
REGULAMENTUL

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL ORGANIZAȚIEI DE TINERET A PARTIDULUI UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA

(“USR Tineret”) Aprobat în sedinta Comitetului Politic al USR din data de 08 februarie 2020.

CAPITOLUL 1: Dispoziții generale

Articolul 1

1. În cadrul partidului „Uniunea Salvați România” funcționează organizația de tineret, ce
poartă  denumirea „USR Tineret”.

2. USR Tineret funcționează ca parte integrantă a partidului „Uniunea Salvați România”, în
baza  prevederilor corespunzătoare din Statutul USR și în baza propriului Regulament
de Organizare și  Funcționare, aprobat de Comitetul Politic al USR.

3. În acest sens, USR Tineret nu are statut juridic separat și este subordonat organelor
competente ale  partidului „Uniunea Salvați România”, iar orice prevederi ale prezentului
Regulament care intră în  conflict cu prevederile Statutului USR sunt considerate nule.

4. De asemenea, deciziile luate în cadrul organelor USR Tineret care intră în conflict cu
prevederile  Statutului USR, respectiv cu hotărârile forurilor partidului „Uniunea Salvați
România”, sunt nule de  drept, iar cel din urmă poate cere anularea, modificarea sau

rediscutarea oricărei decizii USR Tineret.

5. Deciziile și hotărârile luate în cadrul organelor USR Tineret sunt aplicabile doar membrilor
săi, iar  acestea nu produc efecte în relația cu partidul „Uniunea Salvați România”, cu
exceptia alegerii  presedintelui USR Tineret;

6. Organele de conducere USR Tineret comunica in maximum 48 de ore deciziile luate catre
Secretariatul  general al USR , cat si tuturor Birourilor judetene/locale din localitatile/judetele
cu membri USR Tineret care intra sub incidenta respectivelor decizii.

Articolul 2

1. În activitatea sa, USR Tineret va susține participarea și includerea tuturor tinerilor, indiferent
de rasă,  etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri religioase, nivel de educație, stare
civilă, situație  economică sau orice alte criterii de discriminare specificate în Articolul 21 din
Carta Drepturilor  Fundamentale a Uniunii Europene.

2. In mod special, in activitatea sa, USR Tineret va sustine si va organiza actiuni in vederea
sustinerii  prezentei tinerelor in viata politica interna a USR si in cea politica in general.

3. USR Tineret are scopul de a reprezenta interesele tinerilor în cadrul partidului, respectiv cel de
a  promova în rândul tinerilor misiunea, viziunea, doctrina, programul politic și politicile publice
aferente  ale partidului „Uniunea Salvați România”, respectiv soluțiile acestuia pentru
problemele cu care se  confruntă societatea.



4. În realizarea acțiunilor sale pe plan extern, USR Tineret poate activa, ca membru întreg,
asociat sau  observator, în organizații transpartinice la nivel european și internațional.

CAPITOLUL 2: Membrii USR Tineret

Articolul 3

1. Pot deveni membri ai USR Tineret membrii partidului „Uniunii Salvați România” care nu au
împlinit  vârsta de 28 de ani și nu sunt suspendați din partid.

2. De asemenea, în cadrul USR Tineret, pot activa și membri ai partidului „Uniunea Salvați
România”, cu vârsta de peste 28 de ani, respectiv susținători ai partidului, aceștia având
doar dreptul de a participa la activitățile USR Tineret, respectiv dreptul la protecția datelor
personale.

3. Cetățenii români sau aparținând unui stat membru al Uniunii Europene care au domiciliul sau
reședința în România și care au împlinit vârsta de 16 ani pot obține calitatea de simpatizanți
activi USR  Tineret și pot fi implicați în activitățile civice, programele și proiectele USR Tineret,
în măsura în care  nu există impedimente legale sau opoziție din partea aparținătorilor

4. Pentru a obține calitatea de membru USR Tineret următorul proces trebuie

îndeplinit: a. completarea formularului de înregistrare în baza de date USR Tineret;

b. validarea înregistrării de către secretarul USR Tineret sau de către Departamentul HR al USR
Tineret în  urma verificării condițiilor ce trebuie îndeplinite.

5. In cazul in care secretarul USR Tineret sau Departamentul HR al USR Tineret, nu
valideaza intr-un  termen de 48 de ore de la solicitare, membrul USR in cauza va fi
considerat acceptat in USR Tineret

6. Statutul de membru al organizației USR Tineret este subsidiar celui de membru al partidului
„Uniunea  Salvați România”.

7. Încălcarea reglementărilor partidului „Uniunea Salvați România”, făcută în calitatea
subsidiară de  membru al organizației USR Tineret atrage după sine sancțiunile
corespunzătoare specificate în  Statutul USR.

Articolul 4

1. Membrii USR Tineret au următoarele drepturi:

a. dreptul de a participa la ședințele forurilor decizionale și deliberative ale USR Tineret , ca

observator, b. dreptul de a participa la congresele și la ședințele formale sau informale ale USR

Tineret, c. dreptul de a alege și de a fi aleși în cadrul alegerilor USR Tineret,

d. dreptul la confidențialitatea și la protecția datelor personale;

e. dreptul de a fi tratat în calitate de membru cu drepturi egale;

f. dreptul de a fi tratat egal și de a nu fi supus niciunui tip de discriminare, pe baza criteriilor amintite
la  articolul 2, alin. (1);
g. dreptul de a avea acces la informații despre activitatea și modul de desfășurare a activității
USR  Tineret;



h. dreptul la liberă exprimare, cu excepția discursului discriminatoriu sau care incită la

ură; i. dreptul de a propune spre dezbatere internă orice idee, proiect sau acțiune

j. dreptul de a reclama orice neregulă din cadrul USR Tineret organului executiv al USR
Tineret  competent după caz

k. dreptul de a depune sesizări la adresa altui membru care a încălcat Statutul USR în cadrul
organizației  USR Tineret, ele fiind trimise intern către organele competente ale partidului.

l. dreptul de a depune plângeri către Biroul Național al USR sau către Birourile Județene ale
filialelor  USR, cu scopul de a pune în discuție unele proiecte USR Tineret; Biroul Național USR și
Birourile Județene se  pot exprima în favoarea încetării respectivelor proiecte.

m. dreptul de a se retrage din USR Tineret.

Articolul 5

1. Membrii USR Tineret au următoarele îndatoriri:

a. de a respecta prevederile prezentului regulament, precum și actele și deciziile elaborate
de către  toate organele de conducere ale structurilor de care aparține;

b. de a nu întreprinde inițiative în contradicție cu scopul și obiectivele organizației,
sau în  contradicție cu directivele stabilite de către Congres;

c. de a avea un caracter colegial, de a evita atitudinile injurioase sau calomniatoare la
adresa  colegilor din organizație, în conformitate cu articolul 4, alin. (1), lit. f);

b) Nerespectarea îndatoririlor stipulate de prezentul regulament poate atrage după sine
aplicarea de  sancțiuni, în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.

c) Sancțiunile ce pot fi date de Biroul Executiv al USR Tineret sau de Biroul de Coordonare al
USR Tineret  sunt:

a. excluderea din USR Tineret,

b. suspendarea dreptului de a propune proiecte,

c. excluderea din proiectele în care membrul în cauză face parte

4. Sanctiunile prevazute la literele b si c ale alin 3 de mai sus pot fi dispuse si de catre
coordonatorii de departamente si coordonatorii regionali regionali, iar aceste sanctiuni pot
fi contestate la BEX si BC. Pana la anularea de catre aceste organe a sanctiunilor dispuse,
acestea raman in vigoare.

5. Drepturile și îndatoririle prevăzute de Statutul USR se aplică în mod corespunzător
membrilor USR  Tineret, ele având prioritate în fața celor din prezentul regulament.

Articolul 6

1. Încetarea calității de membru poate avea loc:

a. în mod automat, în momentul care nu mai îndeplinește cel puțin una dintre condițiile de la Art 3,
alin.  (1).
b. la cerere, prin transmiterea unei notificări către Secretarul USR Tineret sau Departamentul HR



USR  Tineret, prin care își anunță dorința retragerii din USR Tineret;

c. prin excluderea membrului USR Tineret de catre organele in drept.

CAPITOLUL 3: Organele USR Tineret

Secțiunea 1: Congresul USR Tineret

Articolul 7

1. Congresul este forul decizional superior al USR Tineret. Pentru alegerea funcțiilor de
conducere din  cadrul Biroului Executiv, Congresul se va întruni în varianta plenară, în
spațiul virtual.

2. La întrunirea în varianta plenară, Congresul este format din toți membrii cu drept de vot
ai USR  Tineret.

3. Atunci când se întâlnește prin intermediul delegaților, în varianta fizică, Congresul
îndeplinește toate  atribuțiile specificate la Art. 9, exceptând pe cele privind alegerea funcțiilor

de conducere.

4. La întrunirea în varianta fizică, Congresul este format din delegații ad-hoc ad-hoc alesi
conform art. 9  din Regulament ai departamentelor regionale și din membrii de drept ai
Congresului.

Articolul 8

1. Congresul se întruneşte cel puţin odată la 2 ani și poate avea caracter ordinar sau
extraordinar.

2. Convocarea Congresului se realizează prin decizia Biroului Executiv al USR Tineret, la
termen, sau la  cererea unei treimi din membrii USR Tineret, care trebuie să includă și o

propunere de ordine de zi.  Convocarea se anunță cu 30 de zile înainte pe toate canalele de
comunicare ale organizației astfel  încât toți membrii USR Tineret să aibă acces la decizia de

convocare și la ordinea de zi propusă.

3. Congresul în varianta fizică se convoacă de către Biroul Executiv, la inițiativa acestuia sau
în urma  propunerii a două treimi din numărul coordonatorilor regionali.

4. Desfășurarea Congresului poate avea loc fie fizic, fie online, Biroul Executiv având
responsabilitatea de  a pune la dispoziție membrilor mijloacele optime pentru participare, în
urma stabilirii mijlocului de  organizare;

5. Deciziile Congresului în varianta fizică se iau prin majoritate simplă, cu excepția celor
privitoare la  propunerile de modificare a Regulamentului de Organizare, unde este necesară
o majoritate calificată  de două treimi.

Articolul 9

1. Congresul are următoarele atribuții:

a. alege şi revocă, prin vot secret, Preşedintele şi Vicepreședinții USR Tineret



b. adoptă şi modifică documentele programatice ale organizației (policy brief-uri etc.);

c. adoptă propunerile de modificare pentru Regulamentul de Organizare al USR Tineret, ce
vor fi  transmise ulterior către Comitetul Politic al USR spre aprobare;
d. primeşte rapoartele Biroului Executiv, Biroului de Coordonare, respectiv pe cele ale
departamentelor  de lucru, la finalul mandatului acestora;

e. orice alte atribuții date de prezentul Regulament de organizare și funcționare.

3. Delegații care reprezintă Congresul în varianta fizică sunt aleși de către Congres, pe baza
principiului  reprezentării regionale. În acest sens, membrii USR Tineret se vor împărți în grupuri
regionale, în conformitate  cu apartenența lor la o filială județeană USR și cu regiunile prevăzute la
art. 17, alineatul (1).

4. Se stabilește o normă de reprezentare de un delegat la cincisprezece membri pe regiune, dar nu
mai  puțin de trei delegați pe regiune.

5. Pentru alegerea Congresului în varianta fizică, membrii acestuia se vor împărți în grupuri
regionale, în  conformitate cu regiunile stabilite de prezentul regulament. Biroul Executiv va organiza
alegerile pe o  platformă online securizată.

6. Membrii Congresului, împărțiți în grupuri regionale, vor alege delegații pe baza normei
de  reprezentare regională, după cum urmează:

. fiecare membru al Congresului va dispune de un singur buletin de vot, unde vor fi înscriși
toți  candidații pentru poziția de delegat din regiunea de care aparține;

a. pe buletinul de vot, alegătorul va clasa candidații în funcție de preferințele sale, dar nu va clasa
un  număr de delegați superior numărului de poziții disponibile;

b. rezultatele se vor număra pe baza tururilor eliminatorii. În urma fiecărui tur, se va elimina
candidatul care a obținut cele mai puține voturi, voturile acestuia fiind redistribuite după clasamentul
din fiecare buletin  candidaților de pe poziția următoare;

c. tururile de repartizare se vor încheia în momentul în care rămân în cursă atâția candidați câte
poziții  sunt, moment în care candidații rămași vor fi declarați delegați aleși.

Secțiunea 2: Biroul Executiv

Articolul 10

1. Biroul Executiv USR Tineret, denumit în continuare „BEx USR Tineret”, este organul
executiv al USR  Tineret.

2. BEx USR Tineret este compus din șapte membri cu drept de vot, aleși de către Congres
din rândul  membrilor USR Tineret, precum și secretarul.

3. Cei șapte membri aleși ai BEx USR Tineret sunt:

a. președintele USR Tineret;

b. șase vicepreședinți, însărcinați cu următoarele portofolii: resurse umane, relații internaționale,
politici  publice, comunicare, relația cu societatea civilă și relația cu organizația națională USR.

4. Membrii BEx USR Tineret sunt membri de drept ai Congresului și ai Biroului de
Coordonare al USR  Tineret.



5. Membrii BEx USR Tineret sunt aleși pentru un mandat de maxim doi ani. Aceștia nu pot servi
mai mult  de două mandate, care pot fi și consecutive.

6. Mandatul membrilor Biroului Executiv încetează în caz de demisie, prin pierderea calității de
membru  al USR Tineret, în situația imposibilității exercitării atribuțiilor pentru o perioadă mai
mare de 90 de  zile, precum și prin revocare de către organul care i-a ales.

7. De asemenea, mandatul membrilor BEx încetează în momentul împlinirii a 28 de ani, moment
în care  apartenența la organizația USR Tineret încetează, succesiunea fiind făcută în
ordinea voturilor  obținute.

8. Ședințele BEx USR Tineret sunt convocate de Președintele USR Tineret, sau de cel puțin 3
membri cu  drept de vot ai BEx USR Tineret.

9. Convocarea ședintei BEx se face pe baza unei propuneri de ordine de zi ce poate fi amendată
de către  membri BEx cel mai târziu cu o oră înaintea ședintei. Ordinea de zi se votează de
către membri BEx  USR Tineret la începutul ședintei.

10. Ședințele BEx USR Tineret sunt legal constituite numai cu prezența majorității membrilor
acestuia. În  lipsa unei astfel de prezențe, ședințele pot avea loc, dar nu pot produce decizii.

11. Dacă cvorumul unei ședințe BEx USR Tineret nu este îndeplinit, membrii BEx USR Tineret
prezenți sunt  obligați să efectueze o reconvocare a ședinței în maxim 48 de ore.

12. Ședințele BEx USR Tineret pot avea loc atât într-un spațiu fizic, cât și prin intermediul unui
canal de  videoconferință online.

13. Ședințele BEx USR Tineret de tip offline trebuie anunțate cu cel puțin 7 zile înainte, iar
cele de tip  online cu cel puțin 48 de ore înainte.

Articolul 11

1. BEx USR Tineret are următoarele atribuții:

a. conduce USR Tineret în intervalul dintre Congrese şi ia toate măsurile şi deciziile necesare în
acest  sens pentru bunul mers al organizației;

b. convoacă Congresul atât în varianta plenară, cât și în cea fizică, organizând desfășurarea

acestuia; c. prezidează Congresul în varianta fizică;

d. gestionează resursele financiare și materiale ale USR Tineret de care beneficiază prin
proiectele  aprobate de forurile partidului „Uniunea Salvați România”

e. propune Congresului organizat în varianta fizică restructurarea

organizației; f. validează prin vot coordonatorii de departamente;

g. stabilește numărul delegaților fiecărei regiuni la Congresul USR Tineret, conform normei
de  reprezentare din art. 10, alin (3);

h. coordonează campaniile de informare şi promovare a poziției USR Tineret asupra unor teme
de  interes public, pe baza unor policy brief-uri agreate cu Biroul Național al USR;

i. implementează strategia electorală decisă de USR și desfășoară activități de promovare a
candidaților  la scrutinele electorale;

j. stabileşte atribuţiile executive pe care le poate delega membrilor săi, inclusiv vicepreședinților



sau  secretarului, în baza propunerilor preşedintelui; aceştia vor prezenta un raport semestrial de
activitate;

k. dispune înlocuirea membrilor cărora le-a încetat calitatea din organele de conducere cu supleanţi;
supleanţii se stabilesc ca înlocuitori întotdeauna în ordinea descrescătoare a voturilor pentru funcţia
respectivă obţinute de aceştia la ultimul Congres; înlocuirea preşedintelui se va face cu
vicepreședintele care a  luat cel mai mare număr de voturi la ultimul Congres, declanşându-se în
maxim 30 de zile procedura de  Congres extraordinar în vederea alegerii noului preşedinte;
l. revocă prin votul a două treimi din membrii BEx responsabilii de proiecte și coordonatorii din
cadrul  departamentelor de lucru în situația în care nu își respectă atribuțiile conforme portofoliilor și
fișelor de post  aferente

Articolul 12

1. Preşedintele USR Tineret este ales de Congres pentru un mandat de

maxim 2 ani. 2. Un membru poate deține funcția de Preşedinte al USR

Tineret maxim 2 mandate.

3. Preşedintele USR Tineret este membru de drept al BEx USR Tineret, BC USR Tineret,
respectiv al  Congresului organizat în variantă fizică.

4. Preşedintele USR Tineret va propune, în treizeci de zile de la preluarea mandatului său, un
program de  activitate, şi va prezenta un raport semestrial către BEx USR Tineret.

5. În lipsa acestuia, președintele poate să își delege atribuțiile

prim-vicepreședintelui; 6. Președintele USR Tineret are următoarele atribuții:

a. coordonează activitatea BEx USR Tineret

b. convoacă şi conduce şedinţele Biroului Executiv USR Tineret;

c. reprezintă USR Tineret în procedurile de negociere cu USR sau cu alte

organizații; d. reprezintă pozițiile oficiale ale USR Tineret în mediul intern și

extern;

e. convoacă Congresul USR Tineret şi propune o ordine de zi a acestuia;

f. face nominalizări pentru funcţia de Secretar USR Tineret, în conformitate cu prezentul regulament;

Articolul 13

1. USR Tineret are un număr de 6 vicepreședinți. Aceștia sunt aleși de către Congresul
USR Tineret  pentru un mandat de maxim 2 ani.

2. Pe parcursul celor 2 ani de mandat, funcția de prim-vicepreședinte va fi exercitată rotativ,
fiecare  dintre cei 6 vicepreședinți beneficiind de 4 luni de mandat.

3. Un membru poate deține funcția de Vicepreședinte al USR Tineret pentru maxim 2 mandate.

4. Vicepresedinții USR sunt membri de drept ai BEx USR Tineret, BC USR Tineret, respectiv ai
Congresului  organizat în varianta fizică.

5. Atribuțiile vicepreședinților USR Tineret sunt specificate în Fișa postului pentru fiecare



funcție,  respectiv în portofoliile aferente.

Articolul 14

1. Secretarul USR Tineret este membru fără drept de vot al BEx USR Tineret, aprobat de către
BEx USR  Tineret la propunerea preşedintelui USR Tineret.

2. În cazul în care BEx USR Tineret refuză numirea candidatului propus, preşedintele va
propune o altă  candidatură. La a doua propunere refuzată, orice membru al BEx USR
Tineret poate propune un  Secretar, iar în maxim 48 de ore trebuie să fie validat printr-un
vot de consens.

3. În cazul în care nu va fi validată o propunere în funcția de Secretar după cele 48 de ore
printr-un vot  de consens în cadrul BEx USR Tineret, Președintele USR Tineret poate numi
un Secretar interimar  pentru o perioadă de 30 de zile. La finalul respectivului interimat se
va relua procedura ordinară de  numire a Secretarului USR Tineret.

4. Aprobarea propunerii şi demiterea Secretarului se va face cu votul majorităţii calificate de două
treimi  dintre membrii BEx USR Tineret.

5. În cazul în care la prima şedinţă a BEx USR Tineret în care se supune aprobării persoana
propusă ca  Secretar USR Tineret nu vor fi prezenți două treimi dintre membrii BEx USR
Tineret, la a doua  convocare a şedinţei BEx USR Tineret în vederea aprobării persoanei
propuse ca Secretar USR Tineret  propunerea se va adopta cu votul a două treimi dintre
membrii BEx USR Tineret prezenţi la acea  şedinţă, indiferent de cvorum.

6. Mecanismul de vot descris mai sus va fi valabil pentru fiecare propunere de Secretar USR
Tineret.

7. Mandatul secretarului încetează, în caz excepțional, în momentul împlinirii a 28 de ani,
moment în  care apartenența la organizația USR Tineret încetează. În acest caz, se va
repeta procedura de  desemnare a secretarului USR Tineret.

Articolul 15

1. Secretarul USR Tineret are următoarele atribuţii:

a. coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naţionale ale organizației;

b. organizează activitatea de pregătire a lucrărilor şi a documentelor necesare desfăşurării unui
Congres,  referendum, ședință BEx USR Tineret, respectiv ședință BC USR Tineret;

c. va avea drept complet de acces la vizualizare in Registrul membrilor USR, impreuna cu
Coordonatorul  Departament HR USR Tineret.

d. informeaza Secretariatul General al USR in legatura cu evenimentele si proiectele
nationale si  regionale pe care USR Tineret le va organiza in urmatoarele 7 zile

e. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Congresului, BEx USR Tineret, BC USR
Tineret  sau care reies din prevederile prezentului Regulament;

f. întocmește rapoarte curente către Preşedintele USR Tineret, respectiv lunare către BEx USR
Tineret și  Biroul Național USR la cerere;

g. organizează mijloacele de finanțare ale organizației, conform prezentului Regulament aprobat
de  Comitetul Politic al USR.



h. redactează la cererea BEx și BC Tineret minuta ședințelor acestora.

2. Secretarul USR Tineret răspunde pentru activitatea sa în fața restului Biroului Executiv al
USR Tineret,  cât și în fața Congresului USR Tineret.

Secțiunea 3: Biroul de Coordonare

Articolul 16

1. Biroul de Coordonare USR Tineret este structura colegială de conducere a
organizației care  coordonează activitatea USR Tineret între Congrese.

2. Pot fi aleși în Biroul de Coordonare USR Tineret numai membrii USR Tineret care
beneficiază de  dreptul de vot.

3. BC USR Tineret este compus din:

a. Membrii BEx USR Tineret;

b. 9 coordonatori de regiuni.

c. coordonatorii departamentelor USR Tineret.

4. BC USR Tineret are următoarele atribuții:

. transmite către BEx USR Tineret situația regională a organizației;

a. coordonează proiectele USR Tineret;

b. coordonează campaniile electorale ale USR Tineret, la nivel regional, pentru alegerile
prezidențiale,  parlamentare, europarlamentare şi locale, precum şi campania de informare şi
promovare a poziției USR  Tineret asupra referendumurilor;

c. face propuneri de modificare a Regulamentului, în urma votului a două treimi din membrii BC
USR  Tineret, pe care le prezintă delegaţilor la Congresul organizat în varianta fizică, nu mai
târziu de 30 zile  înaintea organizării acesteia;

d. adoptă Procedura votului de blam ca sancţiune disciplinară pentru vicepreședinții care nu își
îndeplinesc atribuțiile specificate în portofoliile aferente; procedura votului de blam este inițiată în
urma unui  vot pozitiv a două treimi din membrii BC USR Tineret.

5. Coordonatorii de regiuni sunt aleși de către membrii cu drept de vot din regiunea
pentru care  candidează.

6. Coordonatorii de departamente sunt aleși de către membrii cu drept de vot din
cadrul  departamentului pentru care candidează.

7. Membrii BC USR Tineret sunt membri de drept ai Congresului USR Tineret.

8. Mandatul unui membru al BC USR Tineret durează maxim doi ani. Un membru al USR Tineret
nu poate  fi ales în aceeași funcție decât pentru maxim două mandate, care pot fi și
consecutive.

9. Mandatul membrilor Biroului de Conducere încetează în caz de demisie, prin pierderea calității
de  membru al USR Tineret, în situația imposibilității exercitării atribuțiilor pentru o perioadă
mai mare de  90 de zile, precum și prin revocare de către organul care i-a ales.



10. De asemenea, mandatul membrilor BC încetează în momentul împlinirii a 28 de ani,
moment în care  apartenența la organizația USR Tineret încetează. În acest caz,
succesiunea se va realiza în ordinea  prestabilită pentru fiecare organism USR Tineret.

11. Secretarul USR Tineret convoacă ședințele BC USR Tineret la propunerea președintelui, a
vicepreședintelui pe relații interne, a cel puțin o treime din membrii ai BEx USR Tineret sau a
cel puțin  o treime din membrii BC USR Tineret.

12. Ședințele BC USR Tineret sunt legal constituite în prezența majorității membrilor BC USR
Tineret și în  prezența majorității membrilor BEx USR Tineret.

13. În lipsa întrunirii cvorumului, ședințele BC USR Tineret pot continua, fără însă a putea
adopta vreo  decizie.

14. Dacă cvorumul unei ședințe BC USR Tineret nu este îndeplinit, membrii BC USR Tineret
prezenți sunt  obligați să efectueze o reconvocare a ședinței în maxim 48 de ore.

15. La a doua convocare, ședințele BC USR Tineret sunt legal constituite în prezența majorității
membrilor  BC USR Tineret sau în prezența majorității membrilor BEx USR Tineret.

16. Ședințele BC USR Tineret pot avea loc atât fizic, cât și prin intermediul unui canal de
videoconferință  online, agreat de majoritatea membrilor BC USR Tineret.

17. Ședințele BC USR Tineret de tip offline trebuie anunțate cu cel puțin 7 zile înainte, iar
cele de tip  online cu cel puțin 48 de ore înainte.

18. Convocarea ședintei BC USR Tineret se face pe baza unei propuneri de ordine de zi ce
poate fi  amendată de către membri BC cel mai târziu cu o oră înaintea ședintei. Ordinea
de zi se votează de  către membri BC USR Tineret la începutul ședintei.

Articolul 17

1. Coordonatorii regionali USR Tineret sunt responsabili de câte una dintre următoarele

regiuni: a. Regiunea Bucureşti-Ilfov - municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov;

b. Regiunea Centru - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureș şi Sibiu;

c. Regiunea Nord Est - judeţele Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui; d.

Regiunea Nord-Vest: judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi

Sălaj; e. Regiunea Vest: judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;

f. Regiunea Sud-Vest: judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj;

g. Regiunea Sud-Est: județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea; h.

Regiunea Sud: judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi

Teleorman; i. Diaspora.

2. Coordonatorii regionali USR Tineret au următoarele atribuții:

. propun și implementează proiecte la nivelul regiunii coordonate;

a. gestionează activitatea de resurse umane la nivelul regiunii coordonate;

b. colaborează cu filialele USR din regiunea coordonată;



3. Coordonatorii regionali își încheie mandatul la momentul împlinirii a 28 de ani, moment
în care  apartenența la organizația USR Tineret încetează. În acest caz, procedura de
desemnare a  coordonatorilor regionali în cauză se va relua.

Articolul 18

1. Propunerea de înființare a unui nou departament se înaintează de către minim 5 membri cu
drept de  vot ai USR Tineret sau de către cel puțin un membru cu drept de vot al BEx USR
Tineret. Propunerea  va fi însoțită de o descriere a rolului și organizării departamentului,
precum și a unui plan de acțiune.

2. BEx USR Tineret, la prima ședință de după înaintarea propunerii conform paragrafului
precedent,  aprobă înființarea noului departament numai cu votul majorității membrilor

acestuia.

3. La formarea unui nou departament, BEx USR Tineret numește, cu votul majorității
membrilor  acestuia, un coordonator interimar al acestui departament, care servește nu
mai mult de 60 de zile.

4. Poate intra în departamentul nou creat orice membru cu drept de vot al USR Tineret, pe
bază de  voluntariat. În cazul în care departamentul a fost înființat prin petiție, membrii
care au propus  înființarea departamentului vor deveni automat membri ai
departamentului.

5. Coordonatorul interimar al unui departament trebuie să organizeze alegeri în cadrul
departamentului  pentru alegerea următorului coordonator. Noul mandat trebuie avizat prin
vot de către BEx USR  Tineret.

6. Înaintea alegerii unui nou mandat de coordonator de departament, este obligatorie
organizarea a cel  puțin o dezbatere în mediul online cu candidații.

7. Poate candida pentru poziția de coordonator de departament orice membru USR Tineret
care a  activat în cadrul departamentului timp de cel puțin 30 de zile înainte de ziua

alegerilor.

8. Votul pentru alegerea noului mandat are loc online, prin vot secret, pe una dintre
platformele  disponibile organizației. Procesul de vot este organizat de Secretar USR
Tineret, în colaborare cu  Vicepreședintele USR Tineret pentru relații interne.

9. Poate alege și poate fi ales coordonator orice membru USR Tineret, care întrunește
următoarele  condiții:

a. a participat în cadrul departamentului la cel puțin o ședință/activitate/proiect; b.

s-a înscris în departament înaintea ultimei dezbateri precedente procesului de vot.

Articolul 19

1. Coordonatorii regionali și coordonatorii de departamente au dreptul de a-și alege până la un
secretar  și doi coordonatori adjuncți.

2. Secretarii și coordonatorii adjuncți sunt membri USR Tineret, aleși de către
coordonatorii  departamentului respectiv.

3. Coordonatorii departamentelor și regiunilor nu au nevoie de avizul nici unei structuri USR



Tineret  pentru alegerea sau demiterea unui secretar/coordonator adjunct.

4. Coordonatorii departamentelor își încheie mandatul la momentul împlinirii a 28 de ani,
moment în  care apartenența la organizația USR Tineret încetează. În acest caz,
procedura de desemnare a  coordonatorilor departamentelor în cauză se va relua.

Capitolul 4: Alegeri

Articolul 25

1. În sensul prezentului regulament, prin termenul de funcție se înțelege o funcție de
conducere, de  coordonare, sau funcția de secretar, cea din urmă având statut special,
de execuție.

2. Prin funcţie de conducere se înţelege funcţia de membru cu drept de vot al Biroului
Executiv  (președinte și vicepreședinți).

3. Prin funcție de coordonare se înțelege funcția de coordonator regional sau
coordonator de  departament în cadrul Biroului de Coordonare.

Articolul 26
1. Orice membru cu drept de vot al USR Tineret poate candida la orice funcţie de conducere

sau de  coordonare.

2. Un membru USR Tineret nu poate fi ales și nu poate activa decât într-o singură funcție.

3. Un membru își poate depune candidatura pentru mai multe funcții de conducere în același
timp, dar  nu va putea servi decât într-una singură. Alegerea tuturor funcţiilor de conducere
în cadrul USR  Tineret se face prin votul secret al participanţilor la Congresul USR Tineret

4. Supleanţii acestor funcţii sunt candidaţii care nu au obţinut suficiente voturi, iar
eventuala lor  accedere la posturi în caz de vacanţă se face conform prevederilor

prezentului regulament.

5. Împlinirea vârstei de 28 de ani de către un membru al USR Tineret care deține o funcție de
conducere  sau de coordonare atrage după sine încheierea mandatului acestuia,
succesiunea fiind făcută în  ordinea numărului de voturi obținute în respectivele alegeri ori
conform procedurii specifice fiecărui  organism intern al USR Tineret.

Articolul 27 Alegerea Biroului Executiv

1. Scrutinul pentru desemnarea Biroului Executiv se desfășoară în vederea alegerii
președintelui USR  Tineret și a celor șase vicepreședinți USR Tineret;

2. Pentru ocuparea funcției de Președinte USR Tineret un candidat are nevoie de
obținerea unei  majorități absolute din numărul membrilor USR Tineret cu drept de
vot, în scrutinul pentru  desemnarea Biroului Executiv;

3. În situaţia în care niciun candidat nu întrunește condițiile menționate la alineatul (2) pentru
funcţia de  Preşedinte USR Tineret, se desfăşoară un al doilea tur de vot, între candidaţii
clasaţi pe locurile 1 şi 2  în primul tur;



4. În cazul unui al doilea tur, este desemnat câștigător al scrutinului candidatul ce reușește să
obțină  majoritatea voturilor exprimate de membrii USR Tineret cu drept de vot în
scrutinul pentru  desemnarea Biroului Executiv;

5. Pentru posturile de vicepreședinte USR Tineret se organizează câte un scrutin separat
pentru fiecare  portofoliu;

6. Pentru ocuparea funcției de vicepreședinte, procedura de vot aplicabilă este identică celei de
ocupare  a funcției de Președinte USR Tineret.

Articolul 28 Alegerea coordonatorilor regionali

1. Alegerea coordonatorilor regionali se realizează separat la nivelul fiecărei regiuni dintre
cele 9  consemnate în prezentul Regulament;

2. Este desemnat coordonator regional candidatul care reușește obținerea unei majorități
relative de  voturi de la membrii USR Tineret cu drept de vot la nivelul regiunii respective.

Articolul 29 Alegerea coordonatorilor de departamente

1. Alegerea coordonatorilor de departamente se realizează separat la nivelul fiecărui
departament  dintre cele consemnate în prezentul Regulament;

2. Este desemnat coordonator de departament candidatul care reușește obținerea unei
majorități  relative de voturi de la membrii USR Tineret cu drept de vot la nivelul
departamentului respectiv;

3. Excepție de la alineatul (2) fac doar acei coordonatori considerați interimari cu mandat
limitat la 60  zile în urma înființării unor noi departamente conform prevederilor prezentului

regulament.

Articolul 30 Campania electorală

1. Campania electorală pentru funcțiile alese la nivelul USR Tineret se desfășoară timp de
30 de zile  înaintea primei zile a alegerilor sau a zilei alegerilor.

2. Campania electorală se încheie înainte de miezul nopții în ziua premergătoare primei zile a
alegerilor  sau a zilei alegerilor.

3. Comisiile electorale înființate ad-hoc vor organiza cel puțin o dezbatere în cadrul fiecărui
tur de  alegeri, la care candidații sunt încurajați să participe.

Capitolul 5: Referendumul

Articolul 31

1. Referendumurile interne se organizează în urma petiției a cel puțin cincisprezece la sută din
numărul  membrilor cu drept de vot USR Tineret;

2. Referendumul este considerat valid dacă au participat cel puțin o treime din membrii
înregistrați cu  drept de vot ai USR Tineret;



3. Rezultatul referendumului este obligatoriu în condiția în care opțiunea care schimbă starea
de fapt  este votată de cel puțin o pătrime din membrii USR Tineret;

4. Biroul Executiv pune în aplicare rezultatul referendumului, numai în cazul în care
rezultatul  referendumului este obligatoriu. În caz contrar, referendumul nu poate

produce efecte.

Articolul 32

1. Referendumul se organizează prin intermediul unei platforme online, cu obligația
asigurării  posibilității de a participa pentru toți membrii USR Tineret;

2. Întrebarea și opțiunile de răspuns pentru referendum trebuie comunicate cu cel puţin o lună
înainte,  acestea fiind menţinute în dezbatere publică minim 7 zile înainte de începerea
votării. Procesul  referendar se desfășoară timp de trei zile. Participarea la referendum,
precum și rezultatele  referendumului, nu pot fi comunicate nimănui decât după încheierea
votării;

3. Nu pot fi oferite decât două opțiuni de răspuns la întrebarea ce constituie subiectul
referendumului.  Aceste opțiuni trebuie să vină în sensul aprobării sau respingerii obiectului

formulat de întrebare;

4. Nu vor putea face obiectul referendumului intern aspectele ce ţin în orice fel de persoane,
sancţiuni,  drepturile omului, criteriile de aderare;

5. Dacă referendumul a fost respins în cadrul votului, aceeași întrebare nu mai poate face
obiectul unui  alt referendum timp de cel puțin un an.

Capitolul 6: Dispoziții tranzitorii și finale
Articolul 33

1. Pentru o perioadă de un an de la prima întrunire a Congresului USR Tineret va funcționa cu
structuri  de conducere alese pentru un an, și nu pentru doi, așa cum prevede prezentul
Regulament, pentru  asigurarea unei perioade tranzitorii de la statutul de grup tematic la
organizație componentă și deplin  funcțională a partidului Uniunea Salvați România.

2. În perioada de tranziție, pentru a asigura o mai bună funcționalitate a organizației, Biroul
Executiv  poate dispune crearea de comisii interne prin care să desemneze responsabili pe
relații internaționale,  publice sau chestiuni financiare ș.a.m.d., care să colaboreze cu
departamentele deja existente, sau să  pună bazele altora noi.



RULES

OF ORGANIZATION AND OPERATION

OF THE YOUTH ORGANIZATION OF THE SAVE ROMANIA UNION (“USR

Tineret”) Approved at the meeting of the USR Political Committee on February 8, 2020.

CHAPTER 1: General provisions

Article 1

1. Within the party "Save Romania Union" operates the youth organization, which is
called "USR Tineret".

2. USR Tineret operates as an integral part of the “Save Romania Union” party, based on
the corresponding provisions of the USR Statute and based on its own Organization and
Functioning Regulation, approved by the USR Political Committee.

3. In this sense, USR Tineret does not have a separate legal status and is subordinated to the
competent bodies of the “Save Romania Union” party, and any provisions of this Regulation
that conflict with the provisions of the USR Statute are considered null and void.

4. Also, the decisions taken within the USR Tineret bodies that conflict with the provisions of the
USR Statute, respectively with the decisions of the “Save Romania Union” party forums, are null

and void, and the latter may request the annulment, modification or re-discussion of any
decision. USR Tineret.

5. The decisions and rulings taken within the bodies of USR Tineret are applicable only to its
members, and they do not produce effects in relation to the party “Save Romania Union”,
except for the election of the president of USR Tineret;

6. The governing bodies of USR Tineret communicate within maximum 48 hours the decisions
taken to the General Secretariat of USR, as well as to all the county / local Offices from the
localities / counties with USR Tineret members that fall under the incidence of the respective
decisions.

Article 2

1. In its work, USR Tineret will support the participation and inclusion of all young people,
regardless of race, ethnicity, sex or sexual orientation, religious beliefs, level of education,
marital status, economic status or any other criteria of discrimination specified in Article 21 of
Charter of Fundamental Rights of the European Union.



2. In particular, in its activity, USR Tineret will support and organize actions in order to
support the presence of young women in the internal political life of USR and in the
political one in general.

3. USR Tineret aims to represent the interests of young people within the party, namely to
promote among young people the mission, vision, doctrine, political program and related
public policies of the party "Save Romania Union", respectively its solutions to the problems
society is facing.

4. In carrying out its external actions, USR Tineret may act, as a full member, associate or
observer, in cross-party organizations at European and international level.

CHAPTER 2: USR Tineret Members

Article 3

1. Members of the "Save Romania Union" party who have not reached the age of 28 and are
not suspended from the party may become members of USR Tineret.

2. Also, within USR Tineret, members of the “Save Romania Union” party, over the age of 28,
respectively supporters of the party, may be active, having only the right to participate in the
activities of USR Tineret, respectively the right to protection of personal data.

3. Romanian citizens or members of a Member State of the European Union who have their
domicile or residence in Romania and who have reached the age of 16 may obtain the status
of active USR Tineret supporters and may be involved in the civic activities, programs and
projects of USR Tineret, in to the extent that there are no legal impediments or opposition from
the relatives

4. In order to obtain USR Tineret membership, the following process must be

completed:

a. Filling in the registration form in the USR Tineret database;

b. validation of the registration by the USR Tineret secretary or by the USR Tineret

HR Department following the verification of the conditions to be met.

5. If the USR Tineret Secretary or the HR Department of USR Tineret does not validate within
48 hours of the request, the USR member in question will be considered accepted into
USR Tineret

6. The membership status of the USR Tineret organization is subsidiary to the membership status
of the "Save Romania Union" party.

7. Violation of the regulations of the “Save Romania Union” party, made as a subsidiary
member of the USR Tineret organization entails the corresponding sanctions specified in
the USR Statute.

Article 4



1. The members of USR Tineret have the following rights:

a. the right to participate in the meetings of the decisional and deliberative forums of USR Tineret,

as an observer, b. the right to participate in the congresses and in the formal or informal meetings of

USR Tineret, c. the right to choose and be elected within USR Tineret elections,

d. the right to confidentiality and the protection of personal data;

e. the right to be treated as a member with equal rights;

f. the right to be treated equally and not to be subjected to any type of discrimination, on the basis of
the criteria mentioned in Article 2, para. (1);
g. the right to have access to information about the activity and the way of carrying out the
activity of USR Tineret;

h. the right to freedom of expression, with the exception of discriminatory or hate

speech; i. the right to propose for internal debate any idea, project or action

j. the right to report any irregularity within USR Tineret to the competent executive body of
USR Tineret, as the case may be

k. the right to file complaints against another member who violated the USR Statute within the USR
Tineret organization, being sent internally to the competent bodies of the party.

l. the right to submit complaints to the National Office of USR or to the County Offices of USR
branches, in order to discuss some USR Tineret projects; The USR National Office and the County
Offices can express themselves in favor of the cessation of the respective projects.

m. the right to withdraw from USR Tineret.

Article 5

1. The members of USR Tineret have the following duties:

a. to comply with the provisions of this Regulation, as well as the acts and decisions drawn
up by all the governing bodies of the structures to which it belongs;

b. not to take initiatives contrary to the purpose and objectives of the organization,
or contrary to the directives established by Congress;

c. to have a collegial character, to avoid insulting or slanderous attitudes towards
colleagues in the organization, in accordance with article 4, par. (1), lit. f);

b) Failure to comply with the obligations laid down in this Regulation may result in the
application of sanctions in accordance with the procedures laid down in this Regulation.

c) The sanctions that can be given by the Executive Office of USR Tineret or by the Coordination
Office of USR Tineret are:

a. exclusion from USR Tineret,

b. suspension of the right to propose projects,

c. exclusion from projects to which the member concerned belongs



4. The sanctions provided for in letters b and c of paragraph 3 above may also be ordered by
the department coordinators and the regional regional coordinators, and these sanctions
may be challenged at BEX and BC. Until the cancellation of these sanctions by these
bodies, they shall remain in force.

5. The rights and duties under the USR Statute shall apply mutatis mutandis to the members
of the USR Tineret, who shall have priority over those of this Regulation.

Article 6

1. Termination of membership may take place:

a. automatically, when it no longer meets at least one of the conditions of Art. 3, para. (1).
b. upon request, by sending a notification to the Secretary of USR Tineret or the HR Department
of USR Tineret, announcing its desire to withdraw from USR Tineret;

c. by excluding the member of USR Tineret by the law enforcement bodies.

CHAPTER 3: USR Tineret Bodies

Section 1: USR Tineret Congress

Article 7

1. The Congress is the superior decision-making forum of USR Tineret. In order to choose the
management positions within the Executive Bureau, the Congress will meet in the plenary
version, in the virtual space.

2. At the plenary meeting, the Congress is composed of all voting members of USR
Tineret.

3. When meeting through delegates, in the physical version, the Congress fulfills all the
attributions specified in Art. 9, except those regarding the election of management positions.

4. At the meeting in the physical version, the Congress is formed by ad-hoc delegations elected
according to art. 9 of the Regulations of the regional departments and of the legal members
of the Congress.

Article 8

1. The Congress shall meet at least once every 2 years and may be ordinary or extraordinary.

2. The convening of the Congress is carried out by the decision of the Executive Bureau of
USR Tineret, on time, or at the request of one third of the members of USR Tineret, which

must also include a proposed agenda. The convocation is announced 30 days in advance on
all communication channels of the organization so that all members of USR Tineret have

access to the convocation decision and the proposed agenda.



3. The congress in the physical version shall be convened by the Executive Bureau, at its
initiative or following the proposal of two thirds of the number of regional coordinators.

4. The Congress can take place either physically or online, the Executive Bureau having the
responsibility to provide members with the optimal means to participate, following the
establishment of the means of organization;

5. Decisions of the Congress in the physical version shall be taken by simple majority, except for
those concerning proposals to amend the Rules of Procedure, where a qualified two-thirds
majority is required.

Article 9

1. The Congress has the following attributions:

a. elects and revokes, by secret ballot, the President and Vice-Presidents of USR Tineret

b. adopts and modifies the programmatic documents of the organization (policy briefs, etc.);

c. adopts the proposed amendments to the Organization Regulations of USR Tineret, which
will be subsequently submitted to the Political Committee of USR for approval;
d. receives the reports of the Executive Bureau, the Coordination Bureau, respectively those of the
work departments, at the end of their mandate;

e. any other attributions given by the present Regulation of organization and functioning.

3. The delegations representing the Congress in the physical version are elected by the Congress,
based on the principle of regional representation. In this sense, the members of USR Tineret will be
divided into regional groups, in accordance with their membership in a USR county branch and with
the regions provided in art. 17, paragraph 1.

4. A rule of representation of one delegate per fifteen members per region, but not less than three
delegates per region, shall be established.

5. For the election of the Congress in the physical version, its members will be divided into regional
groups, in accordance with the regions established by this regulation. The Executive Bureau will hold
the elections on a secure online platform.

6. Members of Congress, divided into regional groups, shall elect delegations on the basis
of the rule of regional representation, as follows:

. each member of Congress will have a single ballot paper, in which all candidates will be
registered for the position of delegate in the region to which he belongs;

a. on the ballot paper, the voter will rank the candidates according to his preferences, but will not
rank a number of delegates higher than the number of available positions;

b. the results will be counted based on the elimination rounds. After each round, the candidate who
obtained the fewest votes will be eliminated, his votes being redistributed according to the ranking in
each ballot to the candidates from the next position;

c. the distribution rounds will end when as many candidates remain in the race as there are
positions, at which point the remaining candidates will be declared elected delegates.

Section 2: Executive Bureau



Article 10

1. The USR Tineret Executive Bureau, hereinafter referred to as “BEx USR Tineret”, is the
executive body of USR Tineret.

2. The USR Tineret BEx is composed of seven voting members, elected by Congress from
among the USR Tineret members, as well as the secretary.

3. The seven elected members of BEx USR Tineret are:

a. the president of USR Tineret;

b. six vice-presidents, in charge of the following portfolios: human resources, international relations,
public policies, communication, the relationship with the civil society and the relationship with the
national organization USR.

4. The members of BEx USR Tineret are full members of the Congress and of the
Coordination Bureau of USR Tineret.

5. The members of BEx USR Tineret are elected for a maximum term of two years. They may not
serve more than two terms, which may be consecutive.

6. The mandate of the members of the Executive Bureau ends in case of resignation, by losing
the quality of member of USR Tineret, in case of impossibility to exercise the attributions for a
period longer than 90 days, as well as by revocation by the body that elected them.

7. Also, the term of office of BEx members ceases at the time of turning 28, at which time
membership in the USR Tineret organization ceases, the succession being made in the order
of the votes obtained.

8. The meetings of BEx USR Tineret are convened by the President of USR Tineret, or by at
least 3 voting members of BEx USR Tineret.

9. The BEx meeting shall be convened on the basis of a proposed agenda which may be
amended by BEx members not later than one hour before the meeting. The agenda is voted
by the members of BEx USR Tineret at the beginning of the meeting.

10. The meetings of BEx USR Tineret are legally constituted only with the presence of the
majority of its members. In the absence of such a presence, meetings may take place but
may not produce decisions.

11. If the quorum of a BEx USR Tineret meeting is not met, the members of the BEx USR Tineret
present shall be required to reconvene the meeting within a maximum of 48 hours.

12. BEx USR Tineret meetings can take place both in a physical space and through an online
video conferencing channel.

13. BEx USR Tineret offline meetings must be announced at least 7 days in advance and
online meetings at least 48 hours in advance.

Article 11

1. BEx USR Tineret has the following responsibilities:



a. leads USR Tineret between Congresses and takes all necessary measures and decisions in
this regard for the smooth running of the organization;

b. convenes the Congress both in the plenary and in the physical version, organizing its

development; c. presides over the Congress in the physical version;

d. manages the financial and material resources of USR Tineret, which it benefits from through
the projects approved by the forums of the "Save Romania Union" party

e. proposes to the Congress organized in the physical version the

restructuring of the organization; f. validates by vote the department

coordinators;

g. establishes the number of delegates of each region to the USR Tineret Congress,
according to the representation norm from art. 10, paragraph (3);

h. coordinates the information and promotion campaigns of USR Tineret's position on topics of
public interest, based on policy briefs agreed with the USR National Bureau;

i. implements the electoral strategy decided by USR and carries out activities to promote the
candidates in the electoral elections;

j. determine the executive powers which it may delegate to its members, including the
Vice-Presidents or the Secretary, on the basis of proposals from the President; they will present a
half-yearly activity report;

k. orders the replacement of members whose term of office has ceased to be replaced by alternates;
the alternates are always established as substitutes in the descending order of the votes for the
respective position obtained by them at the last Congress; the replacement of the president will be
made with the vice-president who took the highest number of votes at the last Congress, starting in
maximum 30 days the extraordinary Congress procedure in order to elect the new president;
l. Dismisses by a vote of two-thirds of the members of BEx the project managers and coordinators of
the work departments in the event of non-compliance with their duties in accordance with the
portfolios and job descriptions

Article 12

1. The president of USR Tineret is elected by the Congress for a maximum

term of 2 years. 2. A member may hold the position of President of USR

Tineret for a maximum of 2 terms.

3. The President of USR Tineret is a full member of BEx USR Tineret, BC USR Tineret,
respectively of the Congress organized in physical form.

4. The president of USR Tineret will propose, within thirty days from taking office, an activity
program, and will present a half-yearly report to BEx USR Tineret.

5. In his absence, the President may delegate his duties to the First

Vice-President; 6. The president of USR Tineret has the following attributions:

a. coordinates the activity of BEx USR Tineret



b. convenes and leads the meetings of the USR Tineret Executive Bureau;

c. represents USR Tineret in the negotiation procedures with USR or other

organizations; d. represents the official positions of USR Tineret in the internal

and external environment;

e. convenes the USR Tineret Congress and proposes its agenda;

f. make nominations for the position of USR Tineret Secretary, in accordance with these regulations;

Article 13

1. USR Tineret has a number of 6 vice-presidents. They are elected by the USR Tineret
Congress for a maximum term of 2 years.

2. During the 2 years of office, the position of first vice-president will be exercised on a
rotating basis, each of the 6 vice-presidents benefiting from 4 months of mandate.

3. A member may hold the position of Vice President of USR Tineret for a maximum of 2 terms.

4. The vice-presidents of USR are full members of BEx USR Tineret, BC USR Tineret,
respectively of the Congress organized in the physical version.

5. The attributions of the vice-presidents of USR Tineret are specified in the Job
Description for each position, respectively in the afferent portfolios.

Article 14

1. The Secretary of USR Tineret is a non-voting member of BEx USR Tineret, approved by BEx
USR Tineret on the proposal of the President of USR Tineret.

2. If BEx USR Tineret refuses to nominate the nominee, the President shall nominate another
nominee. On the second rejected proposal, any member of BEx USR Tineret may nominate
a Secretary, and within a maximum of 48 hours must be validated by a consensus vote.

3. If a proposal for the position of Secretary is not validated after 48 hours by a consensus vote
in the USR Tineret BEx, the President of the USR Tineret may appoint an Interim Secretary
for a period of 30 days. At the end of the interim period, the ordinary procedure for
appointing the USR Tineret Secretary will be resumed.

4. The approval of the proposal and the dismissal of the Secretary will be made with the vote of
the qualified majority of two thirds of the members of BEx USR Tineret.

5. If at the first meeting of BEx USR Tineret in which the person proposed as USR Tineret
Secretary is submitted for approval, two thirds of the members of BEx USR Tineret will not be
present, at the second convocation of the meeting BEx USR Tineret for approval of the
proposed person as USR Tineret Secretary, the proposal will be adopted by the vote of
two-thirds of the USR Tineret BEx members present at that meeting, regardless of the
quorum.

6. The voting mechanism described above will be valid for each proposal of USR Tineret
Secretary.



7. The term of office of the Secretary shall cease, in exceptional cases, on the occasion of his
28th birthday, at which time membership in the USR Tineret organization shall cease. In
this case, the procedure for appointing the USR Tineret Secretary will be repeated.

Article 15

1. The USR Tineret Secretary has the following attributions:

a. coordinates the activity of organizing the national events of the organization;

b. organizes the activity of preparation of the works and of the documents necessary for the
development of a Congress, referendum, BEx USR Tineret meeting, respectively BC USR Tineret
meeting;

c. will have the full right of access to the view in the Register of USR members, together with the
Coordinator of the USR HR Department.

d. informs the General Secretariat of USR about the national and regional events and projects
that USR Tineret will organize in the next 7 days

e. fulfills any other attributions established by the decisions of the Congress, BEx USR Tineret, BC
USR Tineret or which result from the provisions of the present Regulation;

f. prepares current reports to the President of USR Tineret, respectively monthly to BEx USR Tineret
and the National Bureau of USR upon request;

g. organizes the means of financing of the organization, according to the present Regulation
approved by the Political Committee of USR.

h. drafts at the request of BEx and BC Tineret the minutes of their meetings.

2. The USR Tineret Secretary is responsible for his activity before the rest of the USR Tineret
Executive Bureau, as well as before the USR Tineret Congress.

Section 3: Coordination Office

Article 16

1. The USR Tineret Coordination Office is the collegiate management structure of the
organization that coordinates the activity of USR Tineret between Congresses.

2. Only the members of USR Tineret who benefit from the right to vote may be elected in
the USR Tineret Coordination Bureau.

3. BC USR Tineret is composed of:

a. Members of BEx USR Tineret;

b. 9 coordinators of regions.

c. the coordinators of the USR Tineret departments.

4. BC USR Tineret has the following attributions:



. transmits to BEx USR Tineret the regional situation of the organization;

a. coordinates USR Tineret projects;

b. coordinates the electoral campaigns of USR Tineret, at regional level, for the presidential,
parliamentary, MEP and local elections, as well as the information and promotion campaign of
USR Tineret's position on the referendums;

c. makes proposals to amend the Regulation, following the vote of two thirds of the members of
BC USR Tineret, which they present to the delegates to the Congress organized in the physical
version, not later than 30 days before its organization;

d. adopts the Blame Voting Procedure as a disciplinary sanction for vice-presidents who do not fulfill
their duties specified in the related portfolios; the blame vote procedure is initiated following a positive
vote of two thirds of the members of BC USR Tineret.

5. The coordinators of the regions shall be elected by the voting members of the region
for which they are running.

6. The department coordinators shall be elected by the voting members of the
department for which they are running.

7. The members of BC USR Tineret are full members of the USR Teneret Congress.

8. The term of office of a member of BC USR Tineret lasts a maximum of two years. A member of
USR Tineret can only be elected to the same position for a maximum of two terms, which can
be consecutive.

9. The term of office of the members of the Management Board ends in case of resignation, by
losing the quality of member of USR Tineret, in case of impossibility to exercise the
attributions for a period longer than 90 days, as well as by revocation by the body that elected
them.

10. Also, the term of office of the members of the BC ceases at the time of turning 28, when the
membership of the USR Tineret organization ceases. In this case, the succession will be
made in the order established for each USR Tineret body.

11. The Secretary of USR Tineret convenes the meetings of BC USR Tineret at the proposal of
the president, the vice-president for internal relations, at least one third of the members of
BEx USR Tineret or at least one third of the members of BC USR Tineret.

12. The meetings of BC USR Tineret are legally constituted in the presence of the majority of
the members of BC USR Tineret and in the presence of the majority of the members of BEx
USR Tineret.

13. In the absence of a quorum meeting, the meetings of BC USR Tineret may continue,
without, however, being able to adopt any decision.

14. If the quorum of a BC USR Tineret meeting is not met, the members of BC USR Tineret
present are obliged to reconvene the meeting within a maximum of 48 hours.

15. At the second convocation, the meetings of BC USR Tineret are legally constituted in the
presence of the majority of the members of BC USR Tineret or in the presence of the majority
of the members of BEx USR Tineret.

16. BC USR Tineret meetings can take place both physically and through an online video
conferencing channel, agreed by the majority of BC USR Tineret members.



17. BC USR Tineret offline meetings must be announced at least 7 days in advance, and
online meetings at least 48 hours in advance.

18. The convening of the BC USR Tineret meeting is based on a proposed agenda that can be
amended by the BC members at the latest one hour before the meeting. The agenda is
voted by the members of BC USR Tineret at the beginning of the meeting.

Article 17

1. USR Tineret regional coordinators are responsible for one of the following regions: a.

Bucharest-Ilfov region - Bucharest municipality and Ilfov county;

b. Center Region - Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureș and Sibiu counties;

c. North East Region - Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava and Vaslui counties; d.

North-West Region: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare and Sălaj

counties; e. West Region: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara and Timiş counties;

f. South-West Region: Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi and Gorj counties;

g. South-East Region: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea and Vrancea counties; h.

Southern Region: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova and Teleorman

counties; i. Diaspora.

2. The regional coordinators of USR Tineret have the following attributions:

. propose and implement projects at the level of the coordinated region;

a. manages the activity of human resources at the level of the coordinated region;

b. collaborates with USR branches in the coordinated region;

3. The regional coordinators end their term of office at the time of turning 28, when the
membership of the USR Tineret organization ceases. In this case, the procedure for
appointing the regional coordinators concerned shall be resumed.

Article 18

1. The proposal for the establishment of a new department shall be submitted by at least 5
voting members of USR Tineret or by at least one voting member of BEx USR Tineret. The
proposal will be accompanied by a description of the role and organization of the department,
as well as an action plan.

2. BEx USR Tineret, at the first meeting after the submission of the proposal according to the
previous paragraph, approves the establishment of the new department only with the vote of

the majority of its members.

3. When a new department is formed, BEx USR Tineret shall appoint, by a majority vote of its
members, an interim coordinator of that department, who shall serve no more than 60
days.



4. Any member with the right to vote of USR Tineret, on a voluntary basis, may enter the
newly created department. If the department has been established by petition, the
members who proposed the establishment of the department will automatically become
members of the department.

5. The interim coordinator of a department shall hold elections within the department for the
election of the next coordinator. The new mandate must be approved by vote by BEx USR
Tineret.

6. Before choosing a new term of office as a departmental coordinator, it is mandatory to hold at
least one online debate with the candidates.

7. Any USR Tineret member who has served in the department for at least 30 days prior to
election day may apply for the position of department coordinator.

8. Voting for the election of the new term shall take place online, by secret ballot, on one of
the platforms available to the organization. The voting process is organized by the USR
Tineret Secretary, in collaboration with the USR Tineret Vice President for Internal
Relations.

9. Any USR Tineret member who meets the following conditions may elect and may be
elected coordinator:

a. participated in the department in at least one meeting / activity / project; b.

registered in the department before the last debate prior to the voting process.

Article 19

1. Regional coordinators and departmental coordinators shall have the right to elect up to one
secretary and two deputy coordinators.

2. The secretaries and deputy coordinators are members of USR Tineret, elected by
the coordinators of the respective department.

3. The coordinators of the departments and regions do not need the approval of any USR
Tineret structure for the election or dismissal of a deputy secretary / coordinator.

4. The coordinators of the departments end their mandate at the time of turning 28, when the
membership of the USR Tineret organization ceases. In this case, the procedure for
appointing the coordinators of the departments concerned will be resumed.

Chapter 4: Elections

Article 25

1. For the purposes of this Regulation, the term "office" means a managerial, coordinating or
secretarial function, the latter having a special status of executive.

2. A management position shall mean the position of voting member of the Executive
Board (President and Vice-Presidents).

3. The coordination function shall mean the function of regional coordinator or
departmental coordinator within the Coordination Office.



Article 26

1. Any voting member of USR Tineret may run for any management or coordination position.

2. A USR Tineret member may not be elected and may only be active in one position.

3. A member may apply for several management positions at the same time, but will only be
able to serve in one. The election of all leadership positions within USR Tineret is made by
secret ballot of the participants in the USR Tineret Congress

4. The substitutes for these positions are the candidates who have not obtained sufficient
votes, and their eventual access to positions in case of vacancy is made according to the

provisions of the present regulation.

5. The fulfillment of the age of 28 by a member of USR Tineret who holds a leadership or
coordination position entails the end of his term, the succession being made in the order of
the number of votes obtained in those elections or according to the specific procedure of each
internal body. at USR Tineret.

Article 27 Election of the Executive Bureau

1. The election for the appointment of the Executive Bureau shall take place in order to elect
the president of USR Tineret and the six vice-presidents of USR Tineret;

2. In order to hold the position of President of USR Tineret, a candidate needs to obtain
an absolute majority from the number of USR Tineret members with the right to vote,
in the election for the appointment of the Executive Bureau;

3. In the event that no candidate meets the conditions referred to in paragraph 2 for the position
of President of USR Tineret, a second round of voting shall take place, between the
candidates ranked 1st and 2nd in the first round;

4. In the case of a second round, the candidate who manages to obtain the majority of the
votes cast by the members of USR Tineret with the right to vote in the ballot for the
appointment of the Executive Bureau shall be designated the winner of the ballot;

5. For the positions of vice-president of USR Tineret, a separate ballot shall be organized for
each portfolio;

6. For the position of vice-president, the applicable voting procedure is identical to the one for
holding the position of President of USR Tineret.

Article 28 Election of regional coordinators

1. The election of the regional coordinators shall be made separately at the level of each
region from the 9 recorded in this Regulation;

2. The candidate who manages to obtain a relative majority of votes from the members of
USR Tineret with the right to vote at the level of the respective region is appointed regional
coordinator.



Article 29 Election of department coordinators

1. The election of the department coordinators is made separately at the level of each
department from those recorded in the present Regulation;

2. The candidate who manages to obtain a relative majority of votes from the members of
USR Tineret with the right to vote at the level of the respective department is appointed
department coordinator;

3. Exceptions to paragraph 2 shall be made only by those coordinators considered to be acting
on an interim basis limited to 60 days following the establishment of new departments in

accordance with the provisions of this Regulation.

Article 30 Election campaign

1. The electoral campaign for the positions elected at the level of USR Tineret takes place
for 30 days before the first day of the elections or the day of the elections.

2. The election campaign shall end before midnight on the day preceding the first election day or
election day.

3. Electoral commissions set up ad hoc shall hold at least one debate in each round of
elections, in which candidates are encouraged to participate.

Chapter 5: The referendum

Article 31

1. Internal referendums are organized following the petition of at least fifteen percent of the
voting members of USR Tineret;

2. The referendum is considered valid if at least one third of the registered voting members of
USR Tineret participated;

3. The result of the referendum is mandatory provided that the option that changes the state of
affairs is voted by at least a quarter of the members of USR Tineret;

4. The Executive Bureau shall implement the result of the referendum only if the result
of the referendum is mandatory. Otherwise, the referendum cannot take effect.

Article 32

1. The referendum is organized through an online platform, with the obligation to
ensure the possibility to participate for all members of USR Tineret;

2. The question and answer options for the referendum shall be communicated at least one
month in advance and shall be held in public debate for at least 7 days before the start of
voting. The referendum process takes place over three days. Participation in the
referendum, as well as the results of the referendum, may not be communicated to anyone
until after the vote;



3. Only two options for answering the question which is the subject of the referendum can be
offered. These options must be for the purpose of approving or rejecting the object of the

question;

4. The issues related to any kind of persons, sanctions, human rights, accession criteria will not
be able to be the object of the internal referendum;

5. If the referendum has been rejected in the vote, the same question may not be the subject of
another referendum for at least one year.

Chapter 6: Transitional and final provisions
Article 33

1. For a period of one year from the first meeting of the USR Tineret Congress shall function with
elected structures elected for one year, and not for two, as provided in this Regulation, to
ensure a transitional period from the status of thematic group to component and fully
functional organization of the Save Romania Union party.

2. During the transitional period, in order to ensure a better functioning of the organization, the
Executive Bureau may order the establishment of internal commissions to appoint people
responsible for international relations, public relations or financial matters, etc., to collaborate
with existing departments, or lay the groundwork for new ones.


