroul Naţional poate reduce cuantumul acesteia sau, 

în cazuri specifice, poate decide compensarea acesteia cu activități în cadrul partidului, pentru 

anumite categorii socio-profesionale cu venituri reduse sau la cererea unor membri. 

(4) Procedurile privind plata cotizației și conexarea acesteia cu dreptul de vot se stabilesc 

prin Regulamentul Intern. 

(5) Sunt interzise donațiile anonime. 

(6) Cuantumul maxim al unei donații este cel prevăzut prin dispozițiile legale în vigoare la 

momentul realizării donației. 

 

Art. 88 - Administrarea activelor și finanțelor în teritoriu 

(1) Comunitățile PLUS și filialele județene au activitate financiară proprie şi își organizează 

contabilitate proprie. 

(2) La nivelul comunităților PLUS și al filialelor județene se pot angaja cheltuieli numai în 

limita bugetului aprobat. 

 

Art. 89 - Cadouri, donații, legate 

(1) Reprezentanților PLUS, astfel cum sunt aceștia definiți în capitolul G din prezentul Statut 

le este interzis să primească, în legătură cu activitatea în cadrul PLUS, drept cadouri (daruri 

manuale), donație sau legat orice bun din partea membrilor PLUS. 
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CAPITOLUL K. PROCEDURA DISCIPLINARĂ 

 

 

Art. 90 - Tipuri de sancțiuni 

(1) Pentru neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin prezentul Statut, prin Regulamentul Intern 

ori prin alte acte obligatorii ale PLUS, precum și pentru orice săvârșirea oricăror fapte ce încalcă 

în mod direct sau indirect principiile stabilite în Capitolul B din prezentul Statut, unui membru al 

PLUS îi pot fi aplicate următoarele sancțiuni principale: 

a. avertismentul; 

b. suspendarea pentru 15 zile; 

c. suspendarea pentru 1 lună; 

d. suspendarea pentru 3 luni; 

e. suspendarea pentru 6 luni; 

f. excluderea. 

(2) În cazul aplicării sancțiunii principale, se pot aplica și următoarele sancțiuni 

complementare: 

a. retragerea sprijinului politic pentru funcţia publică pentru care a beneficiat de susţinerea 

politică a PLUS; 

b. retragerea sprijinului politic al PLUS pentru candidatura la diferite funcții publice locale, 

naționale, europene, atunci când aceasta a fost stabilită; 

c. suspendarea dreptului de vot în cadrul organelor de conducere din care face parte în 

cadrul PLUS pentru o perioada care nu poate depăși dublul duratei sancțiunii principale. 

(3) Sancțiunile menționate la alin. (1) și alin. (2) vor fi aplicate progresiv, luând în calcul 

conduita anterioară a membrului, precum și gravitatea faptei, producându-și efectul în timpul sau  

după sancțiunea principală, în funcție de decizia organelor sanctionatoare care le aplică. 
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Art. 91 - Organele competente în aplicarea sancțiunilor  

(1) Organele competente să aplice sancțiunile principale prevăzute la art. 90, alin. (1): 

a. Sancţiunile principale pentru membrii fără funcţii de conducere/arbitraj/control în cadrul 

PLUS, pentru membrii care nu ocupă funcţii sau demnităţi publice, pentru coordonatorii 

comunităților sau președinții filialelor locale PLUS, membrii biroului comunității/filialei 

locale, precum și pentru membrii cu funcţii publice alese sau numite la nivel local, sunt 

dispuse de către Comisia Județeană de Integritate și Arbitraj; 

b. Sancţiunile principale pentru membrii cu funcţii de conducere/arbitraj/control în PLUS la 

nivel judeţean, precum și pentru membrii cu funcţii publice alese sau numite la nivel 

judeţean sau al filialelor sectoarelor Municipiului Bucureşti, sunt dispuse de către 

Comisia Națională de Integritate și Arbitraj;  

c. Sancţiunile principale pentru membrii cu funcţii de conducere, arbitraj sau control în 

PLUS la nivel naţional, precum și pentru membrii funcţii politice alese sau numite la 

nivel naţional sau european, sunt dispuse de către Comisia Națională de Integritate și 

Arbitraj, în complet de minim 3 membri. 

(2) Organele competente să aplice sancțiunile complementare prevăzute la art. 90, alin.(2): 

a) Sancțiunile complementare pentru membrii fără funcţii de conducere/arbitraj/control, 

precum și pentru membrii care nu ocupă funcţii sau demnităţi publice sunt dispuse de 

către Biroul comunității cu votul a 50+1% dintre membrii săi; 

b) Sancțiunile complementare pentru coordonatorii comunităților, președinții filialelor 

locale PLUS, membrii biroului comunității/filialei locale, precum și pentru membrii cu 

funcții publice alese sau numite la nivel local, sunt dispuse de către Biroul Filialei 

Județene; 

c) Sancțiunile complementare pentru membrii cu funcţii de conducere, arbitraj sau control 

în PLUS la nivel judeţean, precum și pentru membrii cu funcţii publice alese sau numite 

la nivel judeţean sau al filialelor sectoarelor Municipiului Bucureşti, sunt dispuse de către 

Biroul Național; 

d) Sancțiunile complementare pentru membrii cu funcţii de conducere, arbitraj sau control la 

nivel naţional în PLUS, precum și pentru membrii cu funcţii politice alese sau numite la 

nivel naţional sau european, sunt dispuse de către Consiliul Național. 
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Art. 92 - Aplicarea sancțiunilor 

(1) Comisia sesizată desemnează un raportor dintre membrii săi, însărcinat cu colectarea de 

informații și administrarea probelor cu privire la fapta sesizată și care va emite un raport privind 

aplicarea sau nu a sancțiunii. 

(2) La nivelul Comisiei Județene de Integritate și Arbitraj, deciziile se iau în complet de 3 

membri, dacă nu se prevede altfel prin prezentul Statut sau prin Regulamentul de Integritate și 

Arbitraj. 

(3) La nivelul Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj, deciziile se iau în complet de 3 

membri, dacă nu se prevede altfel prin prezentul Statut sau prin Regulamentul de Integritate și 

Arbitraj. 

(4) Membrul vizat are dreptul să fie ascultat cu privire la fapta sesizată, să propună probe și 

să ofere orice informații în apărarea sa. 

(5) În urma unei sancțiuni principale rămase definitive prin necontestare sau prin 

confirmarea deciziei inițiale în cadrul contestației, organele competente pot să aplice sancțiunile 

complementare într-un termen de decădere de 30 de zile calendaristice de la notificare deciziei 

definitive. 

(6) În situații excepționale, care implică acte de încălcare gravă a Statutului sau a 

Regulamentului Intern, Biroul Naţional poate decide suspendarea imediată din partid a oricărui 

membru, până la finalizarea procedurii prevăzute în prezentul articol. 

 

Art. 93 - Dreptul la contestație 

(1) Sancțiunile dispuse în primă instanță de către Comisia Județeană de Integritate și Arbitraj 

pot fi contestate în fața Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj, care va judeca în complet de 

3 membri. 

(2) Sancțiunile dispuse în primă instanță de către Comisia Națională de Integritate și Arbitraj 

pot fi contestate în fața Consiliului Național. 
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(3) Contestația formulată se poate întemeia pe aspecte precum procedura de administrare a 

probelor, procedura de aplicare a sancțiunii sau existența faptei. Contestația nu poate avea drept 

obiect opțiunea pentru sancțiunea aplicată.  

(4) Organele competente se pronunță asupra contestațiilor, respectând dreptul la apărare al 

celor în cauză. Deciziile privind contestațiile sunt executorii la nivelul Partidului. 

(5) Constatarea de către organul de arbitraj competent a inexistenței abaterii disciplinare va 

atrage după sine anularea sancțiunilor complementare. 

(6) Cu excepția cazului art. 91, alin. (2), lit. d), sancțiunile complementare pot fi contestate în 

fața organului de conducere superior din punct de vedere ierarhic. 

 

Art. 94 - Funcționarea Comisiilor de Integritate și Arbitraj 

Funcționarea Comisiilor Județene de Integritate și Arbitraj și a Comisiei Naționale de Integritate 

și Arbitraj, precum și activitatea de colectare a informațiilor și administrare a probelor de către 

raportori, sunt reglementare prin Regulamentul Intern și prin Regulamentul de Integritate și 

Arbitraj al PLUS. 
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CAPITOLUL L. ALTE STRUCTURI ALE PLUS 

 

 

Art. 95 Organizația de Tineret 

1) În cadrul PLUS se constituie, drept structură autonomă, Organizația de Tineret a PLUS 

denumită în continuare “Generația PLUS”, din care fac parte toți membrii PLUS cu o 

vârstă de sub 30 de ani 

2) Drepturile și obligațiile aferente calității de membru al “Generației PLUS” nu exclud 

drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de membru al PLUS. 

3) Calitatea de membru al “Generației PLUS” se obține de drept odată cu obținerea calității 

de membru PLUS de către toți cei cu o vârstă de până la 30 de ani, exclusiv.  

(4)  Calitatea de membru al “Generației PLUS” se pierde: 

a. odată cu pierderea calității de membru PLUS, cu respectarea prevederilor 

prezentului Statut și ale Regulamentului Intern al PLUS, sau  

b. odată cu împlinirea vârstei de 30 de ani, la finalul lunii în cursul căreia membrul a 

împlinit vârsta de 30 de ani. 

(5) Cu titlu de excepție, membrii “Generației PLUS” care împlinesc vârsta de 30 de ani în 

decursul unui mandat într-unul dintre Organele de conducere ale “Generației PLUS” își păstrează 

calitatea de membru al “Generației PLUS” până la terminarea mandatului. 

(6) Organizarea și funcționarea Organizației de Tineret a PLUS este detaliată prin 

Regulamentul Intern. 

(7) Președintele Organizației de Tineret a PLUS este membru de drept al Consiliului 

Național. De asemenea, prin Regulamentul Intern, se vor stabili mijloace de asigurare a 

reprezentării tinerilor la toate nivelurile de conducere ale PLUS. 
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Art. 951 

(1)   În cadrul filialelor județene ale PLUS se vor constitui Filialele “Generației PLUS”. 

(2)  Conducerea filialelor județene ale “Generației PLUS” este asigurată de către un 

Președinte și un Birou, aleși prin vot direct al membrilor filialei “Generației PLUS” din 

respectivul județ. 

(3)   La nivel național, conducerea “Generației PLUS” cuprinde un Președinte, un Birou 

Național, un Consiliu de Coordonare și un Consiliu de Coordonare Extins. Președintele și Biroul 

Național vor fi aleși prin votul tuturor delegaților filialelor județene ale “Generației PLUS”. 

(4)   Biroul Național al “Generației PLUS” cuprinde Președintele si 8 membri aleși în cadrul 

Convenției Naționale  a “Generației PLUS”. 

(5)  Consiliul de Coordonare al “Generației PLUS” cuprinde Președintele și Biroul Național 

al “Generației PLUS”, coordonatorii regionali ai PLUS aleși pe pozițiile rezervate tinerilor, 

precum și membrul Biroului Național al PLUS cu o vârstă sub 30 de ani. 

(6)  Consiliul de Coordonare Extins al “Generației PLUS” cuprinde membrii Consiliul de 

Coordonare, precum și toți Președinții Filialelor “Generației PLUS”. 

(7)  Înainte de constituirea organelor de conducere de la nivel național ale “Generației PLUS” 

și în termen de maxim 9 luni de la constituirea a cel puțin 21 de filiale județene ale “Generației 

PLUS”, Biroul Național al PLUS va convoca o primă Convenție Națională a “Generației PLUS”, 

în scopul alegerii Președintelui și Biroului “Generației PLUS”. 

(8)   Dintre coordonatorii regionali desemnați potrivit art. 23 din prezentul Statut, fiecare 

regiune va avea minim un coordonator regional sub vârsta de 30 de ani. 

(9)    Organizarea și funcționarea “Generației PLUS” este detaliată prin Regulamentul 

“Generației PLUS”. Regulamentul “Generației PLUS” este adoptat de către Consiliul de 

Coordonare Extins al “Generației PLUS” cu avizul obligatoriu al Consiliului Național al PLUS. 

Până la adoptarea Regulamentului “Generației PLUS”, organizarea și funcționarea “Generației 

PLUS” vor fi guvernate de prevederile Capitolului 8 din Regulamentul Intern al PLUS. În toate 

cazurile, prevederile din Regulamentul Intern al PLUS referitoare la alegerea Coordonatorilor 

Regionali pentru tineret, precum și prevederile care le-ar înlocui într-o eventuală modificare a 

Regulamentul Intern al PLUS, rămân aplicabile “Generației PLUS” și după adoptarea 

Regulamentului “Generației PLUS”. 
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(10) Sumele plătite de către membrii “Generației PLUS” drept cotizație vor fi administrate de 

către organele de conducere ale “Generației PLUS”, acestea urmând a fi redirecționate periodic 

în contul “Generației PLUS”. 

 

Art. 96 Alte structuri interne 

(1) În cadrul PLUS se pot constitui, la propunerea Biroului Național și cu aprobarea 

Consiliului Național, structuri interne distincte de cele prevăzute prin prezentul Statut, în scopul 

desfășurării unor acțiuni sau proiecte prin care sunt puse în aplicare valorile și principiile PLUS. 

(2) Structurile interne constituite potrivit alin. (1) pot funcționa pe termen determinat sau 

nedeterminat. 

(3) Consiliul Național, la propunerea Biroului Național, va stabili competențele și obiectivele 

structurilor interne constituite potrivit alin. (1), membrii acestora sau modul de desemnare a 

membrilor acestora, precum și modul de organizare și funcționare. 

(4) Distinct de procedura prevăzută la alin. (1), prin Regulamentul Intern pot fi constituite 

structuri interne suplimentare față de cele prevăzute în prezentul Statut, precum și modul de 

organizare și funcționare al acestora. 

(5) Structurile interne constituite potrivit alin. (2) sau alin. (3) pot stabili relații de colaborare 

cu alte organizații sau se pot afilia la structuri similare ale partidelor politice de la nivel 

european, cu acordul prealabil al Consiliului Național. 
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CAPITOLUL M. DISPOZIȚII TRANZITORII 

 

 

Art. 97 

(1) Prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii nr. 14/2003 a partidelor 

politice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Orice dispoziție din prezentul Statut contrară Legii nr. 14/2003 a partidelor politice sau 

oricăror alte acte normative în vigoare este de drept înlocuită cu dispozițiile din actele normative 

în vigoare, fără a afecta validitatea celorlalte dispoziții din prezentul Statut. 

(3) Convenția Națională în cadrul căreia prezentul Statut va fi validat își desfășoară lucrările 

în temeiul dispozițiilor statutare anterioare în ceea ce privește convocarea și componența. 

(4) Organele de conducere, control și arbitraj alese potrivit dispozițiilor statutare în vigoare 

anterior adoptării oricăror modificări la Statut vor rămâne în funcție, exercitându-și însă 

mandatul potrivit dispozițiilor modificate ale Statutului, inclusiv în ceea ce privește competențele 

și durata mandatului. 
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ANEXA I
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ANEXA II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

ANEXA III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


