STATUTUL PARTIDULUI
REPUBLICAN DIN ROMANIA
CAPITOLUL I - Dispozitii Generale
Articolul 1 – Denumirea, semnul permanent, semnul electoral si sediul
central al partidului.
1.1. Denumirea integrala a partidului este PARTIDUL REPUBLICAN din
ROMANIA, iar denumirea prescurtata este PR.
1.2. Semnul permanent al Partidului Republican din Romania este
reprezentarea grafica a simbolului “Lupul”.
1.3. Semnul permanent este alcatuit din corpul integral al lupului, partea de sus
fiind de culoare albastra, la mijloc o dunga alba, iar partea de jos de culoare rosie,
fiind asezat pe o baza reprezentata de o linie rosie ce are la mijloc o stea, fiind urmat
de denumirea partidului ”Partidul Republican” in culoare albastra, iar ”din Romania”,
in culoarea rosie.
1.4. Reprezentarea grafica. alb-negru si color, a semnului permanent este parte
integranta a prezentului statut (anexa1).
1.5. Semnul permanent al partidului este folosit ca stampila si antet al
documentelor oficiale, simbolul publicatiilor partidului precum si ca semn electoral.
1.6. Drapelul Partidului Republican din Romania va fi de culoare albastru, alb
si rosu, avand imprimat in centrul sau semnul permanent.
1.7. Imnul partidului se aproba de presedintele partidului.
1.8. Sediul central al partidului se afla in municipiul Bucuresti, str. D.I.
Mendeleev nr. 3, sector 1.
1.9. Sediul central poate fi schimbat prin Hotararea Biroului Permanent
Central.
1.10. Regulamentul de ordine interioara al partidului, ce cuprinde dispozitii
organizatorice si de alegeri in partid, Codul etic si moral al membrilor de partid, ca si
regulamentele de organizare si functionare ale structurilor constituite conform
statutului, se adopta si se modifica de Biroul Permanent Central.
CAPITOLUL II Definitia, scopul si obiectivele partidului
Articolul 2 - Partidul Republican din Romania este persoana juridica de drept
public, asociatie cu caracter politic, ce contribuie la afirmarea vointei politice a
cetatenilor, avand ca activitate numai obiective politice.
Articolul 3 - Partidul Republican din Romania este un partid de centru, avand
drept chemare pastrarea si sporirea atasamentului fata de patrie si neam, ce se
intemeiaza pe dreapta noastra credinta multimilenara, ortodoxa, liantul de baza al
natiunii romane.
Articolul 4 - Partidul Republican din Romania, in conformitate cu Statutul si
Programul sau Politic, urmareste numai obiective politice:
a) sustine si promoveaza statul national unitarsi suveran, integritatea teritoriala
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a Romaniei, limba romana, ca limba oficiala unica pe intregul teritoriu national;
b) militeaza pentru suveranitatea nationala si identitatea nationala reala, atribut
suprem si inalienabil al statului roman;
c) combate pe toate caile legale actiunile partidelor, organizatiilor sau
persoanelor care atenteaza la independenta, unitatea si suveranitatea Romaniei;
d) promoveaza republicanismul liberal prin imbinarea autonomiei ca drept cu
virtutea civica - solidaritatea, a unei democratii reale autentice ce implica participarea
activa a cetatenilor la viata comunitatii, la legitimitatea si functionarea corpului
politic;
e) urmareste realizarea intereselor social-economice ale cetatenilor Romaniei si
a idealurilor nationale, promovand o politica a dreptatii, a prosperitatii individuale si
nationale;
f) apara drepturile si libertatile fundamentale ale omului si respecta dreptul la
identitate culturala, religioasa, lingvistica si etnica a cetatenilor romani apartinand
minoritatilor nationale, conform reglementarilor internationale;
g) garanteaza proprietatea privata si stimuleaza libera initiativa cu respectarea
regulilor de concurenta;
h) crearea unei societati moderne in Romania, bazata pe o economie sociala si
pe principiul responsabilizarii fiecarui cetatean al acesteia;
i) promoveaza valorile si interesele nationale si principiile democratice
constitutionale, precum si dialogul si colaborarea cu toate partidele politice din
Romania;
j) sustinerea programelor si a institutiilor menite sa combata coruptia, crima
organizata si terorismul;
k) respectarea angajamentelor asumate in structurile europene, euroatlantice si
internationale, sustine proiectul unei Europe puternice, constituite din state nationale
suverane, unite printr-un complex de tratate, relatii, conventii reciproc avantajoase in
toate domeniile de cooperare;
l) militeaza pentru dezvoltarea relatiilor de prietenie si colaborare cu toate
statele lumii, relatii bazate pe principiile si normele dreptului international;
m) militeaza pentru asigurarea dreptului la libera exprimare si a libertatii
depline a presei, prin inlaturarea oricarui control din partea autoritatilor publice si a
oricaror alte forme de control;
n) promoveaza egalitatea sanselor pentru toti cetatenii, solidaritatea umana si
valorile familiei;
o) sustine si promoveaza implicarea tinerilor si a femeilor in viata politica,
sociala si economica a tarii, si adopta masuri pentru formarea si afirmarea acestora in
partid si in societate.
CAPITOLUL III – MEMBRII PARTIDULUI REPUBLICAN DIN ROMANIA
Articolul 5 - Poate deveni membru al Partidului Republican din Romania orice
cetatean roman, fara nici o discriminare, care indeplineste cumulativ urmatoarele
conditii:
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a) a implinit varsta de 18 ani;
b) recunoaste, accepta si respecta statutul si programul politic al partidului;
c) are o conduita morala si politica corespunzatoare intereselor tarii si ale
partidului;
d) nu ii sunt interzise, prin hotararare judecatoreasca definitiva, drepturile
politice si cetatenesti, si nu sufera de afectiuni pshice;
e) nu a savarsit grave abateri in functii publice sau politice.
f) nu a desfasurat si nu desfasoara activitati dovedite ca fiind ostile Romaniei,
nu a comis infractiuni grave si nu promoveaza violenta sau orice alta forma de
extremism;
g) nu face parte din organizatii apolitice care promoveaza programe contrare
principiilor partidului, sau din organizatii sau asociatii secrete din tara sau peste
hotare;
Articolul 6 – Dobandirea calitatii de membru PR se face in baza unei cereri
– adeziuni, adresate presedintelui organizatiei locale a partidului in raza careia
solicitantul domiciliaza, isi are resedinta, sau isi desfasoara activitatea, si aprobata de
Biroul Politic Teritorial. Formularul tipizat Cerere - Adeziune face parte integranta
din prezentul Statut (anexa 2).
6.1. Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate pot solicita
inscrierea in randul membrilor PR. in cazul acestora, adeziunea se va depune la
secretariatul general al PR.
6.2. Cetatenii Uniunii Europene, care nu detin cetatenie romana, dar care au
domiciliul in Romania, pot deveni membrii ai PR in aceleasi conditii ca si cetatenii
romani, si in cazul acestora adeziunea se va depune tot la secretariatul general al PR.
6.3. Adeziunea poate fi contestata de orice membru de partid sau persoana
interesata in termen de 20 de zile de la data afisarii adeziunii la sediul organizatiei
locale sau pe site-ul oficial al organizatiei judetene a PR.
6.4. Biroul Politic Teritorial, va da un raspuns in cel mult 30 de zile de la
depunerea solicitarii, timp in care va analiza si va lua o hotarare de admitere sau
respingere a solicitarii, sau dupa caz, a contestatiilor. in cazul in care Biroul nu adopta
nicio hotarare cu privire la adeziune, in termenul limita stabilit, se va considera
solicitarea de adeziune ca fiind admisa.
6.5. Solicitantul va dobandi calitatea de membru PR la data adoptarii hotararii
de admitere, respectiv a respingerii contestatiilor, sau la data expirarii termenului de
30 de zile prevazut la alin.4.
6.6. Odata devenit membru de partid, acesta va fi repartizat intr-o organizatie
de baza a partidului, constituita pe raza unei sectii de votare, de regula acolo unde
acesta are domiciliul sau resedinta.
6.7. O copie a cererii de adeziune se va transmite catre organizatia judeteana, in
vederea centralizarii, arhivarii si completarii evidentei membrilor la nivel de judet,
precum si pentru transmiterea datelor de identificare a membrilor de partid catre
Secretariatul general al PR, in vederea centralizarii acestora la nivel national.
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6.8. In conformitate cu prevederile legale, de la data dobandirii calitatii de
membru PR, se va considera demisie de drept din orice alta forma de asociere
politica.
6.9, Solicitarea dobandirii calitatii de membru PR se poate realiza si prin
intermediul aplicatiei online, prin completarea cererii – adeziune in format electronic,
existenta pe website-ul oficial al PR.
6.10. In aceasta situatie, secretarul executiv al organizatiei locale PR va
contacta solicitantul in termen de cel mul 7 zile de la aplicatia on-line, pentru a
finaliza procedura de aderare.
Articolul 7 – Dovada calitatii de membru a PR se face in baza carnetului de
membru, eliberat pentru fiecare persoana la data dobandirii acestei calitati.
7.1. Membrii PR se vor inscrie in Registrul de Evidenta al membrilor PR de la
nivelul fiecarei organizatii locale a partidului, care poate fi realizat atat scriptic, dar si
in format electronic, in conformitate cu Regulamentul de ordine interna al PR.
7.2. La nivel judetean si de sector functioneaza Registrul judetean/sector de
evidenta al membrilor PR, in mod obligatoriu ca baza de date in format electronic, in
care sunt inscrisi toti membrii din organizatia judeteana/sector si principalele date de
identificare ale acestora. Evidenta si centralizarea acestor date se va face de catre
secretarul executiv al organizatie judetene/sector a PR.
7.3. La nivelul central al PR, Secretariatul general organizeaza si functioneaza
Registrul National de evidenta a membrilor PR, baza de date in format electronic, in
care sunt inscrisi toti membrii partidului, cu principalele lor date de identificare.
7.4. In fiecare an preelectoral, in conformitate cu prevederile legale,
organizatiile PR de la toate nivelurile sunt obligate sa-si actualizeze evidenta si datele
de identificare ale membrilor sai.
7.5. Atunci cand intervine schimbarea domiciliului sau resedintei membrilor
PR intr-o alta localitate sau sector, acestia sunt obligati sa anunte organizatia locala
din care fac parte, in vederea intocmirii documentelor de transfer catre organizatia
locala a PR, constituita in unitatea administrativ-teritoriala de la noul domiciliu al
acestora.
7.6. Transferul la o alta organizatie locala a PR poate fi cerut si pentru alte
motive, bine intemeiate, in atare situatie, transferul urmand a fi aprobat concomitent
de cele doua organizatii locale implicate, respectiv cea in care functionat solicitantul,
si de catre cea in care urmeaza sa activeze ulterior.
7.7. In cazul in care transferul se solicita de la o organizatie de baza, constituita
pe raza unei sectii de votare, la o alta organizatie de baza, din cadrul aceleiasi
organizatii locale, transferul se aproba de Biroul organizatiei locale respective.
7.8. Dobandirea sau pierderea calitatii de membru al PR, nu creeaza privilegii
sau restrangeri in exercitarea drepturilor cetatenesti ale persoanelor in cauza.
Articolul 8. - Calitatea de membru al PR se poate pierde sau inceteaza, in
urmatoarele conditii:
a) prin demisie, solicitantul depunand o cerere in acest sens, ca expresie a
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liberei sale vointe exprimate;
b) de drept, prin inscrierea intr-un alt partid politic;
c) printr-o hotarare penala definitiva de condamnare pentru savarsirea unei
infractiuni de tradare a intereselor tarii sau pentru infractiuni savarsite cu violenta sau
pentru alte fapte antisociale grave;
d) neplata cotizatiei de membru pe o perioada mai mare de 6 luni;
e) radierea in caz de deces al persoanei in cauza sau din cauza pierderii
drepturilor electorale;
8.1. Calitatea de membru al PR mai inceteaza si prin autosuspendare, ca
urmare a deciziei personale, luate in situatia in care calitatea de membru devine
incompatibila cu o functie sau cu o demnitate publica.
8.2. Dupa incetarea starii de incompatibilitate, persoana in cauza redevine
membru al PR, perioada de autosuspendare fiind considerata vechime in partid.
Articolul 9 – Membrii de partid care au atributii si activitati politice
permanente, precum si aceia care se implica activ si constant in activitatea curenta si
electorala a partidului, sunt numiti militanti PR.
9.1. Cetatenii romani care nu au calitatea de membri ai PR dar care sunt de
acord cu principiile si obiectivele partidului pot activa ca simpatizanti, evidenta
acestora fiind tinuta de organizatia locala in raza careia acestia vor activa.
Articolul 10 - Drepturile membrilor PR sunt urmatoarele:
a) sa-si exprime liber opinia, intr-un cadru organizat, referitor la activitatile
politice intreprinse de partid, la activitatea organelor de conducere ale acestuia,
precum si a reprezentantilor partidului in cadrul organelor autoritatii publice;
b) sa promoveze initiative politice si sa aiba posibilitatea examinarii acestora
intr-un cadru organizat;
c) sa participe la sedintele forurilor de conducere in care urmeaza sa se dezbata
si sa se adopte hotarari cu privire la activitatea politica;
d) sa fie informati despre activitatea organelor de conducere ale partidului si a
reprezentantilor acestuia;
e) sa participe la luarea hotararilor in cadrul organizatiei din care fac parte,
potrivit competentelor sale;
f) sa demisioneze din partid sau din orice functie detinuta;
g) sa fie consultati periodic in probleme politice, sociale, economice sau
organizatorice fundamentale, iar opiniile majoritar exprimate sa determine aprobarea
deciziilor;
h) sa se adreseze conducerii din care fac parte in orice problema de interes
public sau personal;
i) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale partidului la diferite
niveluri, conform prevederilor statutare;
j) sa propuna si sa fie propusi candidati pe listele electorale ale partidului, in
conditiile legii si conform prevederilor statutare;
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k) sa beneficieze de sustinerea politica a partidului si a organelor sale de
conducere, precum si de consultanta juridica fata de atacurile politice injuste;
l) sa aiba dreptul de a se apara si sa poata contesta hotararile organelor de
conducere competente care il privesc, in conformitate cu prevederile statutare si
procedurile adoptate de organele de conducere ale partidului.
Articolul 11 - Obligatiile membrilor PR sunt urmatoarele:
a) sa actioneze pentru apararea suveranitatii, unitatii, independentei si
integritatii teritoriale a Romaniei, precum si pentru consolidarea prestigiului ei in
lume;
b) sa manifeste un comportament civilizat si sa aiba o tinuta morala
corespunzatoare si sa respecte codul de etica si morala al membrilor PR;
c) sa cunoasca si sa respecte Statutul si Programul politic al partidului;
d) sa promoveze si sa apere optiunile politice ale PR exprimate in programul
politic, declaratiile, rezolutiile si celelalte documente ale acestuia;
e) sa participe cu regularitate la Adunarile generale ale organizatiei de partid si
la activitatile organizate de aceasta;
f) sa respecte disciplina de partid si caracterul confidential al unor documente
sau informatii de partid;
g) sa militeze pentru pastrarea si intarirea unitatii partidului;
h) sa nu aduca daune imaginii si prestigiului partidului si sa dovedeasca in
intreaga lor activitate, corectitudine si moralitate;
i) sa nu exprime in public, in numele partidului, pareri care contravin politicii
si strategiei partidului sau hotararilor sale;
j) sa actioneze in vederea cresterii influentei partidului in societate, precum si
aducerea de noi membri in randurile acestuia;
k) sa sustina candidatii partidului, desemnati de organismele competente ale
acestuia;
l) sa informeze permanent conducerea organizatiilor de partid din care fac parte
sau conducerea centrala a partidului, dupa caz, de activitatea desfasurata in cadrul
Parlamentului Romaniei sau a Parlamentului European, precum si in cadrul
structurilor administratiei publice locale sau centrale;
l) sa plateasca cotizatia de membru al partidului;
Articolul 12 – Sanctiuni
12.1. Membrilor PR care au savarsit abateri de la prevederile statutului sau
aduc prejudicii partidului prin activitatea sau comportamentul lor, li se vor aplica
sanctiuni in functie de gravitatea faptelor dupa cum urmeaza:
a) avertisment;
b) suspendarea pe anumite termene a unor drepturi in interiorul partidului;
c) suspendarea din functie pe timp limitat;
d) revocarea din functia de conducere;
e) retragerea sprijinului politic, permanent sau temporar, pentru functiile de
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parlamentar, europarlamentar, presedinte al Consiliului Judetean, primar, viceprimar,
precum si pentru toate functiile obtinute, cu sprijinul politic al partidului, in cadrul
autoritatilor administratiei publice locale sau centrale;
e) suspendarea pe o perioada de timp limitata, intre 6-12 luni, din calitatea de
membru al PR;
f) excluderea din partid.
12.2. Sanctiunile vor fi aplicate de conducerea organizatiei din care face parte
membrul de partid respectiv, cu instiintarea prealabila a Biroului Politic Central sau a
Comisiei de etica si arbitraj. Pentru consilierii locali si judeteni, sanctiunea se
hotaraste de catre Biroul Permanent al organizatiei locale/de sector sau judetene,
respectiv al municipiului Bucuresti, hotararea fiind adoptata cu votul majoritatii
simple.
12.3. Retragerea sprijinului politic se hotaraste de Biroul Politic Central la
propunerea Biroului Politic Local din care face parte persoana propusa spre
sanctionare.
12.4. Sanctiunea cu excluderea unui membru de partid se poate face intr-una
din urmatoarele situatii:
a) daca persoana respectiva a incalcat cu buna stiinta hotararile organismelor de
conducere ale partidului;
b) daca acea persoana a fost condamnata definitiv la o pedeapsa privativa de
libertate sau i-au fost interzise exercitarea drepturilor politice si cetatenesti;
c) daca a savarsit abateri grave de la disciplina de partid, inclusiv prin actiuni
sau actiuni publice impotriva hotararilor adoptate prin vot de organismele de
conducere ale partidului de la orice nivel, sau impotriva conducerii partidului la orice
nivel, impotriva imaginii si prestigiului partidului, impotriva candidatilor PR la orice
functie publica;
d) neplata, in mod nejustificat, a cotizatiei pe o perioada consecutiva de 6 luni.
12.5. Sanctiunea privind excluderea se propune si se hotaraste dupa cum
urmeaza:
a) pentru membrii fara functii in organismele de conducere sau in administratia
publica locala, de catre Biroul Politic Local, la propunerea oricarui membru al
organizatiei locale respective;
b) pentru membrii titulari si cei cu drept de vot consultativ din cadrul Biroului
Politic Local, de catre Biroul Politic Teritorial, la propunerea Biroului Politic Local;
c) pentru membrii titulari si cei cu drept de vot consultativ din cadrul
Delegatiei Permanente Teritoriale (exceptand presedintele filialei teritoriale), de catre
Delegatia Permanenta Teritoriala, la propunerea Biroului Politic Teritorial;
d) pentru presedintele filialei teritoriale, la propunerea Presedintelui partidului
sau a Delegatiei Permanente Teritoriale a filialei in care isi desfasoara activitatea, prin
Hotararea Biroului Politic Central;
e) pentru membrii Delegatiei Permanente (exceptand Presedintele si membrii
Biroului Politic Central), prin Hotararea Delegatiei Permanente, la propunerea
Biroului Politic Central sau a Delegatiei Permanente Teritoriale a filialei in care isi
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desfasoara activitatea;
f) pentru membrii Biroului Politic Central, prin Hotararea Delegatiei
Permanente, la propunerea Presedintelui;
g) pentru Presedintele partidului, la propunerea Delegatiei Permanente, prin
Hotararea Congresului partidului.
12.6. Hotararea privind excluderea se adopta de organele de conducere ale
partidului cu votul a 2/3 din membrii acestora.
Articolul 13 - Contestatii
13.1. Hotararea de sanctionare adoptata de organele competente la nivelul
organizatiilor locale de la nivelul judetului poate fi contestata in termen de 10 zile la
Comisia Judeteana de Etica si Arbitraj, respectiv la Comisia Municipala Bucuresti de
Etica si Arbitraj a PR Bucuresti, pentru hotararile de sanctionare adoptate de organele
competente ale organizatiilor PR de la toate nivelurile municipiului Bucuresti.
13.2. Hotararea de sanctionare adoptata de organele competente la nivelul
organizatiilor judetene ale PR si a municipiului Bucuresti, poate fi contestata in
termen de 10 zile la Comisia Nationala de Etica si Arbitraj.
13.3. Comisiile de Etica si Arbitraj analizeaza contestatiile formulate impotriva
hotararilor de sanctionare si confirma sau infirma sanctiunile aplicate de catre
organele de conducere respective.
13.4. Pana la solutionarea definitiva a contestatiei, hotararea de sanctionare
produce efecte depline. Daca o contestatie a fost admisa, organele de conducere ale
organizatiei locale, judetene sau organele de conducere la nivel national au obligatia
repunerii in toate drepturile a membrului PR sanctionat in mod nestatutar. Repunerea
in drepturi se va face in maxim 15 zile de la data comunicarii hotararii de admitere a
contestatiei.
Articolul 14 - Recompense
14.1 Pentru merite deosebite in cadrul organizatiilor partidului, membrii
acestuia pot primi distinctii, premii si recompense, instituite de Partidul Republican
din Romania.
14.2. Acordarea acestora se va face la propunerea organizatiilor din care acestia
fac parte, fiind atribuite intr-un cadru festiv si in prezenta unor invitati de marca din
cadrul partidului sau din afara acestuia.
CAPITOLUL IV ORGANIZAREA PARTIDULUI
Articolul 15 – Principii de organizare
15.1. Partidul Republican din Romania este organizat si functioneaza pe intreg
teritoriul tarii, la nivel local, judetean/sector al municipiului Bucuresti si la nivel
national.
15.2. Pentru membrii PR cu domiciliul in afara tarii se organizeaza si
functioneaza Organizatia Diaspora cu sediul in municipiul Bucuresti.
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Articolul 16 – Organizatiile politice ale PR
16.1. Organizatiile Partidului Republican din Romania sunt repartizate pe
criterii teritoriale astfel:
a) organizatii la nivelul sectiilor de votare, in localitatile cu pana la 5.000 de
locuitori, putand fi constituite daca au cel putin 9 membri activi;
b) organizatii la nivelul cartierelor, in localitatile cu peste 25.000 de locuitori,
numarul acestora fiind corespunzator cu numarul de consilieri locali din localitatea
respectiva, conform Legii administratiei publice locale, fiind constituite daca exista
cel putin 13 membri activi;
c) organizatii la nivelul centrelor de votare, pentru sectoarele municipiului
Bucuresti, considerate organizatii locale si care respecta prevederile statutare ale
organizatiilor de cartier;
d) organizatii locale (centru de votare pentru sectoarele municipiului
Bucuresti, comunale, orasenesti si municipale); organizatiile comunale se pot
constitui daca au cel putin 15 membri activi si organizatii in cel putin 2/3 din numarul
sectiilor de votare de pe teritoriul comunei, cele orasenesti daca au cel putin 41
membri activi si organizatii in cel putin 2/3 din numarul sectiilor de
votare/cartierului, iar cele municipale daca au cel putin 71 membri activi si
organizatii in cel putin 2/3 din numarul sectiilor de votare/cartierului;
e) organizatii judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, numite si
filiale teritoriale, putand fi constituite daca au cel putin 250 de membri activi si cel
putin 10 organizatii locale;
f) la nivelul fiecarei filiale teritoriale, se organizeaza si functioneaza organizatii
teritoriale ale Tineretului Republican, inclusiv la nivel de sectoare ale municipiului
Bucuresti, compuse din membrii PR care nu au implinit varsta de 35 de ani, structuri
ce sunt coordonate de Birourile Politice Teritoriale. Unde este cazul, se pot constitui
structuri ale Tineretului Republican si la nivelul organizatiilor locale, ce vor fi
coordonate de Birourile Politice Locale;
g) in centrele universitare se organizeaza si se constituie structuri ale
Studentilor Republicani, ce vor fi coordonate de Birourile Politice Teritoriale, iar in
municipiul Bucuresti de catre Consiliul de Coordonare al Municipiului Bucuresti;
h) la nivelul fiecarei filiale teritoriale, se organizeaza si functioneaza
organizatii teritoriale ale Femeilor Republicane, inclusiv la nivel de sectoare ale
municipiului Bucuresti, structuri ce sunt coordonate de Birourile Politice Teritoriale.
Unde este cazul, se pot constitui structuri ale Femeilor Republicane si la nivelul
organizatiilor locale, ce vor fi coordonate de Birourile Politice Locale;
i) la nivelul fiecarei filiale teritoriale, inclusiv la nivel de sector, se organizeaza
si functioneaza organizatia Seniorii Republicani, compusa din pensionari membri ai
PR, sub coordonarea Biroului Politic Teritorial;
j) la nivelul fiecarei filiale teritoriale, inclusiv la nivel de sector, se organizeaza
si functioneaza organizatia Oameni de Afaceri Republicani, compusa din oameni de
afaceri membri si simpatizanti ai PR, sub coordonarea Biroului Politic Teritorial.
k) la nivelul fiecarei filiale teritoriale, inclusiv la nivel de sector, se organizeaza
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si functioneaza Liga Alesilor Locali Republicani, compusa din membrii care sunt
consilieri locali sau judeteni, primari sau viceprimari, presedinti sau vicepresedinti de
Consilii Judetene, coordonata de Biroul Politic Teritorial.
16.2 La nivelul municipiului Bucuresti se organizeaza si functioneaza
Consiliul de Coordonare, format din 7 membri, respectiv cei 6 presedinti ai
filialelor teritoriale de sector si un vicepresedinte desemnat de Biroul Permanent
Central.
16.3. Atributiile Consiliului de Coordonare Bucuresti sunt urmatoarele:
a) coordoneaza si avizeaza activitatea filialelor de sector;
b) stabileste masurile de punere in aplicare a programului si strategiei
partidului la nivelul municipiului Bucuresti;
c) aproba si sustine implicarea conducerii locale la proiectele si programele de
dezvoltare pentru municipiul Bucuresti;
d) selecteaza candidatii propusi de filialele de sector si aproba lista si ordinea
acestora pe lista pentru Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
d) inainteaza Biroului Permanent Central candidatii propusi de filialele de
sector pentru Camera Deputatilor si Senat din circumscriptia electorala Bucuresti;
e) coordoneaza campania electorala din municipiul Bucuresti;
f) analizeaza activitatea reprezentantilor alesi sau numiti in administratia
publica centrala sau locala, trasand masuri pentru o mai buna reprezentare politica;
g) analizeaza activitatea reprezentantilor in parlament sub aspectul sustinerii
intereselor municipiului Bucuresti;
h) acorda sau retrage sprijinul politic persoanelor cu functii de conducere din
serviciile publice descentralizate ale administratiei publice din municipiul Bucuresti,
la propunerea filialelor de sector;
i) poate propune Biroului Permanent Central candidati pentru functiile de
conducere din administratia publica centrala;
j) aproba trei propuneri de candidati pentru functia de primar general al
municipiului Bucuresti din listele de candidati prezentate de Birourile Politice de
Sector, pe care le inainteaza Biroului Politic Central.
CAPITOLUL V STRUCTURA DE ORGANIZARE LA NIVEL LOCAL
COMUNA, ORAS, MUNICIPIU
Articolul 17 – Organizatia de la nivelul sectiei de votare
17.1. Organizatia de baza constituita pe raza teritoriala a unei sectii de votare,
este compusa din minim 5 membri activi.
17.2. Conducerea acestei organizatii de baza se efectueaza prin Adunarea
generala a membrilor acesteia si Biroul Politic al acesteia.
17.3. Adunarea generala a organizatiei de baza PR este forul de conducere al
organizatiei si se desfasoara de regula trimestrial, la convocarea Biroului Politic.
17.4. Adunarea generala extraordinara a organizatiei de baza se convoaca la
solicitarea Biroului Politic, la cererea a cel putin 1/3 din numarul membrilor
organizatiei sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.
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17.5. Adunarea generala de alegeri a organizatiei de baza PR se desfasoara o
data la doi ani.
17.6. Adunarea generala de baza PR are urmatoarele atributii:
a) dezbate si aproba programul anual de actiuni al organizatiei;
b) aproba raportul de activitate al Biroului Politic al organizatiei;
c) propune candidatii organizatiei pentru functii de conducere in cadrul
organelor de conducere ierarhic superioare ale PR;
d) propune, dintre membrii sai, candidati pentru functii in cadrul administratiei
publice locale;
e) alege membrii Biroului Politic al organizatiei.
17.7. In cazul in care pe raza teritoriala a unei sectii de votare nu este
constituita o organizatie de baza, in cadrul acestei circumscriptii se poate constitui o
grupa de partid la nivelul zonelor de actiune politica si electorala, organizate de
regula pe strazi, blocuri, cartiere, sate, etc., alcatuite din minim 5 membri.
17.8. Grupa de partid isi alege un coordonator, membru activ PR, care asigura
conducerea activitatilor grupei si legatura operativa cu Biroul organizatiei de baza,
respectiv cu Biroul organizatiei locale, in cazul in care nu exista organizatie la nivelul
sectiei de votare.
17.9. Membrii grupei de partid se intrunesc de regula lunar pentru a dezbate
problemele comunitatii pentru a hotari asupra activitatii curente si anual pentru
alegerea coordonatorului.
17.10. Biroul Politic al organizatiei de baza de pe raza teritoriala a sectiei de
votare este organul de conducere intre doua Adunari generale si se intruneste bilunar
sau de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin 1/2 din
membrii sai.
17.11. Biroul Politic al organizatiei de baza este compus din urmatorii membri
alesi: presedinte, secretar si 1-3 membri, fiind alesi pentru un mandat de doi ani, in
baza candidaturilor individuale.
17.12. Membri de drept in Biroul organizatiei de baza sunt: liderii structurilor
interne de la nivelul organizatiei, respectiv al Tineretului Republican, al Femeilor
Republicane, al Seniorilor Republicani, al Oamenilor de Afaceri Republicani si al
Ligii Alesilor Locali.
17.13. Numarul membrilor Biroului Politic al organizatiei de baza de pe raza
teritoriala a sectiei de votare este stabilit prin hotarare a Biroului Politic al
organizatiei locale, in functie de numarul de membri ai organizatiei, si este validat de
Adunarea generala a organizatiei de baza.
17.14. Atributiile Biroului Politic al organizatiei de baza sunt urmatoarele:
a) coordoneaza activitatea grupelor de partid si a militantilor care au atributii
corespunzatoare activitatii de partid;
b) organizeaza activitati pentru buna informare a cetatenilor privind principiile
si programul politic al PR, avand ca preocupare principala atragerea de noi membri
de partid in cadrul organizatiei;
c) analizeaza si supune dezbaterii membrilor de partid principalele probleme cu
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care se confrunta cetatenii din raza teritoriala a sectiei de votare si propune
organizatiei locale solutii pentru rezolvarea acestora;
d) tine evidenta membrilor de partid din cadrul organizatiei de baza si duce la
indeplinire hotararile Adunarii generale si ale organelor de conducere ierarhic
superioare ale PR;
e) informeaza periodic Biroul Politic al organizatiei locale si coordonatorii
grupelor de partid asupra actiunilor si activitatilor organizatiei si a hotararilor proprii;
f) propune Adunarii generale candidatii organizatiei pentru organele de
conducere ierarhic superioare ale PR.
Articolul 18 – Organizatia locala
18.1. Organizatia locala a PR cuprinde totalitatea organizatiilor si grupelor de
partid de la nivelul sectiilor de votare de pe raza unei unitati administrativ –
teritoriale, comuna, oras, municipiu si sector.
18.2. Atributia principala a acesteia este de a promova, la nivel local,
principiile si Programul politic al PR, si de a elabora si adopta strategii in legatura cu
aspectele esentiale ale dezvoltarii economice, sociale si culturale ale localitatii
respective, ale tuturor aspectelor vietii colectivitatilor respective.
18.3. Organizatia locala conduce si coordoneaza campaniile politice si
electorale ale PR la nivelul sau de constituire.
18.4. Conducerea organizatiei locale este structurata astfel:
a) Adunarea generala sau Conferinta organizatiei locale, dupa caz;
b) Comitetul executiv al organizatiei locale, dupa caz;
c) Biroul Politic al organizatiei.
18.5. Adunarea generala sau Conferinta, dupa caz este organul de conducere al
organizatiei locale.
18.6. Adunarea generala, constituita din toti membrii organizatiei, se convoaca,
de regula, pentru organizatiile de la nivelul centrului de votare din cadrul sectorului
municipiului Bucuresti, precum si pentru organizatiile locale comunale si orasenesti;
18.7. Conferinta, constituita din delegatii alesi in adunarile generale ale
organizatiilor de la nivelul sectiilor de votare, se convoaca, de regula, pentru
organizatiile municipale sau pentru organizatiile locale cu numar mare de membri si
cu un numar mare de organizatii pe sectii de votare.
18.8. Adunarea generala sau Conferinta organizatiei locale, se intruneste de
regula semestrial, la convocarea Biroului organizatiei.
18.9. Adunarea generala sau Conferinta organizatiei locale pentru alegeri se
desfasoara o data la patru ani.
18.10. Adunarea generala sau Conferinta extraordinara a organizatiei locale se
convoaca la solicitarea Biroului organizatiei, la cererea a cel putin 1/3 din numarul
organizatiilor PR de pe raza teritoriala a sectiilor de votare, sau la cererea organelor
de conducere ierarhic superioare.
18.11. Adunarea generala sau Conferinta extraordinara se convoaca pentru
exercitarea atributiilor statutare, precum si in urmatoarele situatii: revocarea sau
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alegerea presedintelui, revocarea membrilor sau completarea Biroului, desemnarea
delegatilor la Conferinta extraodinara a organizatiei judetene sau de sector, dupa caz,
sau pentru analiza rezultatelor obtinute dupa alegeri.
18.12. Atributiile Adunarii generale sau ale Conferintei organizatiei locale sunt
urmatoarele:
a) dezbate si aproba raportul de activitate al Biroului organizatiei si programul
de activitate pentru perioada urmatoare;
b) alege si revoca presedintele si membrii Biroului organizatiei locale;
c) alege delegatii pentru Conferinta judeteana sau de sector, dupa caz;
d) aproba bugetul propriu de venituri si cheltuieli si stabileste executia
acestuia;
e) aproba candidatii organizatiei propusi pentru functii in cadrul organelor de
conducere ierarhic superioare;
f) aproba candidatii propusi de organizatiile de pe raza teritoriala a sectiilor de
votare pentru functii in cadrul administratiei publice locale;
g) propune candidatii organizatiei pentru functii in cadrul administratiei publice
locale de la nivelul judetului/sectorului, dupa caz;
h) adopta hotarari, in limita competentelor sale, pentru realizarea Programului
politic al partidului.
18.13. Biroul organizatiei locale este organul de conducere al organizatiei intre
cele doua Adunari generale sau Conferintele organizatiei, respectiv intre sedintele
Comitetului executiv al organizatiei municipale, dupa caz, si se intruneste saptamanal
sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau la cererea a cel putin
1/3 din numarul membrilor sai.
18.14. Membrii Biroului organizatiei sunt alesi pentru un mandat de doi ani, in
baza candidaturilor individuale.
18.15. Biroul organizatiei locale se compune din urmatorii membri alesi:
a) la organizatia locala pe centru de votare in cadrul sectorului municipiului
Bucuresti, din: presedinte, 1-2 vicepresedinti, secretar executiv si 3-5 membri;
b) la organizatia comunala, din: presedinte, 1-3 vicepresedinti, secretar
executiv, trezorier si 3-5 membri;
c) la organizatia oraseneasca, din: presedinte, 3-5 vicepresedinti, secretar
executiv, trezorier si 5-7 membri;
d) la organizatia municipala, din: presedinte, presedinte executiv, 5-7
vicepresedinti, secretar executiv, trezorier si 7-9 membri;
18.16. Numarul membrilor Biroului organizatiei locale se stabileste de
Comitetul executiv al organizatiei judetene sau de sector, in functie de numarul de
membri si numarul de organizatii constituite la nivelul sectiilor de votare, fiind
validat de Adunarea generala sau Conferinta organizatiei locale.
18.17. Membrii de drept in Biroul organizatiei locale sunt: liderii structurilor
interne de la nivelul organizatiei, respectiv al Tineretului Republican, al Femeilor
Republicane, al Seniorilor Republicani, al Oamenilor de Afaceri Republicani, al Ligii
Alesilor Locali, precum si primarul/viceprimarii localitatii.
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18.18. La sedintele Biroului organizatiei locale de la nivelul comunei, orasului
municipiului, pot participa, fara drept de vot, parlamentarii si consilierii judeteni ai
PR, membri ai organizatiei, in cazul in care nu fac parte din birou.
18.19. Biroul organizatiei locale are urmatoarele atributii:
a) indruma si coordoneaza activitatea organizatiilor de baza ale PR constituite
pe raza teritoriala a sectiei de votare;
b) organizeaza activitati si manifestari cu caracter politic, social-cultural,
educativ, civic, conform programului de activitate aprobat de Adunarea generala sau
Conferinta organizatiei locale, dupa caz, prin care sa informeze totodata, cetatenii cu
privire la actiunile, doctrina republicana si Programul politic al partidului;
c) analizeaza activitatea primarilor, viceprimarilor, consilierilor locali, membri
ai PR;
d) supune analizei si dezbaterii problemele cu care se confrunta cetatenii
domiciliati in localitate, propunand reprezentantilor PR din Administratia publica
locala solutii poentru rezolvarea acestora;
e) aduce la cunostinta Birourilor organizatiilor de baza, constituite pe raza
teritoriala a sectiilor de votare precum si conducerii ierarhic superioare, activitatile
desfasurate si hotararile adoptate;
f) analizeaza si solutioneaza contestatiile cu privire la dobandirea calitatii de
membru al partidului;
g) asigura evidenta membrilor de partid si a militantilor la nivelul organizatiei
locale;
h) asigura si verifica ducerea la indeplinire a hotararilor proprii sau ale
organelor de conducere ierarhic superioare;
l) transmite organizatiei ierarhic superioare copia documentelor de adeziune la
PR in vederea centralizariisi inregistrarii datelor membrilor de partid in Registrul
judetean/sector de evidenta a membrilor;
k) organizeaza, din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de conducere
ierarhic superioare, sondaje de opinie, prelucreaza rezultatele acestorasi le transmite
operativ organelor de conducere ale partidului, competente sa ia decizii in acest sens;
l) administreaza patrimoniul organizatieisi realizeaza inventarul la nivelul
organizatiei locale;
m) decide asupra cheltuielilor curente, organizatorice sau administrative;
n) gestioneaza fondurile organizatiei localesi coordoneaza activitatea de
incasare a cotizatiei de membrusi a celorlalte surse de ﬁnantare, conform prevederilor
legale in vigoare;
o) asigura si verifica ducerea la indeplinire a hotararile Adunarii generale sau
Conferintei, dupa caz, precumsi ale organelor de conducere ierarhic superioare ale
partidului;
p) adopta pozitii publice asupra hotararilorsi initiativelor autoritatilor
administratiei publice locale, la nivel de comuna, oras, municipiu;
r) organizeazasi coordoneaza campaniile electorale ale partidului in localitate,
respectiv pe raza teritoriala a centrului de votare;
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s) informeaza periodic organele de conducere ierarhic superioare asupra
actiunilorsi activitatilor organizatiei locale, precumsi cu privire la hotararile proprii;
t) solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor sau deciziilor organelor de
conducere ale organizatiilor constituite pe raza teritoriala a sectiilor de votare;
t) hotaraste asupra sanctionarii membrilor Birourilor organizatiilor constituite
pe raza teritoriala a sectiilor de votare, la nivel de comuna, oras, municipiu;
u) propune Adunarii generale sau Conferintei, dupa caz, candidatii organizatiei
pentru organele de conducere ierarhic superioare ale PR;
u) sanctioneaza sau propune, dupa caz, sanctionarea membrilor de partid, la
nivel de comuna, oras, municipiu;
v) hotaraste asupra dizolvarii organizatiilor constituite pe raza teritoriala a
sectiilor de votare, la nivel de comuna, oras, municipiu;
w) propune Adunarii generale sau Conferintei, dupa caz, candidatii pentru
functii in cadrul administratiei publice localesi centrale, la nivel de comuna, oras,
municipiu;
x) indeplineste orice alte atributii stabilite prin hotararile Adunarii generale sau
Conferintei, dupa caz, ale Biroului organizatiei judetene sau, dupa caz, ale Biroului
organizatiei de sector al municipiului Bucuresti.
18.20 Pentru organizatiile locale ale PR din municipii se constituie Comitetul
Executiv al organizatiei locale.
18.21. Comitetul Executiv al organizatiei municipale, coordoneaza activitatea
organizatiei in intervalul dintre Conferintele acesteia si se intruneste semestrial sau
ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, a Biroului organizatiei sau a
cel putin 1/3 din numarul membrilor sai.
18.22. Comitetul Executiv al organizatiei municipale se constituie din:
presedintelesi membrii Biroului organizatiei, presedintii organizatiilor constituite pe
raza teritoriala a sectiilor de votare, consilierii municipali, parlamentarii, presedintele
sau vicepresedintii Consiliului Judetean, primarul, viceprimarii, consilierii locali si
judeteni, membri ai organizatiei.
18.23. Comitetul Executiv al organizatiei municipale are urmatoarele atributii:
a) analizeaza activitatea organizatiei in intervalul dintre intrunirile Conferintei
municipale;
b) inﬁinteaza comisii de analiza si control a activitatii organizatiei si adopta
hotarari cu privire la desfasurarea activitatii organizatiei;
c) stabileste strategia de actiune politica la nivelul municipiului si strategia
electorala pentru alegerile organizate la nivelul municipiului;
d) incheie aliante politice sau electorale in conformitate cu decizia Comitetului
Executiv National;
e) stabileste atributiile membrilor Biroului organizatiei;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite prin hotararile Conferintei
municipale sau ale organelor de conducere ierarhic superioare;
g) adopta statul de functii pentru personalul propriu salarizat la propunerea
Biroului organizatiei.
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18.24. Presedintele organizatiei locale este ales pentru un mandat de doi ani si
are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea organizatiei locale si conduce sedintele organelor de
conducere ale acesteia;
b) asigura respectarea si aplicarea hotararilor Biroului, ale Comitetului
Executiv, dupa caz si ale organelor de conducere ierarhic superioare;
c) reprezinta organizatia in relatiile cu alte organizatii politice sau
neguvernamentale, pe plan local;
d) semneaza actele oﬁciale ale organizatiei, in limita competentelor sale.
18.25. Vicepresedintii Biroului organizatiei locale au urmatoarele atributii:
a) coordoneaza anumite domenii de activitatesi programe specifice date in
sarcina lor;
b) indruma activitatea organizatorica si politica a organizatiilor de la nivelul
sectiilor de votare;
c) indruma, coordoneaza si raspund de buna desfasurare a actiunilor organizate
la nivelul localitatii;
d) indeplinesc si alte atributii in conforrnitate cu hotararile Biroului
organizatiei.
18.26. Secretarul executiv al organizatiei locale are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatile organizatorice si administrative;
b) coordoneaza activitatea de evidenta a membrilor de partid;
c) organizeaza activitatea de planiﬁcare a intrunirilor si actiunilor organizatiei;
d) constituie arhiva de documente a organizatiei;
e) coordoneaza activitatea secretariatului executiv la nivelul organizatiei
municipale;
f) indeplineste si alte atributii. in conformitate cu hotararile Biroului
organizatiei.
18.27. Trezorierul organizatiei locale are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea de incasare si gestionare a cotizatiei;
b) conduce activitatea ﬁnanciar-contabila si gestioneaza fondurile organizatiei,
asigurand legalitatea utilizarii acestora;
c) coordoneaza activitatea de inventariere si conservare a bunurilor din
patrimoniu;
d) intocmeste periodic rapoarte cu privire la activitatea ﬁnanciar-contabila a
organizatiei.
18.28. Membrii Biroului organizatiei locale primesc sarcini si atributii stabilite
prin hotararile Biroului sau, dupa caz, ale Comitetului Executiv al organizatiei
municipale, la propunerea presedintelui organizatiei.
Articolul 19 – Organizatia judeteana si de sector a municipiului Bucuresti
19.1. Organizatia judeteana a PR este constituita din totalitatea organizatiilor
locale de la nivelul judetului.
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19.2. Organizatiile PR de la nivelul centrelor de votare de pe raza teritoriala a
unui sector al municipiului Bucuresti, reprezinta organizatia de sector a PR, structura
de partid ce corespunde organizatiei judetene.
19.3. Organizatia judeteana si a sectorului municipiului Bucuresti promoveaza
Programul Politic al PR, principiile si valorile republicane la nivelul judetului/
sectorului municipiului Bucuresti.
19.4. Organizatia judeteana si a sectorului municipiului Bucuresti elaboreaza si
adopta pozitii in legatura cu aspectele esentiale ale dezvoltarii judetului/sectorului si
ia atitudine fata de problemele cetatenesti sau ale comunitatii, in general.
19.5. Organizatia judeteana si a sectorului municipiului Bucuresti organizeaza
si conduce campaniile politice si electorale ale PR la nivelul judetului/sectorului
municipiului Bucuresti.
19.6. Organele de conducere ale organizatiei judetene/sector sunt:
a) Conferinta organizatiei judetene/sector;
b) Consiliul organizatiei judetene/sector;
c) Comitetul Executiv al organizatiei judetene/sector;
d) Biroul Permanent al organizatiei judetene/sector.
19.7. Conferinta organizatiei judetene/sector este forul de conducere al
organizatiei si se constituie din delegati alesi de adunarile generale sau Conferintele
organizatiilor locale ale PR, ce se intruneste de regula anual, sau la convocarea
Consiliului organizatiei.
19.8. Conferinta de alegeri a organizatiei judetene/sector se desfasoara o data la
patru ani.
19.9. Conferinta extraordinara a organizatiei judetene/sector se convoaca la
solicitarea Comitetului Executiv, la cererea a cel putin 1/3 din numarul organizatiilor
locale sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.
19.10. Conferinta extraordinara a organizatiei judetene se convoaca pentru
exercitarea atributiilor statutare precum si pentru urmatoarele situatii: alegerea sau
revocarea presedintelui organizatiei; revocarea si/sau completarea Consiliului
organizatiei judetene si a Comisiei .Judetene de Etica si Arbitraj; a Comisiei Judetene
de Control Financiar Intern; pentru stabilirea delegatilor si a candidatilor la Congresul
extraordinar al PR si pentru analiza rezultatelor obtinute in urma alegerilor la nivelul
judetului.
19.11. Conferinta extraordinara a organizatiei de sector se convoaca pentru
exercitarea atributiilor statutare precum si pentru urmatoarele situatii: alegerea sau
revocarea presedintelui organizatiei; revocarea si/sau completarea consiliului
organizatiei de sector; pentru stabilirea delegatilor si a candidatilor la Conferinta
extraordinara a organizatiei PR a municipiului Bucuresti si pentru analiza rezultatelor
obtinute in urma alegerilor la nivelul sectorului.
19.12. Conferinta extraordinara a organizatiei judetene se constituie din:
membrii Consiliului organizatiei judetene, membrii Comisiei Judetene de Etica si
Arbitraj, membrii Comisiei Judetene de Control Financiar Intern, presedintii
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organizatiilor locale, presedintii structurilor interne judetene ale partidului (TR, FR,
SR, OAR, LAL), senatorii, deputatii si europarlamentarii, primarii, viceprimarii si
consilierii judeteni ai PR, membri ai organizatiei.
19.13. Conferinta extraordinara a organizatiei de sector se constituie din:
membrii Consiliului organizatiei de sector, presedintii organizatiilor locale,
presedintii structurilor interne de sector ale partidului (TR, FR, SR, OAR, LAL),
senatorii, deputatii si europarlamentarii, primarii, viceprimarii si consilierii locali ai
PR, membri ai organizatiei.
19.14. Conferinta organizatiei judetene/sector are urmatoarele atributii:
a) analizeaza si hotaraste asupra activitatii desfasurate de Consiliul organizatiei
judetene/sector de la Conferinta precedenta si aproba programul pentru perioada
urmatoare;
b) aproba bugetul propriu de venituri si cheltuieli si hotaraste asupra executiei
acestuia;
c) alege si revoca presedintele si membrii Consiliului organizatiei;
d) alege la nivelul organizatiilor judetene, Comisia Judeteana de Etica si
Arbitraj si Comisia Judeteana de Control Financiar Intern, dezbate si aproba
rapoartele de activitate ale acestora;
e) alege delegatii la Congres;
f) aproba candidatii organizatiei pentru functii in cadrul organelor de conducere
ierarhic superioare;
g) aproba candidatii propusi de organizatiile locale pentru functii in cadrul
administratiei publice locale;
h) propune candidatii organizatiei pentru functii in cadrul administratiei publice
centrale si pentru alegerile parlamentare, respectiv candidatii pentru functii in cadrul
administratiei publice la nivelul municipiului Bucuresti, dupa caz;
i) adopta hotarari, in limita competentelor sale, pentru realizarea Programului
Politic al partidului;
j) adopta rezolutii cu privire la teme de interes la nivelul judetului sau al
sectorului, dupa caz.
19.15. Consiliul organizatiei judetene/sector este organul de conducere al
organizatiei in intervalul dintre Conferintele organizatiei si se intruneste semestrial
sau ori de cate ori este necesar, la convocarea Comitetului Executiv Judetean/Sector
sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai.
19.16. Membrii Consiliului organizatiei sunt alesi pentru un mandat de patru
ani, in baza candidaturilor individuale.
19.17. Consiliul organizatiei judetene/sector este alcatuit din 41-91 membri.
19.18. La lucrarile Consiliului organizatiei judetene participa in calitate de
invitati senatorii, deputatii si europarlamentarii, presedintele si vicepresedintele
Consiliului Judetean si viceprimarii municipiului resedinta de judet si consilierii
judeteni, membri ai PR, in cazul in care nu sunt membri ai Consiliului organizatiei si
presedintii structurilor interne de judet ale partidului (TR, FR, SR, OAR, LAL),.
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19.19. La lucrarile Consiliului organizatiei de sector participa in calitate de
invitati senatorii, deputatii si europarlamentarii, primarul si viceprimarul sectorului,
primarul si viceprimarii municipiului Bucuresti si consilierii de sector, membri ai PR,
in cazul in care nu sunt membri ai Consiliului organizatiei si presedintii structurilor
interne de sector ale partidului (TR, FR, SR, OAR, LAL),
19.20. Consiliul organizatiei judetene/sector are urmatoarele atributii:
a) aproba si dezbate raportul de activitate al Biroului Permanent
Judetean/Sector;
b) alege si revoca membrii Biroului Permanent Judetean/Sector;
c) adopta masuri pentru aplicarea hotararilor Conferintei organizatiei judetene
si ale organelor de conducere ierarhic superioare;
d) dezbate teme economice, politice si sociale de interes judetean sau de sector;
e) coordoneaza activitatea departamentelor pe domenii de activitate si aproba
rapoartele de activitate ale acestora;
f) hotaraste asupra patrimoniului organizatiei;
g) solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor sau deciziilor organelor de
conducere ale organizatiilor locale;
h) decide asupra sanctionarii membrilor Birourilor organizatiilor locale;
i) hotaraste asupra dizolvarii organizatiilor locale;
j) propune Conferintei organizatiei judetene/sector candidatii organizatiei
pentru organele de conducere ale PR ierarhic superioare;
k) indeplineste orice alte atributii stabilite prin hotararile Conferintei
organizatiei judetene/sector.
19.21. La nivelul organizatiilor judetene/sector ale PR se constituie si
functioneaza Comitetul Executiv al organizatiei.
19.22. Comitetul Executiv al organizatiei judetene/sector coordoneaza
activitatea organizatiei in intervalul dintre intrunirile Consiliului organizatiei si se
intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar la convocarea presedintelui. a
Bireului Permanent Judetean/Sector sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai.
19.23. Comitetul Executiv al organizatiei judetene/sector este compus din:
presedinte, membrii Biroului Permanent Judetean/Sector, presedintii organizatiilor
locale, presedintii structurilor interne de judet/sector ale partidului (TR, FR, SR,
OAR, LAL), parlamentarii si consilierii judeteni/sector, primarul si viceprimarii
municipiului resedinta de judet/sectorului, membri ai organizatiei;
19.24. Comitetul Executiv Judetean/Sector are urmatoarele atributii:
a) analizeaza activitatea organizatiei in perioada dintre intrunirile Consiliului
organizatiei judetene/sector;
b) adopta hotarari cu privire la activitatea organizatiei;
c) infiinteaza comisii de analiza si control a activitatii organizatiei;
d) stabileste strategia electorala pentru alegerile organizate la nivelul
judetului/sectorului;
e) stabileste atributiile membrilor Biroului Permanent al organizatiei;
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f) aproba statul de functii pentru personalul propriu salarizat si, dupa caz, al
organizatiilor locale, la propunerea Biroului Permanent Judetean/Sector;
g) stabileste strategia de actiune politica a organizatiei la nivelul
judetului/sectorului;
h) propune spre validare Comitetului Executiv National candidaturi pentru
alegerile parlamentare, europarlamentare si valideaza candidatii pentru Consiliul
Judetean/Local de sector;
i) coordoneaza politic sau analizeaza, dupa caz, activitatea reprezentantilor
Partidului Republican din Romania in Consiliul Judetean si in serviciile
deconcentrate sau, dupa caz, in Consiliul Local al sectorului, membri ai organizatiilor
respective;
j) incheie aliante politice sau electorale in conformitate cu decizia Comitetului
Executiv National;
k) confirma sau infirma hotararile Birourilor organizatiilor locale ale PR de
sanctionare;
l) la propunerea Presedintelui organizatiei judetene/sector, poate hotari
dizolvarea Birourilor organizatiilor locale;
m) indeplineste orice alte atributii stabilite prin hotararile Conferintei sau ale
organelor de conducere ierarhic superioare.
19.25. Biroul Permanent al organizatiei judetene/sector este organul de
conducere al organizatiei in intervalul dintre intrunirile Comitetului Executiv al
organizatiei judetene/sector si se intruneste saptamanal sau ori de cate ori este
necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai.
19.26. Membrii Biroului Permanent judetean/sector sunt alesi pentru un
mandat de patru ani, in baza candidaturilor individuale.
19.27. Din Biroul Permanent judetean/sector fac parte urmatorii membri alesi:
presedinte, presedinte executiv, vicepresedinti, secretar executiv, trezerier;
19.28. Numarul membrilor Biroului Permanent al organizatiei judetene/sector
se stabileste de catre Comitetul Executiv National, in functie de numarul de membri
al organizatiei si numarul de organizatii locale si este validat de Conferinta
organizatiei judetene/sector.
19.29. Din Biroul Permanent al organizatiei judetene fac parte de drept liderii
structurilor interne de la nivelul organizatiei (TR, FR, SR, OAR, LAL), precum si
presedintele si vicepresedintii Consiliului Judetean si primarul municipiului resedinta
de judet.
19.30. Din Biroul Permanent al organizatiei de sector fac parte de drept liderii
structurilor inteme de la nivelul organizatiei (TR, FR, SR, OAR, LAL), precum si
primarul si viceprimarii de sector.
19.31. La sedintele Biroului Permanent pot participa in calitate de invitati, fara
drept de vot, parlamentarii, liderul consilierilor judeteni/sector, membri ai
organizatiei, in cazul in care nu fac parte din Biroul Permanent, precum si secretarii
organizatiei.
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19.32. Biroul Permanent al organizatiei judetene/sector are urmatoarele
atributii:
a) coordoneaza si indruma activitatea organizatiilor locale;
b) organizeaza actiunile si manifestarile organizatiei in conformitate cu
programul de activitate aprobat de Conferinta judeteana/sector;
c) organizeaza Biroul de promovare si relatii cu cetatenii;
d) informeaza periodic Birourile organizatiilor locale si conducerea ierarhic
superioara cu privire la activitatile desfasurate si hotararile adoptate;
e) centralizeaza Evidenta membrilor de partid si a militantilor la nivelul
organizatiei judetene/sector;
f) transmite Secretariatului general al PR datele membrilor sai in vederea
centralizarii si inregistrarii acestora in Registrul National de Evidenta a membrilor
PR;
g) administreaza patrimoniul organizatieisi realizeaza inventarul la nivelul
organizatiei judetene/sector;
h) gestioneaza fondurile organizatiei si coordoneaza activitatea de atragere a
surselor de finantare in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
i) decide asupra cheltuielilor curente, organizatorice sau administrative;
j) organizeaza activitatea de incasare a cotizatiei de membru, la nivelul
organizatiei de sector;
k) organizeaza, din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de partid
ierarhic superioare, sondaje de opinie, prelucreaza rezultatele acestora si le transmite
organelor de conducere ale partidului competente sa ia decizii;
l) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor proprii sau ale organelor de
partid ierarhic superioare;
m) sanctioneaza sau propune, dupa caz, sanctionarea membrilor de partid;
n) adopta pozitii publice asupra hotararilor si initiativelor autoritatilor
administratiei publice de la nivel judetean/sector;
o) organizeaza si coordoneaza campaniile electorale ale partidului la nivelul
judetului/sectorului;
p) aduce la indeplinire hotararile Conferintei organizatiilor judetene/sector si
ale organelor de conducere ierarhic superioare;
r) informeaza periodic Biroul Permanent Central si Secretariatul general al PR,
dupa caz, asupra actiunilor si activitatilor organizatiei, precum si cu privire la
hotararile proprii in cazul organizatiilor judetene, respectiv Biroul Permanent al
organizatiei PR a municipiului Bucuresti in cazul organizatiilor de sector;
s) analizeaza si solutioneaza contestatiile la hotararile sau deciziile organeler de
conducere ale organizatiilor locale si propune Comitetului Executiv al organizatiei
judetene/sector masurile necesare;
t) propune sanctionarea membrilor Birourilor organizatiilor locale;
u) propune dizolvarea organizatiilor locale;
v) dezvolta relatii cu organizatiile teritoriale ale altor partide sau formatiuni
politice, cu sindicatele si patronatele, precum si cu asociatii si fundatii;
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w) indeplineste orice alte atributii stabilite prin hotararile Conferintei si ale
Comitetului Executiv al organizatiei judetene/sector, dupa caz, ale Biroului
organizatiei municipiului Bucuresti.
19.33. Presedintele organizatiei judetene/sector este ales pentru un mandat de
patru ani si are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea organizatiei judetene/sector si conduce sedintele
organelor de conducere;
b) asigura respectarea si aplicarea hotararilor Biroului Permanent
Judetean/Sector, ale Comitetului Executivsi ale Consiliului, precum si ale organelor
de conducere nationale ale partidului;
c) reprezinta organizatia in cadrul Comitetului Executiv National, precum si la
nivel de sector, in Comitetul Executiv al organizatiei municipiului Bucuresti;
d) reprezinta organizatia la nivel de judet/sector in relatiile cu autoritatile
publice, cu alte partide si societatea civila;
e) semneaza actele oficiale ale organizatiei in limita competentelor.
19.34. Vicepresedintii Biroului Permanent al organizatiei judetene/sector au
urmatoarele atributii:
a) coordoneaza domenii de activitate si programe speciﬁce;
b) indruma activitatea organizatorica si politica a organizatiilor locale;
c) coordoneaza si raspund de buna desfasurare a actiunilor organizate la nivel
judetean/sector:
d) indeplinesc si alte atributii, in conformitate cu hotararile Comitetului
Executiv al organizatiei judetene/sector.
19.35. Secretarul executiv al organizatiei judetene/sector are urmatoarele
atributii:
a) conduce activitatea secretariatului executiv al organizatiei;
b) coordoneaza activitatile organizatorice si administrative la nivel judetean/
sector;
c) coordoneaza activitatea de centralizare a Evidentei membrilor de partid;
d) organizeaza activitatea de planificare a intrunirilor si actiunilor organelor de
conducere;
e) constituie arhiva de documente a organizatiei;
f) indeplineste si alte atributii, in conformitate cu hotararile Biroului Permanent
al organizatiei judetene/sector.
19.36. Secretariatul executiv judetean/sector este alcatuit din 3-5 secretari
avand atributii stabilite prin hotararea Comitetului executiv judetean/sector, la
propunerea Secretarului executiv al organizatiei.
19.37. Secretarii sunt desemnati si revocati de Comitetul executiv judetean/
sector la propunerea Presedintelui organizatiei judetene/sector, dupa consultarea
Secretarului executiv al organizatiei.
19.38. Trezerierul organizatiei judetene/sector are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea de incasare si gestionare a cotizatiei;
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b) conduce activitatea ﬁnanciar-contabila si gestioneaza fondurile organizatiei
judetene/sector, asigurand legalitatea utilizarii acestora;
c) coordoneaza activitatea de inventariere si conservare a bunurilor din
patrimoniu;
d) intocmeste periodic rapoarte cu privire la activitatea ﬁnanciar-contabila a
organizatiei.
19.39. Comisia Judeteana de Etica si Arbitraj este aleasa pentru un mandat de
patru ani si se intruneste anual sau ori de cate ori este necesar, la convocarea
presedintelui comisiei sau a 1/3 din membrii acesteia.
19.40. Comisia Judeteana de Etica si Arbitraj este compusa din: presedinte,
vicepresedinte, secretar si 4 – 8 membri.
19.41. Alegerea pe functii a membrilor are loc in prima sedinta a comisiei, iar
membrii Comisiei Judetene de Arbitraj nu pot ﬁ membri in alte organe de conducere
ale partidului.
19.42. Comisia Judeteana de Etica si Arbitraj se organizeaza si functioneaza in
baza Regulamentului elaborat de Comisia Nationala de Etica si Arbitraj a PR si
aprobat de Comitetul Executiv National al partidului.
19.43. Comisia Judeteana de Etica si Arbitraj are urmatoarele atributii:
a) analizeaza si cerceteaza reclamatiile si sesizarile primite impotriva
membrilor organizatiei si propune solutii organelor competente, dupa asigurarea
prealabila a dreptului la aparare a persoanei membru PR in cauza si asigurarea unor
proceduri echitabile de decizie;
b) cerceteaza si propune solutionarea diferendelor intre membrii partidului,
precum si dintre membri si organele de conducere ale partidului la nivel local si
judetean;
c) cerceteaza si propune solutionarea diferendelor dintre organele de conducere
ale partidului la nivel local si judetean;
d) solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor de sanctionare a membrilor
de partid, potrivit competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si
functionare;
19.44. Activitatea Comisiilor Judetene de Etica si Arbitraj se desfasoara in baza
Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei Nationale de Etica si
Arbitraj (CNEA), regulament elaborat de catre CNEA si aprobat de Comitetul
Executiv National, in termen de 4 luni de la intrarea in vigoare a prezentului Statut.
19.45. Comisia Judeteana de Etica si Arbitraj prezinta rapoarte de activitate
Conferintei organizatiei judetene.
19.46. Hotararile Comisiei Judetene de Etica si Arbitraj pot fi atacate doar la
Comisia Nationala de Etica si Arbitraj.
19.47. Comisia Judeteana de Control Financiar Intern este aleasa pentru un
mandat de patru ani si se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la
convocarea presedintelui comisiei sau a 1/3 din numarul membrilor sai.
19.48. Comisia Judeteana de Control Financiar Intern este compusa din:
presedinte, vicepresedinte, secretar si 4 - 8 membri. Alegerea pe functii a membrilor
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are loc in prima sedinta a comisiei, iar membrii Comisiei Judetene de Control
Financiar Intern nu pot fi membri in alte organe de conducere ale partidului.
19.49. Activitatea Comisiilor Judetene de Control Financiar Intern se
desfasoara in baza Regulamentului de organizaresi functionare al Comisiei Nationale
de Control Financiar Intern (CNCFI), Regulament elaborat de catre CNCFI si aprobat
de Comitetul Executiv National.
19.50. Comisia Judeteana de Control Financiar Intern are urmatoarele atributii:
a) verifica activitatea financiar-contabila la nivelul organizatiei judetene;
b) verifica gestionarea patrimoniului organizatiei judetene;
c) ia masuri pentru prevenirea situatiilor de disfunctionalitate in procesul de
gestionare a patrimoniuluisi de remediere a unor abateri de la normele in vigoare;
d) constata erorile, abaterile si deficientele activitatii financiar-contabile pentru
a le remedia si a le evita in viitor;
e) prezinta rapoarte de activitate Conferintei organizatiei judetene si Comisiei
Nationale de Control Financiar Intern;
f) exercita atributii de control fianciar preventiv si audit asupra organizatiilor
locale si asupra organizatiei judetene ale PR.
19.51. Pentru asigurarea surselor de finantare necesare realizarii activitatii
partidului se constituie la nivelul organizatiei judetene Comitetul Financiar Judetean
(CFJ) alcatuit din 3-5 membri, desemnati de Comitetul Executiv Judetean, la
propunerea presedintelui organizatiei judetene.
19.52. Activitatea Comitetului Financiar Judetean se desfasoara in baza
Regulamentului de organizare si functionare al Comitetului Financiar National
(CFN), Regulament elaborat de catre CFN si aprobat de Comitetul Executiv
National.
19.53. Presedintele CFJ este numit din randul membrilor sai de catre Comitetul
Executiv Judetean, la propunerea presedintelui organizatiei judetene.
Articolul 20 – Organizatia Municipiului Bucuresti a PR
20.1. Toate organizatiile PR de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti
constituie organizatia PR a municipiului Bucuresti, organizatie ce coordoneaza
activitatea organizatiilor PR ale sectoarelor capitalei.
20.2. Organizatia municipiului Bucuresti promoveaza Programul Politic al
partidului, principiile, valorile si obiectivele republicane, la nivelul municipiului
Bucuresti.
20.3. Organizatia municipiului Bucuresti elaboreaza si adopta pozitii in
legatura cu aspectele esentiale ale dezvoltarii municipiului Bucuresti si ia atitudine
fata de problemele cetatenesti sau ale comunitatii, in general.
20.4. Organizatia municipiului Bucuresti organizeaza si conduce campaniile
politice si electorale ale PR la nivelul municipiului Bucuresti.
20.5. Organele de conducere ale organizatiei PR a municipiului
Bucuresti sunt:
a) Conferinta organizatiei municipiului Bucuresti;
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b) Consiliul organizatiei municipiului Bucuresti;
c) Comitetul Executiv al organizatiei municipiului Bucuresti;
d) Biroul Permanent al organizatiei PR a municipiului Bucuresti.
20.6. Conferinta organizatiei municipiului Bucuresti este forul de conducere al
organizatiei si se intruneste de regula anual, la convocarea Consiliului organizatiei
municipiului Bucuresti.
20.7. Conferinta de alegeri a organizatiei se desfasoara o data
la patru ani.
20.8. Conferinta organizatiei municipiului Bucuresti se constituie din delegati
alesi in Conferintele organizatiilor de sector ale PR, in baza Normei de reprezentare
prevazuta in prezentul Statut.
20.9. Conferinta extraordinara a organizatiei se convoaca la solicitarea
Comitetului Executiv la cererea a cel putin 1/3 din numarul organizatiilor locale ale
PR sau la solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.
20.10. Conferinta extraordinara a organizatiei municipiului Bucuresti se
convoaca pentru exercitarea atributiilor statutare, precum si pentru urmatoarele
situatii: alegerea sau revocarea presedintelui organizatiei; revocarea si/sau
completarea Consiliului organizatiei municipiului Bucuresti, a Comisiei Municipale
de Etica si Arbitraj, a Comisiei Municipale de Control Financiar Intern; pentru
stabilirea delegatilor si a candidatilor la Congresul Extraordinar al PR si pentru
analiza rezultatelor obtinute in urma alegerilor la nivelul municipiului Bucuresti.
20.11. Conferinta extraordinara a organizatiei municipiului Bucuresti se
constituie din: membrii Consiliului organizatiei, membrii Comisiei Municipale de
Etica si Arbitraj, membrii Comisiei Municipale de Control Financiar Intern,
presedintii organizatiilor de sector, presedintii structurilor interne municipale
Bucuresti a partidului (TR, FR, SR, OAR, LAL), senatorii, deputatii si
europarlamentarii, primarii de sector, primarul general, viceprimarii si consilierii de
sector si municipali ai PR, membri ai organizatiei PR a municipiului Bucuresti.
20.12. Conferinta organizatiei municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
a) analizeaza si hotaraste asupra activitatii desfasurate de Consiliul organizatiei
municipiului Bucuresti de la Conferinta precedenta si aproba programul pentru
perioada urmatoare;
b) aproba bugetul propriu de venituri si cheltuieli si hotaraste asupra executiei
acestuia;
c) alege si revoca presedintele si membrii Consiliului organizatiei municipiului
Bucuresti;
d) alege Comisia de Etica si Arbitraj si Comisia de Control Financiar Intern ale
organizatiei municipiului Bucuresti si aproba rapoartele de activitate ale acestora;
e) valideaza delegatii organizatiilor de sector la Congresul PR;
f) desemneaza si aproba candidatii organizatiei pentru functii in cadrul
organelor de conducere ierarhic superioare ale PR;
g) aproba candidatii propusi de organizatiile de sector pentru functii in cadrul
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administratiei publice la nivelul municipiului Bucuresti;
h) propune candidatii organizatiei pentru functii in cadrul administratiei publice
centralesi pentru alegerile parlamentare;
i) adopta hotarari, in limita competentelor sale, pentru realizarea Programului
Politic al partidului;
j) adopta rezolutii cu privire la teme de interes pentru municipiul Bucuresti.
20.13. Consiliul organizatiei municipiului Bucuresti este organul de conducere
al organizatiei in intervalul dintre Conferintele organizatiei si se intruneste semestrial
sau ori de cate ori este necesar, la convocarea Comitetului Executiv al organizatiei PR
a municipiului Bucuresti sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai.
20.14. Membrii Consiliului organizatiei municipiului Bucuresti sunt alesi
pentru un mandat de patru ani, in baza candidaturilor individuale.
20.15. Consiliul organizatiei municipiului Bucuresti este alcatuit din 61 - 100
membri.
20.16. La lucrarile Consiliului organizatiei participa in calitate de invitati:
senatorii, deputatii si europarlamentarii, primarul general si viceprimarii municipiului
Bucuresti, primarii si viceprimarii sectoarelor capitalei, membri ai PR si
consilierii municipali ai PR, in cazul in care nu sunt membri ai Consiliului
organizatiei municipiului Bucuresti si presedintii structurilor interne ale partidului
municipale Bucuresti (TR, FR, SR, OAR. LAL),
20.17. Consiliul organizatiei municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii:
a) aproba si dezbate raportul de activitate al Biroului Permanent al organizatiei
municipiului Bucuresti;
b) alege si revoca membrii Biroului Permanent al organizatiei municipiului
Bucuresti;
c) adopta masuri pentru aplicarea hotararilor Conferintei organizatiei si ale
organelor ierarhic superioare ale PR;
d) dezbate teme economice, politice si sociale de interes la nivelul municipiului
Bucuresti;
e) coordoneaza activitatea departamentelor pe domenii de activitate organizate
in conformitate cu hotararea Comitetului Executiv Nationalsi aproba rapoartele de
activitate ale acestora;
f) hotaraste asupra patrimoniului organizatiei, in limitele stabilite de Statut si
de legislatia in vigoare;
g) hotaraste asupra contestatiilor la hotararile sau deciziile organelor de
conducere ale organizatiilor de sector;
h) hotaraste asupra sanctionarii membrilor Birourilor organizatiilor de sector;
i) hotaraste asupra dizolvarii organizatiilor de sector;
j) propune Conferintei organizatiei municipiului Bucuresti candidatii
organizatiei pentru organele de conducere ale PR, ierarhic superioare;
k) indeplineste orice alte atributii stabilite prin hotararile Conferintei
organizatiei municipiului Bucuresti.
20.18. La nivelul organizatiei municipiului Bucuresti se constituie Comitetul
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Executiv al organizatiei municipiului Bucuresti.
20.19. Comitetul Executiv coordoneaza activitatea organizatiei in intervalul
dintre intrunirile Consiliului organizatiei municipiului Bucurestisi se intruneste
trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, a Biroului
Permanent al organizatiei municipiului Bucuresti sau a cel putin 1/3 din numarul
membrilor sai.
20.20. Comitetul Executiv al organizatiei municipiului Bucuresti se constituie
din: presedinte, membrii Biroului Permanent al organizatiei municipiului Bucuresti,
presedintii organizatiilor de sector, parlamentarii, consilierii municipali si
de sector, primarul general si viceprimarii capitalei, primarii si viceprimarii de sector,
membri ai organizatiei, precum si alte personalitati stabilite prin decizia Consiliului
organizatiei municipiului Bucuresti.
20.21. Comitetul Executiv al organizatiei PR a municipiului Bucuresti are
urmatoarele atributii:
a) analizeaza activitatea organizatiei in perioada dintre intrunirile Consiliului
organizatiei municipiului Bucuresti;
b) adopta hotarari cu privire la activitatea organizatiei;
c) infiinteaza comisii de analiza si control a activitatii organizatiei;
d) stabileste strategia electorala pentru alegerile organizate la nivelul
municipiului Bucuresti;
e) stabileste atributiile membrilor Biroului Permanent al organizatiei;
f) aproba statul de functii pentru personalul propriu salarizat la propunerea
Biroului Permanent;
g) stabileste strategia de actiune politica a organizatiei la nivelul municipiului
Bucuresti;
h) propune spre validare Comitetului Executiv National candidaturi pentru
alegerile parlamentare, europarlamentare si valideaza candidatii pentru Consiliul
local de sector;
i) coordoneaza politic sau analizeaza, dupa caz, activitatea reprezentantilor
Partidului Republican in Consiliul General al Municipiului Bucurestisi in serviciile
deconcentrate, membri ai organizatiei;
j) incheie aliante politice sau electorale in conformitate cu decizia Comitetului
Executiv National;
k) valideaza hotararile Birourilor Permanente ale organizatiilor de sector;
l) la propunerea Presedintelui organizatiei municipiului Bucuresti, poate hotari
dizolvarea Birourilor Permanente ale organizatiilor de sector;
m) indeplineste orice alte atributii stabilite prin hotararile Conferintei sau ale
organelor de conducere ierarhic superioare.
20.22. Biroul Permanent al organizatiei municipiului Bucuresti este organul de
conducere al organizatiei in intervalul dintre intrunirile Comitetului Executiv al
organizatiei municipiului Bucurestisi se intruneste lunar sau ori de cate ori este
necesar, la convocarea presedintelui sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor
sai.
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20.23. Membrii Biroului Permanent al organizatiei municipiului Bucuresti sunt
alesi pentru un mandat de patru ani, in baza candidaturilor individuale.
20.24. Din Biroul Permanent al organizatiei municipiului Bucuresti fac parte
urmatorii membri alesi: presedinte, presedinte executiv, 7 - 9 vicepresedinti, secretar
executiv, trezorier.
20.25. Numarul membrilor Biroului Permanent se stabileste de catre Conferinta
organizatiei PR a municipiului Bucuresti.
20.26. Din Biroul Permanent al organizatiei municipiului Bucuresti fac parte,
de drept, presedintii organizatiilor de la nivelul sectoarelor, presedintii structurilor
interne de la nivelul organizatiei (TR, FR, SR, OAR, LAL), precum si primarul
general si viceprimarii municipiului Bucuresti, membri ai organizatiei.
20.27. La sedintele Biroului Permanent pot participa in calitate de invitati, fara
drept de vot, parlamentarii, primarii si viceprimarii de sector, liderul consilierilor
municipali, membri ai organizatiei, in cazul in care nu fac parte din Biroul Permanent
al organizatiei municipiului Bucuresti, precum si secretarii organizatiei.
20.28. Biroul Permanent al organizatiei municipiului Bucuresti are urmatoarele
atributii:
a) coordoneaza si indruma activitatea organizatiilor de sector;
b) organizeaza actiunile si manifestarile organizatiei in conformitate cu
programul de activitate aprobat de Conferinta;
c) organizeaza Biroul de promovare si relatii cu cetatenii al organizatiei
municipiului Bucuresti;
d) informeaza periodic Birourile organizatiilor de sector si conducerea ierarhic
superioara cu privire la activitatile desfasurate si hotararile adoptate;
e) administreaza patrimoniul organizatiei si realizeaza inventarul la nivelul
organizatiei municipiului Bucuresti;
f) gestioneaza fondurile organizatiei si coordoneaza activitatea de atragere a
surselor de fiantare in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
g) decide asupra cheltuielilor curente, organizatorice sau administrative;
h) organizeaza, din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de partid
ierarhic superioare, sondaje de opinie, prelucreaza rezultatele acestora si le transmite
operativ organelor de conducere ale partidului competente sa ia decizii;
i) asigura aducerea la indeplinire a hotararilor proprii sau ale organelor de
partid ierarhic superioare;
j) sanctioneaza sau propune, dupa caz, sanctionarea membrilor de partid;
k) adopta pozitii publice asupra hotararilor si initiativelor autoritatilor
administratiei publice de la nivelul municipiului Bucuresti;
l) organizeaza si coordoneaza campaniile electorale ale partidului in municipiul
Bucuresti;
m) aduce la indeplinire hotararile Conferintei municipale si ale organelor de
conducere ierarhic superioare;
n) informeaza periodic Biroul Permanent Central si Secretariatul general al PR,
dupa caz, asupra actiunilor si activitatilor organizatiei precum si cu privire la
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hotararile proprii;
o) analizeaza contestatiile la hotararile sau deciziile organelor de conducere ale
organizatiilor de sector si propune Comitetului Executiv al organizatiei municipiului
Bucuresti masurile necesare;
p) propune sanctionarea membrilor Birourilor Permanente ale organizatiilor de
sector;
q) propune si aproba dizolvarea organizatiilor de sector;
r) dezvolta relatii cu organizatiile teritoriale ale altor partide sau formatiuni
politice, cu sindicatele si patronatele, precum si cu alte asociatii;
s) indeplineste orice alte atributii stabilite prin hotararile Conferintei si ale
Comitetului Executiv al organizatiei municipiului Bucuresti.
20.29. Presedintele organizatiei municipiului Bucuresti este ales pentru un
mandat de patru ani si are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea organizatiei si conduce sedintele organelor de
conducere;
b) asigura respectarea si aplicarea hotararilor Biroului Permanent, ale
Comitetului Executivsi ale Consiliului organizatiei municipiului Bucuresti, precum si
ale organelor de conducere nationale ale partidului;
c) reprezinta organizatia in cadrul Comitetului Executiv National al PR;
d) reprezinta organizatia la nivelul municipiului Bucuresti in relatiile cu
autoritatile publice, alte partide si societatea civila;
e) semneaza actele oficiale ale organizatiei in limita competentelor.
20.30. Vicepresedintii organizatiei municipiului Bucuresti au urmatoarele
atributii:
a) coordoneaza domenii de activitate si programe specifice;
b) indruma activitatea organizatorica si politica a organizatiilor sectoarelor;
c) coordoneaza si raspund de buna desfasurare a actiunilor organizate in
municipiul Bucuresti;
d) indeplinesc alte atributii, in conformitate cu hotararile Comitetului Executiv
al organizatiei municipiului Bucuresti.
20.31. Secretarul executiv al organizatiei municipiului Bucuresti are
urmatoarele atributii:
a) conduce activitatea secretariatului executiv al organizatiei;
b) coordoneaza activitatile organizatorice si administrative la nivelul
organizatiei;
c) organizeaza activitatea de planificare a intrunirilor si actiunilor organelor de
conducere;
d) constituie arhiva de documente a organizatiei;
e) indeplineste alte atributii in conformitate cu hotararile Biroului Permanent al
organizatiei municipiului Bucuresti.
20.32. Secretariatul Executiv al organizatiei municipiului Bucuresti este
alcatuit din 3 -5 secretari avand atributii stabilite prin hotararea Comitetului Executiv
al organizatiei municipiului Bucuresti, la propunerea Secretarului Executiv al
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organizatiei.
20.33. Secretarii sunt desemnati si revocati de Comitetul Executiv al
organizatiei municipiului Bucuresti la propunerea Presedintelui organizatiei
municipiului Bucuresti, dupa consultarea Secretarului Executiv al organizatiei.
20.34. Trezorierul organizatiei PR a municipiului Bucuresti are urmatoarele
atributii:
a) coordoneaza activitatea de incasare si gestionare a cotizatiei;
b) conduce activitatea fianciar-contabilasi gestioneaza fondurile organizatiei,
asigurand legalitatea utilizarii acestora;
c) coordoneaza activitatea de inventariere si conservare a bunurilor din
patrimoniu;
d) intocmeste periodic rapoarte cu privire la activitatea financiar-contabila a
organizatiei.
20.35. Comisia de Etica si Arbitraj a organizatiei municipiului Bucuresti este
aleasa pentru un mandat de patru ani si se intruneste anual sau ori de cate ori este
necesar, la convocarea presedintelui comisiei sau a 1/3 din numarul membrilor sai.
20.36. Comisia de Etica si Arbitraj a organizatiei municipiului Bucuresti este
compusa din: presedinte, vicepresedinte, secretar si 4-6 membri.
20.37. Alegerea pe functii a membrilor are loc in prima sedinta a comisiei, iar
membrii Comisiei de Etica si Arbitraj a organizatiei municipiului Bucuresti nu pot fi
membri in alte organe de conducere ale partidului.
20.38. Comisia de Etica si Arbitraj a organizatiei municipiului Bucuresti se
organizeaza si functioneaza in baza Regulamentului elaborat de Comisia Nationala de
Etica si Arbitraj a PR si aprobat de Comitetul Executiv National al partidului.
20.39. Comisia de Etica si Arbitraj a organizatiei municipiului Bucuresti are
urmatoarele atributii:
a) analizeaza si cerceteaza reclamatiile si sesizarile primite impotriva
membrilor organizatiei si propune solutii organelor competente, dupa asigurarea
prealabila a dreptului la aparare a persoanei membru in cauza si asigurarea unor
proceduri echitabile de decizie;
b) cerceteaza si propune solutionarea diferendelor intre membrii partidului,
dintre membri si organele de conducere ale partidului la nivel de sector si al
municipiul Bucuresti;
c) cerceteaza si propune solutionarea diferendelor dintre organele de conducere
ale partidului la nivel de sector si al municipiului Bucuresti;
d) solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor de sanctionare a membrilor
de partid, potrivit competentelor stabilite prin Regulamentul de organizare si
functionare.
e) activitatea Comisiei de Etica si Arbitraj a organizatiei municipiului Bucuresti
se desfasoara in baza Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei
Nationale de Etica si Arbitraj (CNEA), Regulament elaborat de catre CNEA si
aprobat de Comitetul Executiv National, in termen de 4 luni de la intrarea in vigoare
a prezentului Statut.
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20.40. Comisia de Etica si Arbitraj a organizatiei municipiului Bucuresti
prezinta rapoarte de activitate Conferintei organizatiei.
20.41. Hotararile Comisiei de Etica si Arbitraj a organizatiei municipiului
Bucuresti pot fi atacate doar la Comisia Nationala de Etica si Arbitraj.
20.42. Comisia de Control Financiar Intern a organizatiei municipiului
Bucuresti este aleasa pentru un mandat de patru ani si se intruneste trimestrial sau ori
de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui comisiei sau a 1/3 din numarul
membrilor sai.
20.43. Comisia de Control Financiar Intern a organizatiei municipiului
Bucuresti este compusa din: presedinte, vicepresedinte, secretar si 4-10 membri.
20.44. Alegerea pe functii a membrilor are loc in prima sedinta
a comisiei, iar membrii Comisiei de Control Financiar Intern a organizatiei
municipiului Bucuresti nu pot fi membri in alte organe de conducere ale partidului.
20.45. Activitatea Comisiei de Control Financiar Intern a organizatiei
municipiului Bucuresti se desfasoara in baza Regulamentului de organizare si
functionare a Comisiei Nationale de Control Financiar Intern (CNCFI), Regulament
elaborat de catre CNCFI si aprobat de Comitetul Executiv National.
20.46. Comisia de Control Financiar Intern a organizatiei municipiului
Bucuresti are urmatoarele atributii:
a) verifica activitatea financiar-contabila la nivelul organizatiei;
b) verifica gestionarea patrimoniului organizatiei;
c) ia masuri pentru prevenirea situatiilor de disfunctionalitate in procesul de
gestionare a patrimoniuluisi de remediere a unor abateri de la normele in vigoare;
d) constata erorile, abaterile si deficientele activitatii financiar-contabile pentru
a le remedia si a le evita in viitor;
e) prezinta rapoarte de activitate Conferintei organizatiei municipiului
Bucuresti si Comisiei Nationale de Control Financiar Intern;
f) exercita atributii de control fianciar preventiv si audit asupra organizatiilor
de sector si asupra organizatiei municipiului Bucuresti.
20.47. Pentru asigurarea surselor de finantare necesare realizarii activitatii
partidului se constituie la nivelul organizatiei Comitetul Financiar al organizatiei
municipiului Bucuresti alcatuit din 5 - 7 membri, desemnati de Comitetul Executiv al
organizatiei.
20.48. Presedintele Comitetului Financiar al organizatiei municipiului
Bucuresti este numit de Comitetul Executiv al organizatiei, la propunerea
presedintelui organizatiei.
20.49. Activitatea Comitetului Financiar al organizatiei municipiului Bucuresti
se desfasoara in baza Regulamentului de organizare si functionare elaborat de
Comitetul Financiar National si aprobat de Comitetul Executiv National.
CAPITOLUL VI STRUCTURA CENTRALA
Articolul 21 Congresul Partidului Republican din Romania
21.1. Congresul este forul suprem de conducere al Partidului Republican din
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Romania si se constituie din delegati alesi de Conferintele organizatiilor judetene,
respectiv a municipiului Bucuresti, membrii Comitetului de Coordonare si se
intruneste o data la patru ani, la convocarea Consiliului National sau a Comitetului de
Coordonare al partidului.
21.2. Congresul se desfasoara statutar in prezenta a cel putin 2/3 din numarul
delegatilor cu drept de vot. in cazul in care cvorumul nu este intrunit, se initiaza o
noua convocare la care Congresul este statutar indiferent de numarul de
delegati prezenti.
21.2. Data si locul desfasurarii Congresului se stabilesc de catre
Consiliul National al PR, la propunerea Comitetului de Coordonare al PR.
21.3. La lucrarile Congresului pot participa ca invitati personalitati ale vietii
politice, economice, academice, universitare,stiintifice, culturale, juridice, artistice,
sportive si din alte domenii, reprezentanti ai partidelor de centru, centru dreapta,
precum si ai altor partide democratice din tara si din strainatate.
21.4. Lista invitatilor este stabilita de Biroul Permanent Central, luand in
considerare propunerile formulate de catre organizatiile judetene, a municipiului
Bucuresti, precum si a Comitetului de Coordonare al partidului.
21.5. Congresul PR are urmatoarele atributii:
a) adopta sau modifica, prin hotarare, Statutul partidului, cu
votul a cel putin 2/3 din numarul delegatilor prezenti;
b) adopta sau modifica Programul Politic si Programul de Guvernare ale
partidului;
c) valideaza alegerile interne pentru Presedintele PR, desfasurate in baza
Regulamentului de organizare a alegerilor pentru functia de Presedinte al partidului,
elaborat de Biroul Permanent Central si aprobat de Comitetul de Coordonare;
d) valideaza scrutinul electoral intern pentru desemnarea candidatului PR la
functia de Presedinte al Romaniei, desfasurat in baza Regulamentului de organizare
a alegerilor pentru desemnarea candidatului PR pentru functia de Presedinte al
Romaniei, elaborat de Biroul Permanent Central si aprobat de Comitetul
de Coordonare;
e) Alege si revoca prin vot secret Presedintele Executiv al partidului;
f) alege sau revoca, prin vot secret, cei 21 de vicepresedinti ai partidului, dupa
cum urmeaza:
- 8 vicepresedinti alesi la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei;
- 8 vicepresedinti alesi la nivel national, in ordinea descrescatoare a voturilor;
- 5 vicepresedinti alesi la nivel national din cadrul organizatiei de femei
republicane, in ordinea descrescatoare a voturilor;
g) alege si revoca membrii Consiliului National, ai Comisiei Nationale de Etica
si Arbitraj si ai Comisiei Nationale de Control Financiar Intern;
h) valideaza candidatul PR la functia de prim-ministru, la propunerea
Comitetului Executiv National;
i) hotaraste asupra activitatii desfasurate de Presedinte, presedinte executiv,
vicepresedinti si de Consiliul National;
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j) hotaraste asupra activitatii desfasurate de Comisia Nationala de Etica si
Arbitraj si de Comisia Nationala de Control Financiar Intern;
k) solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor luate de Consiliul National si
de Comitetul Executiv National;
l) adopta rezolutii cu privire la teme de interes national;
m) hotaraste dizolvarea partidului, cu votul a 3/4 din numarul delegatilor.
21.6. Pentru organizarea si desfasurarea lucrarilor Congresului, Comitetul
Executiv National numeste Comisia de pregatire a Congresului, la propunerea
Presedintelui, coordonata de catre Secretarul general.
21.7. Comisia elaboreaza documentele si programul de desfasurare ale
Congresului si le supune aprobarii Consiliului National al PR, iar documentele
aprobate se trimit spre dezbatere organizatiilor judetene si a municipiului Bucuresti.
21.8. Congresul Extraordinar al PR se convoaca la solicitarea
Consiliului National, a Comitetului Executiv National, a Grupurilor Parlamentare ale
PR din cele doua Camere sau a Comitetului de Coordonare.
21.9. Congresul Extraordinar al PR este alcatuit din delegati alesi de catre
Conferintele extraordinare ale organizatiilor judetene si a municipiului Bucuresti, si
membrii Comitetului de Coordonare.
21.10. Congresul Extraordinar al PR se convoaca pentru exercitarea atributiilor
statutare, precum si pentru urmatoarele situatii:
a) in cazul organizarii alegerilor locale, parlamentare, europarlamentare sau
prezidentiale, la termen sau anticipate, pentru pregatirea acestora sau evaluarea
rezultatelor;
b) pentru modificarea Statutului sau a Programului Politic al partidului;
c) in situatii deosebite.
Articolul 22 - Consiliui National
22.1. Consiliul National este organul de conducere al partidului in intervalul
dintre doua Congrese si se intruneste anual, de regula in luna octombrie si, in mod
extraordinar, la convocarea Biroului Permanent Central sau a Presedintelui partidului.
22.2. Consiliul National se compune din
a) membrii Biroului Permanent Central;
b) presedintii filialelor judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
c) presedintii structurilor interne (TR, FR, SR, OAR, LAL);
d) senatorii, deputatii, europarlamentarii PR, membri ai Guvernului, care
apartin partidului;
e) presedintii si vicepresedintii Consiliilor Judetene administrative, primarii
municipiilor resedinta de judet si ai sectoarelor municipiului Bucuresti, primarul
general, primari de orase si comune, care apartin partidului;
f) presedintii Comisiilor de Etica si Arbitraj, ai Comisiilor de Control
Financiar, alti membri alesi de Congres;
22.3. Consiliul National are urmatoarele atributii:
a) valideaza componenta Comitetului Executiv National si a Biroului
33

Permanent Central;
b) asigura punerea in aplicare a hotararilor Congresului;
c) hotaraste constituirea de aliante politice cu alte partide, in baza protocoalelor
de asociere incheiate in conditiile legii, la propunerea Comitetului Executiv National;
d) dezbate si aproba anual rapoartele de activitate ale departamentelor de
specialitate, ale liderilor de grupuri parlamentare, precum si ale presedintilor
structurilor interne (TR, FR, SR, OAR, LAL);
e) stabileste strategia de organizare a campaniilor electorale prezidentiale,
parlamentare, europarlamentare si locale;
f) valideaza activitatea si hotararile Comitetului Executiv National;
h) solutioneaza contestatiile formulate impotriva hotararilor de sanctionare
adoptate de Comitetul Executiv National;
i) solutioneaza divergentele intre Consiliile organizatiilor judetene, respectiv al
organizatiei municipiului Bucuresti si Comitetul Executiv National in legatura cu
desemnarea candidatilor pentru alegeri legislative;
j) aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli al partidului si hotaraste asupra
executiei acestuia;
k) indeplineste orice alte atributii stabilite prin hotararile Congresului sau care
reies din prevederile prezentului Statut.
Articolul 23 – Presedintele Consiliului National
23.1. Presedintele partidului fiind si presedintele Consiliului National, in cadrul
acestei functii are urmatoarele atributii:
a) prezideaza sedintele Consiliului National;
b) coordoneaza activitatea forumurilor, ligilor, asociatiilor constituite in cadrul
partidului la nivel national;
c) urmareste respectarea hotararilor adoptate de Consiliul National;
d) indeplineste orice alte atributii stabilite prin hotararile Consiliului National
sau care reies din prevederile prezentului Statut.
Articolul 24 - Secretarul Executiv al Consiliului National
24.1. Secretarul executiv al Consiliului National are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea administrativa a departamentelor constituite in
cadrul Consiliului National;
b) monitorizeaza indeplinirea atributiilor departamentelor, asigura evidenta si
arhivarea documentelor interne ale departamentelor;
c) primeste, prin delegare, atributii din partea Presedintelui Consiliului
National, implicit a Presedintelui, aprobate de catre Biroul Permanent Central.
Articolul 25 – Departamentele de specialitate ale Consiliului National
25.1. in cadrul Consiliului National se organizeaza Departamente structurate pe
principalele domenii de activitate guvernamentala in care sunt cuprinsi membri ai
Consiliului National si specialisti din domeniile respective, membri si simpatizanti
34

PR.
25.2. Departamentele au urmatoarele atributii:
a) elaboreaza studii, strategii si programe ale PR specializate pe domenii de
activitate;
b) elaboreaza sectiuni specifice din cadrul Programului de Guvernare al PR;
c) monitorizeaza activitatea ministerelor si a institutiilor cu atributii specifice
pentru fiecare dintre domeniile de activitate ale Departamentelor;
d) analizeaza legislatia in vigoare si proiectele de lege;
e) elaboreaza strategii si mesaje cu referire la activitatea curenta a Guvernului
si a institutiilor aflate in subordinea acestuia;
f) indeplinesc alte atributii stabilite prin hotararile Consiliului National sau prin
hotararea Presedintelui Consiliului National.
25.3. Domeniile de activitate ale Departamentelor precum si sefii acestora se
stabilesc, la propunerea Presedintelui Consiliului National, de catre Comitetul
Executiv National.
25.4. Conducerea Departamentelor este exercitata de catre un Birou de
conducere alcatuit din: Presedintele Consiliului National, Secretarul Executiv al
Consiliului National, sefi de departamente si trei secretari nominalizati de Grupurile
Parlamentare ale PR din Senat si din Camera Deputatilor, respectiv de Secretarul
General al PR, din cadrul Secretarilor Executivi.
25.5. Conducerea unui Departament este asigurata de un Birou departamental
alcatuit din Presedintele departamentului, 1-3 vicepresedinti si un secretar.
25.6. Componenta biroului departamental este aprobata de catre Presedintele
Consiliului National sau de catre Presedintele PR, la propunerea presedintelui
departamentului.
25.7. Activitatea Departamentelor de specialitate se desfasoara in baza
Regulamentului de organizare si functionare al Departamentelor, elaborat de Biroul
de conducere al Departamentelor, aprobat de Comitetul Executiv National.
25.8. Consiliul National poate hotari la propunerea Biroului Permanent Central
organizarea in cadrul partidului de forumuri, ligi, asociatii, cluburi si alte organisme,
cu membrii PR sau in parteneriat, pentru promovarea in societatea romaneasca a
strategiilor din Programul Politic al PR. Relatia partid-sindicate precum si alte
parteneriate sunt stabilite de catre Biroul Permanent Central.
25.9. Activitatea forumurilor, ligilor, asociatiilor, cluburilor , se organizeaza
conform prevederilor Regulamentelor de organizare si functionare proprii, aprobate
de Consiliul National.
25.10. in vederea elaborarii de programe si strategii ale PR in domeniile de
interes ale partidului se pot constitui Consilii Consultative pe probleme de analiza
politica, imagine si relatii cu mass-media, organizare si resurse umane.
Articolul 26 - Comitetul Executiv National
26.1. Comitetul Executiv National este organul de conducere si de decizie al
partidului care coordoneaza activitatea acestuia intre sedintele Consiliului National.
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26.2. Comitetul Executiv National se intruneste lunar sau ori de cate ori este
necesar, la convocarea Presedintelui, a Biroului Permanent Central sau a cel putin 1/3
din numarul membrilor sai.
26.3. Comitetul Executiv National se constituie din: membrii Biroului
Permanent Central, presedintii organizatiilor judetene/sector, a municipiului
Bucuresti, membrii Birourilor Permanente ale celor doua camere ale Parlamentului
Romaniei, precum si presedintii comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor si
Senatului Romaniei si ministri care sunt membri ai PR, daca nu ocupa o alta functie.
26.4. La lucrarile Comitetului Executiv National pot participa in calitate de
invitati, fara drept de vot: secretarii generali adjuncti ai PR, secretarul executiv al
Consiliului National, secretarii executivi ai PR, presedintele CNEA, presedintele
CNCFI, purtatorul de cuvant al PR.
26.5.sedinta Comitetului Executiv National este statutara in prezenta a 2/3 din
numarul membrilor acestuia si adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor
prezenti.
26.6. Comitetul Executiv National are urmatoarele atributii:
a) analizeaza, dezbate si hotaraste asupra proiectelor de Program Politic,
strategie electorala, precum si asupra aliantelor politice si electorale;
b) hotaraste asupra Programului de Guvernare, Programului legislativ, structura
si reprezentantii partidului in Guvern;
c) propune Consiliului National incheierea de aliante politice cu alte partide, in
baza protocoalelor de asociere incheiate in conditiile legii,
d) stabileste protocoale de colaborare cu patronatele, confederatiile sindicale
sau alte structuri ale societatii civile;
e) elaboreaza strategia de selectie, pregatire, formare si promovare a resurselor
umane ale partidului;
f) hotaraste asupra organizarii si desfasurarii alegerilor in cadrul structurilor
teritoriale ale partidului;
g) hotaraste asupra propunerilor de dizolvare a Consiliului sau a
Biroului/Comitetului Executiv al organizatiei locale, dupa caz, pentru incalcarea
grava a prevederilor Statutului, desemneaza conduceri interimare si stabileste masuri
pentru organizarea de noi alegeri in organizatia respectiva;
h) solutioneaza contestatiile formulate impotriva hotararilor pronuntate de
Consiliile organizatiilor judetene sau a organizatiei municipiului Bucuresti;
i) hotaraste, in situatii exceptionale, pentru incalcari grave ale Statutului sau
pentru prejudicii majore aduse PR, sanctionarea cu excludere din partid a oricaruia
dintre membrii PR, cu 2/3 din voturile membrilor sai;
j) la propunerea Presedintelui partidului, poate hotari dizolvarea Birourilor
Permanente ale organizatiilor judetene/sector si a municipiului Bucuresti;
k) informeaza Consiliul National in legatura cu activitatea desfasurata intre
sedintele acestuia;
l) coordoneaza campaniile electorale ale PR pentru alegerile prezidentiale,
parlamentare, europarlamentare si locale, precum si campania de informare si
36

promovare a pozitiei PR asupra referendumurilor;
m) initiaza si realizeaza relatiile PR pe plan intern si international cu alte
partide si organizatii politice sau apolitice, precum si cu sindicatele si patronatele;
n) infiinteaza si coordoneaza publicatiile centrale ale PR;
o) confima propunerile de candidati ai PR pentru Senat, Camera Deputatilor si
Parlamentul European, pentru fiecare circumscriptie electorala;
p) confima propunerile de candidati pentru organele administratiei publice
locale in functiile de presedinti si vicepresedinti ai Consiliilor Judetene
administrative, de primari ai municipiilor si sectoarelor si de primar general al
municipiului Bucuresti;
q) coordoneaza activitatea structurilor interne (TR, FR, SR, OAR, LAL)si
valideaza Conferintele nationale ale acestora;
r) aproba Regulamentele de organizare si functionare ale tuturor organismelor
si a structurilor interne ale partidului, la propunerea Biroului Permanent Central, daca
Statutul PR nu prevede altfel;
s) aproba Regulamentele proprii de organizare si functionare ale Grupurilor
Parlamentare ale PR din Camera Deputatilor, Senat si Parlamentul European, precum
si al Grupului ministerial al membrilor PR ai Guvernului;
s) aproba Regulamentul de organizare a alegerilor interne pentru functia de
Presedinte al partidului;
t) aproba Regulamentul de organizare a scrutinului intern pentru desemnarea
candidatului PR pentru functia de Presedinte al Romaniei;
t) aproba Regulamentul privind desfasurarea Adunarilor generale, a
Conferintelor si a Congresului, precum si modalitatile concrete de desemnare a
delegatilor si de depunere a candidaturilor pentru organele de conducere teritoriale,
judetene/sector, ale organizatiei PR a municipiului Bucuresti si pentru organele de
conducere centrale;
u) numeste presedintele Comitetului Financiar National, la propunerea
Presedintelui partidului, cu avizul Secretarului General;
v) valideaza rezultatul votului din cadrul grupurilor parlamentare privind
propunerile de candidati pentru functii in Birourile Permanente ale Senatului si
Camerei Deputatilor si pentru conducerea Grupurilor Parlamentare ale PR;
w) valideaza deciziile Biroului Permanent Central cu privire la depunerea
motiunii de cenzura impotriva Guvernului, suspendarea Presedintelui Romaniei si
acordarea votului de incredere pentru Guvern, in urma consultarii prin vot a
Grupurilor Parlamentare ale PR, de catre Biroul Permanent Central;
x) stabileste domeniile de activitate pe care le coordoneaza vicepresedintii, in
baza propunerilor Presedintelui PR;
y) alege si revoca Secretarul General si Secretarii Generali Adjuncti, la
propunerea Presedintelui partidului;
z) alege si revoca Secretarii Executivi, Secretarul Executiv al Consiliului
National, la propunerea Presedintelui;
z2) indeplineste alte atributii stabilite prin hotararile Consiliului National sau
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care reies din prevederile prezentului Statut.
Articolul 27 - Biroul Permanent Central
27.1. Biroul Permanent Central este organul operativ de analiza si decizie al
partidului intresedintele Comitetului Executiv National si se intruneste saptamanal
sau ori de cate ori este necesar, la convocarea Presedintelui partidului.
27.2. Biroul Permanent Central este constituit din: presedintele PR,
presedintele executiv al PR, presedintele de onoare al PR, vicepresedintii PR,
secretarul general al PR, trezorierul PR, presedintele CFN, liderii nationali ai TR, FR,
SR, OAR, LAL.
27.3. Primul-ministru, Presedintii celor doua camere ale Parlamentului, care
sunt membri ai PR, precum si liderii grupurilor PR din Parlamentul Romaniei si din
Parlamentul European, sunt membri de drept ai Biroului Permanent Central, fiindu-le
asimilata functia de vicepresedinte PR, daca nu ocupa o alta functie in cadrul
conducerii nationale.
27.4. La lucrarile Biroului Permanent Central pot participa, in calitate de
invitati, fara drept de vot, presedintele PR Diaspora, membrii Birourilor Permanente
ale celor doua camere ale Parlamentului Romaniei, care sunt membri ai PR, precum
si purtatorul de cuvant al PR.
27.5. Biroul Permanent Central poate invita la sedintele sale presedintele
CNEA, presedintele CNCFI, secretarii generali adjuncti, secretarii executivi ai PR,
reprezentanti ai partidului in diferite institutii centrale sau locale, alesi sau numiti s.a.
27.6. Biroul Permanent Central este statutar intrunit in prezenta a 2/3 din
numarul membrilor prevazuti la alin.1 si adopta hotarari cu votul majoritatii celor
prezenti.
27.7. Biroul Permanent Central are urmatoarele atributii:
a) organizeaza si conduce intreaga activitate curenta a partidului, potrivit
hotararilor adoptate, dupa caz, de catre Congres, Consiliul National si Comitetul
Executiv National;
b) elaboreaza proiecte de hotarari pe care le supune spre dezbatere si adoptare
Comitetului Executiv National;
c) coordoneaza activitatea curenta de partid la toate nivelurile;
d) asigura legatura permanenta cu Grupurile Parlamentare ale PR;
e) elaboreaza proiecte de hotarari si norme de aplicare a deciziilor luate de
Congres, Consiliul National si Comitetul Executiv;
f) asigura informarea operativa a organizatiilor judetene/sector, a municipiului
Bucuresti, a PR Diaspora si a structurilor interne ale partidului cu privire la
activitatea sa curenta;
g) infiinteaza si coordoneaza comisii de lucru in probleme de organizare
interna;
h) infiinteaza si coordoneaza grupuri de analiza politica a situatiei economice si
sociale interne si internationale;
i) administreaza patrimoniul partidului;
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j) propune Grupurilor Parlamentare ale PR candidatii pentru functii in Birourile
permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor si pentru conducerea Grupurilor
Parlamentare ale PR. Propunerile sunt votate in cadrul Grupurilor Parlamentare, iar
rezultatul votului este validat de Comitetul Executiv National;
k) decide depunerea motiunii de cenzura impotriva Guvernului, suspendarea
Presedintelui Romaniei si acordarea votului de incredere pentru Guvern in urma
consultarii prin vot a Grupurilor Parlamentare ale PR, decizii validate de catre
Comitetul Executiv National;
l) hotaraste asupra constituirii de coalitii politice pentru asigurarea guvernarii si
a sprijinului parlamentar;
m) asigura si verifica respectarea prevederilor Statutului in cadrul
Conferintelor judetene, de sector, a municipiului Bucuresti si a PR Diaspora, ordinare
si extraordinare si stabileste norme privind desfasurarea acestora;
n) conduce operativ activitatile specifice campaniilor electorale stabilite in
calendarul de desfasurare a acestora;
o) elaboreaza si propune spre aprobare Comitetului Executiv National
Regulamentul de organizare a alegerilor pentru functia de Presedinte al partidului;
p) elaboreaza si propune spre aprobare Comitetului Executiv National
Regulamentul de organizare a alegerilor pentru desemnarea candidatului PR pentru
functia de Presedinte al Romaniei;
q) indeplineste alte atributii stabilite prin hotararile Consiliului National sau
prevazute in prezentul Statut.
Articolul 28 - Presedintele Partidului Republican din Romania
28.1. Presedintele partidului conduce activitatea generala a partidului,
activitatea Comitetului Executiv National si a Biroului Permanent Central si raspunde
in fata Congresului de activitatea politica a Partidului Republican din Romania.
28.2. Presedintele este ales sau revocat de catre toti membrii de partid in cadrul
alegerilor interne desfasurate in baza Regulamentului de organizare a alegerilor
pentru functia de Presedinte al partidului, elaborat de Biroul Permanent Central si
aprobat de Comitetul Executiv National.
28.3. Presedintele partidului este si Presedintele Consiliului National si al
Biroului Permanent Central si este ales pentru un mandat de patru ani.
28.4. Presedintele PR are urmatoarele atributii principale:
a) conduce si coordoneaza activitatea partidului, el fiind garantul respectarii
Statutului si Programului politic al PR;
b) prezideaza lucrarile Congresului;
c) prezideaza sedintele Comitetului Executiv National si ale Biroului
Permanent Central si coordoneaza activitatea acestora;
c) reprezinta partidul in relatiile cu autoritatile publice centrale si locale,
precum si cu alte partide sau organizatii din tara sau strainatate;
d) numeste trezorierul partidului, la propunerea presedintelui Comitetului
Financiar National, avizata de catre Secretarul general;
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e) semneaza actele si comunicatele oficiale ale partidului precum si alte
documente care angajeaza partidul din punct de vedere politic;
f) indeplineste orice alte atributii stabilite prin hotararile Congresului sau care
reies din prevederile prezentului Statut.
28.5. In exercitarea atributiilor sale, Presedintele partidului emite decizii.
28.6. Presedintele poate solicita Consiliului National al partidului votul de
incredere pentru activitatea desfasurata de Biroul Permanent Central.
Articolul 29. - Presedintele de Onoare
29.1. La nivelul Partidului Republican din Romania se instituie functia de
Presedinte de Onoare.
29.2. Desemnarea Presedintelui de Onoare al PR se face prin vot de catre
Congres, de regula pentru un mandat de patru ani, dintre personalitatile recunoscute
ale partidului.
29.3. Propunerea pentru candidatul la functia de Presedinte de Onoare se face
de catre Presedintele PR.
29.4. Presedintele de Onoare al PR participa cu drept de vot la lucrarile
organelor nationale de conducere ale partidului.
Articolul 30 - Presedintele Executiv
30.1. Presedintele executiv este inlocuitorul presedintelui, in lipsa acestuia,
fiind ales prin vot secret de catre congres, in urma candidaturilor propuse de
Presedintele partidului.
30.2. Presedintele Executiv coordoneaza activitatea curenta de partid la nivel
central, comunicarea interna cu organizatiile judetene, a municipiului Bucuresti,
precum si comunicarea partidului cu institutiile si autoritatile publice centrale sau
locale si cu alte partide sau organizatii din tara;
30.3. Indeplineste orice alte atributii delegate de catre Presedintele partidului
sau stabilite prin hotararile Congresului sau care reies din prevederile prezentului
Statut.
Articolul 31 - Vicepresedintii
31.1. Congresul PR alege vicepresedintii partidului, in urma propunerilor
facute de presedintele partidului.
31.2. Vicepresedintii au atributii stabilite de Comitetul Executiv National, la
propunerea Presedintelui, in conformitate cu domeniul de competenta profesionala al
fiecaruia.
Articolul 32 – Comitetul de Coordonare al PR
32.1. Comitetul de coordonare al partidului este constituit din cei 5 membri
fondatori ai Partidului Republican din Romania si are menirea sa vegheze la buna
desfasurare a activitatii partidului.
32.2. Pentru primii 4 ani de functionare a partidului, Comitetul de Coordonare
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are dreptul de a propune si a numi organele de conducere ale partidului la nivel
central, respectiv a Presedintelui, a Presedintelui executiv, Vicepresedinti, Secretar
General, membrii Biroului Permanent Central, membrii Comisiei Nationale de Etica
si Arbitraj, ai Comisiei Nationale de Control Financiar Intern si Trezorierul PR.
32.2. Listele cu propuneri de candidati ai partidului privind alegerile pentru
organele de conducere ale partidului in cadrul organizatiilor centrale si teritoriale,
precum si listele cu propuneri privind candidatii partidului la alegerile locale si
generale, vor fi inaintate Congresului partidului de catre Comitetul de Coordonare,
validarea acestor alegeri fiind valabila doar cu votul a 2/3 din membrii Comitetului de
Coordonare, pentru a se preintampina astfel numirea frauduloasa a candidatilor (pe
baza de relatii sau foloase banesti ori de alta natura).
Articolul 33 - Comisia Nationala de Etica si Arbitraj
33.1. Comisia Nationala de Etica si Arbitraj (CNEA) este organul de jurisdictie
interna, constituit la nivel national, cu activitate permanenta.
33.2. Comisia Nationala de Etica si Arbitraj (CNEA) este aleasa de catre
Congresul PR pentru un mandat de 4 ani.
33.3. Comisia Nationala de Etica si Arbitraj (CNEA) este alcatuita din 9
membri alesi direct de Congres, cate unul pe fiecare din cele 8 regiuni de dezvoltare,
propusi de organizatiile PR constituite pe raza teritoriala a acestora si un membru
propus de Presedintele PR.
33.3. Comisia Nationala de Etica si Arbitraj (CNEA) este condusa de un
presedinte, un vicepresedinte si un secretar, alesi de membrii comisiei in prima
sedinta.
33.4. Comisia Nationala de Etica si Arbitraj (CNEA) isi desfasoara activitatea
pe baza Regulamentului de organizare si functionare elaborat de plenul Comisiei si
aprobat de Comitetul Executiv National al PR, in termen de 4 luni de la intrarea in
vigoare a prezentului Statut
33.5. Comisia Nationala de Etica si Arbitraj (CNEA) are urmatoarele atributii :
a) vegheaza la aplicarea prevederilor Statutului PR si sesizeaza forurile si
organele de conducere ale partidului cu privire la hotararile nestatutare ale
acestora;
b) cerceteaza si constata, la sesizare sau din oficiu, existenta conflictelor de
interese si a incompatibilitatilor, precum si a cazurilor de incalcare a legilor, a
Statutului si a normelor morale de comportament de catre membrii Consiliului
National, ministri, secretari de stat, presedinti ai Consiliilor Judetene administrative,
care nu sunt membri ai Consiliului National;
c) cerceteaza conflictele intervenite intre organele de conducere de la nivel
teritorial, precum si conflictele dintre acesteasi cele de la nivel national si
solutioneaza contestatiile formulate impotriva hotararilor pronuntate de Comitetul
Executiv National al PR;
d) solutioneaza contestatiile impotriva hotararilor pronuntate de Comisiile
Judetene de Etica si Arbitraj sau a municipiului Bucuresti, prin hotarari definitive;
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e) verifica aplicarea masurilor sau sanctiunilor prevazute de Statutul PR;
f) indeplineste alte atributii care reies din prezentul Statut.
33.7. Concluziile verificarilor efectuate de Comisie sunt prezentate in informari
adresate Comitetului Executiv National si in rapoarte inaintate Consiliului National si
Congresului PR.
33.8. Persoanele alese in Comisia Nationala de Etica si
Arbitraj nu pot face parte din Consiliul National al PR sau din Comisia Nationala de
Control Financiar Intern.
Articolul 34 - Comisia Nationala de Control Financiar Intern
34.1. Comisia Nationala de Control Financiar Intern (CNCFI) este organul care
verifica intreaga activitate fianciara a partidului.
34.2. Comisia Nationala de Control Financiar Intern este aleasa de Congresul
PR pentru un mandat de patru ani.
34.3. Comisia Nationala de Control Financiar Intern (CNCFI) este alcatuita din
9 membri, alesi direct de Congres, cate unul pe ficare din cele 8 regiuni de
dezvoltare, propusi de organizatiile PR constituite pe raza teritoriala a acestora si un
membru propus de Presedintele PR
34.4. Comisia Nationala de Control Financiar Intern este coordonata de un
presedinte, un vicepresedinte si un secretar, alesi de membrii comisiei in prima
sedinta.
34.5. Comisia Nationala de Control Financiar Intern isi desfasoara activitatea
pe baza Regulamentului de organizare si functionare, elaborat de plenul Comisiei si
aprobat de Comitetul Executiv National al PR.
34.6. Comisia Nationala de Control Financiar Intern are urmatoarele atributii:
a) controleaza din proprie initiativa sau ca urmare a reclamatiilor si sesizarilor
primite, modul de formare si utilizare a bugetelor organizatiilor judetene/sector, al
organizatiei municipiului Bucuresti, al PR Diaspora precum si a bugetului national al
PR;
b) controleaza activitatea Comisiilor Judetene de Control Financiar Intern,
precum si pe cea a municipiului Bucuresti;
c) avizeaza reglementarile de ordin intern ale partidului privind gestionarea
resurselor fianciare, intocmirea bugetelor de venituri si cheltuieli si a bilanturilor
contabile;
d) verifica modul de utilizare a alocatiilor primite de la bugetul de stat potrivit
legii;
e) ia masuri pentru prevenirea situatiilor de disfunctionalitate in procesul de
gestionare a patrimoniului si de remediere a unor abateri de la normele in vigoare;
f) constata erorile, abaterile si deficientele activitatii financiar-contabile pentru
a le remedia si a le evita in viitor;
g) prezinta Rapoarte de activitate Consiliului National si Congresului
partidului;
h) exercita atributii de control fianciar preventiv si audit asupra organizatiilor
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judetene/sector si a municipiului Bucuresti;
34.7. Concluziile verificarilor efectuate de Comisie sunt prezentate in informari
adresate Comitetului Executiv National si in rapoarte inaintate Consiliului National si
Congresului PR.
34.8. Persoanele alese in Comisia Nationala de Control Financiar Intern nu pot
face parte din Consiliul National al PR sau din Comisia Nationala de Etica si Arbitraj.
Articolul 35 - Secretariatul General
35.1. Din Secretariatul General al PR fac parte Secretarul general al PR,
Secretarii generali adjuncti si 7-9 secretari executivi. Secretarul general al PR este
numit de Congres prin vot secret, in urma candidaturilor propuse de Presedintele
partidului.
35.2. Secretarul General si Secretarii generali adjuncti coordoneaza activitatea
Secretariatului General si indeplinesc atributii stabilite prin hotararea Biroului
Permanent Central al PR.
35.3. Secretarii executivi sunt desemnatisi revocati de Comitetul Executiv
National la propunerea Presedintelui PR, dupa consultarea cu Secretarul General al
PR.
35.4. Secretariatul General are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea organizatorica la nivel central, asigura comunicarea
interna cu organizatiile judetene, a municipiului Bucuresti si a PR Diaspora, precum
si cu institutiile si autoritatile publice centrale sau locale si cu alte partide sau
organizatii din tara sau strainatate;
b) coordoneaza activitatea de organizare a evenimentelor nationale ale
partidului;
c) conduce activitatea de resurse umane, gestiunea carierei politice precum si
activitatea de audit intern;
d) conduce serviciile administrative la nivel central si incheie raporturi de
munca in vederea asigurarii acestora:
e) organizeaza activitatea de pregatire a lucrarilor si a documentelor necesare
desfasurarii Congresului, Consiliului National, Comitetului Executiv National si
Biroului Permanent Central;
f) elaboreaza proiectele Regulamentelor si ale Normelor Metodologice de
organizare si functionare interna;
g) indeplineste orice alte atributii stabilite prin hotararile Biroului Permanent
Central sau care reies din prevederile prezentului Statut.
Articolul 36 - Comitetul Financiar National
36.1. Pentru asigurarea surselor de finantare si a bazei materiale necesare
realizarii activitatii partidului, pe plan central, se constituie Comitetul Financiar
National format din 7-9 membri, desemnati de Comitetul Executiv National al PR,
care numeste si presedintele acestuia.
36.2. Comitetul Financiar National prezinta anual informari Consiliului
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National al PR asupra constituirii si folosirii bazei financiare a partidului.
36.3. Persoanele care fac parte din Comitetul Financiar National nu pot face
parte din Comisia Nationala de Etica si Arbitraj ori din Comisia Nationala de Control
Financiar Intern.
36.4. Presedintele Comitetului Financiar National, cu avizul prealabil al
Secretarului General, propune Presedintelui PR numirea trezorierului PR.
36.5. Presedintele Comitetului Financiar National este membru cu drept de vot
al Comitetului Executiv Nationalsi al Biroului Permanent Central.
Articolul 37 – Trezorierul PR
37.1. Trezorierul PR organizeazasi controleaza activitatea financiara curenta a
partidului, raspunde direct fata de Presedintele partidului si are urmatoarele atributii:
a) propune Biroului Permanent Central norme privind incasarea cotizatiei,
acceptarea si primirea donatiilor in conformitate cu prevederile legale;
b) conduce si controleaza utilizarea resurselor fianciare rezultate din cotizatii,
donatii, alocatii bugetare, dobanzi si altele permise de lege;
c) prezinta periodic informari Comitetului Financiar National, Biroului
Permanent Central si rapoarte Comitetului Executiv National, Consiliului National,
inclusiv cu privire la rezultatele verificarilor efectuate de Curtea de Conturi;
d) trezorierul partidului este numit de catre Presedintele PR la propunerea
Presedintelui Comitetului Financiar National, avizata de catre Secretarul General.
CAPITOLUL VII PROCEDURA DE ALEGERI
Articolul 38 – Procedura de alegeri la nivelul organizatiilor de pe raza
teritoriala a sectiilor de votare, organizatiilor locale, judetene, de sector si a
municipiului Bucuresti
38.1. In vederea alegerii Biroului organizatiei si a Consiliului organizatiei,
dupa caz, Adunarea generala sau Conferinta desemneaza prin vot, dintre
participanti/delegati, o Comisie de propuneri.
38.2. Comisia de propuneri isi alege dintre membrii sai un presedinte, fiind
alcatuita astfel:
a) 3-5 membri la nivelul Adunarilor Generale ale organizatiilor constituite pe
raza teritoriala a sectiilor de votare;
b) 5-7 membri la nivelul Adunarilor Generale/Conferintelor organizatiilor
locale si, dupa caz, ale organizatiilor constituite pe raza teritoriala a centrelor de
votare din sectoarele municipiului Bucuresti;
c) 7-9 membri la nivelul Conferintelor organizatiilor judetene, ale sectoarelor si
municipiul Bucuresti.
38.3. Comisia primeste si analizeaza toate propunerile de candidati desemnati
in prealabil de Adunari generale sau Conferinte, dupa caz, sau candidaturile din
randul membrilor, depuse la inceputul lucrarilor, atat pe cele pentru functii
individuale de conducere, cat si pe cele de membri ai organelor de conducere
colective sau ai comisiilor, dupa caz; verifica respectarea conditiilor statutare pentru
44

fiecare candidatura in parte si prezinta Adunarii generale sau Conferintei concluziile
sale, in cadrul unui raport.
38.4. Propunerile de candidatura care respecta conditiile statutare sunt supuse
aprobarii Adunarii generale sau Conferintei, dupa caz si inscrise pe buletinul de vot,
in vederea exercitarii votului secret de catre participanti/delegati.
38.5. Adunarea generala sau Conferinta, dupa caz, poate sa decida prin vot
modalitatea de atribuire a mandatelor. Acestea pot fi atribuite direct (in situatia in
care candidatii obtin majoritatea voturilor exprimate sau daca obtin cel mai mare
numar de voturi) sau prin exercitarea a doua tururi de scrutin, la care vor participa
candidatii care au obtinut primele doua locuri in ordinea descrescatoare a voturilor
primite, situatie in care mandatul va fi atribuit candidatului care obtine cel mai mare
numar de voturi valabil exprimate.
38.6. Numarul membrilor Biroului organizatiei PR constituite la nivelul sectiei
de votare este stabilit, in conformitate cu limitele statutare, prin hotarare a Biroului
organizatiei locale.
38.7. Numarul membrilor Biroului organizatiei locale a PR, dupa caz, este
stabilit, in conformitate cu limitele statutare, prin hotarare a Comitetului Executiv al
organizatiei judetene sau al sectorului.
38.8. Numarul membrilor Biroului, Consiliului, Comisiei de Etica si Arbitraj si
Comisiei de Control Financiar Intern, la nivelul organizatiei judetene/sector/a
municipiului Bucuresti este stabilit, in conformitate cu limitele statutare, prin hotarare
a Comitetului Executiv National.
38.9. In vederea verificarii modului de respectare a normelor statutare cu
privire la organizarea Adunarilor generale sau, dupa caz, a Conferintelor
organizatiilor locale, judetene, ale sectoarelor, a municipiului Bucurestisi a PR
Diaspora, acestea desemneaza prin vot, dintre participanti/delegati o Comisie de
validare.
38.10. Comisia de validare isi alege dintre membrii sai un presedinte, fiind
alcatuita astfel:
a) 5-7 membri la nivelul Adunarilor Generale/Conferintelor organizatiilor
locale si, dupa caz, ale organizatiilor constituite pe raza teritoriala a centrelor de
votare din sectoarele municipiului Bucuresti;
b) 7-9 membri la nivelul Conferintelor organizatiilor judetene, ale sectoarelor si
a municipiului Bucuresti.
38.11. Comisia de validare verifica mandatele delegatilor, dupa caz, constata
cvorumul statutar de sedinta si prezinta Adunarii Generale sau Conferintei un raport.
38.12. In vederea numararii voturilor exprimate in cadrul Adunarilor Generale
sau, dupa caz, a Conferintelor organizatiilor locale, judetene, ale sectoarelor, a
municipiului Bucuresti si a PR Diaspora, acestea desemneaza prin vot dintre
participanti/delegati o Comisie de numarare a voturilor.
38.13. Comisia de numarare isi alege dintre membrii sai un presedinte.
38.14. Comisia de numarare este alcatuita astfel:
a) 5-7 membri la nivelul Adunarilor Generale/Conferintelor organizatiilor
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locale si, dupa caz, ale organizatiilor constituite pe raza teritoriala a centrelor de
votare din sectoarele municipiului Bucuresti;
b) 7-9 membri la nivelul Conferintelor organizatiilor judetene, ale sectoarelor si
a municipiului Bucuresti.
38.15. Comisia de numarare, verifica si centralizeaza voturile exprimate,
constata atribuirea mandatelor si comunica Adunarii Generale sau Conferintei
rezultatul votului, printr-un raport.
Articolul 39 – Procedura de alegeri la nivelul structurilor nationale de
conducere
39.1. In vederea alegerii organelor nationale de conducere ale PR se constituie
Comisia de propuneri.
39.2. Comisia de propuneri este alcatuita din Presedintele PR, Secretarul
General si presedintii organizatiilor judetene, ai organizatiilor de sector si al
municipiului Bucuresti, presedintele acestei comisii fiind Presedintele PR.
39.3. Comisia primeste si analizeaza toate propunerile de candidati, desemnati
in prealabil de Conferintele judetene, ale sectoarelor, a municipiului Bucuresti si a PR
Diaspora, sau candidaturile din randul membrilor, depuse la inceputul lucrarilor, atat
pe cele pentru functii individuale de conducere, cat si pe cele de membrii ai organelor
de conducere colective sau ai comisiilor, dupa caz, verifica respectarea conditiilor
statutare pentru fiecare candidatura in parte si prezinta Congresului concluziile
sale in cadrul unui raport.
39.4. Propunerile de candidatura care respecta conditiile statutare sunt supuse
aprobarii Congresuluisi inscrise pe buletinul de vot, in vederea exercitarii votului
secret de catre delegati.
39.5. Congresul poate sa decida prin vot modalitatea de atribuire a mandatelor.
Acestea pot fi atribuite direct (in situatia in care candidatii obtin majoritatea voturilor
exprimate sau daca obtin cel mai mare numar de voturi) sau prin exercitarea a doua
tururi de scrutin, la care vor participa candidatii care au obtinut primele doua locuri in
ordinea descrescatoare a voturilor primite, situatie in care mandatul va fi atribuit
candidatului care obtine cel mai mare numar de voturi valabil exprimate
39.6. Congresul stabileste prin vot numarul membrilor Consiliului National, in
conformitate cu limitele statutare.
39.7. In vederea verificarii modului de respectare a normelor
statutare cu privire la alegerea delegatilor la Congresul PR, delegatii desemneaza prin
vot o Comisie de validare.
39.8. Comisia de validare isi alege dintre membrii sai un presedinte, fiind
alcatuita din 9-15 membri.
39.9. Comisia de validare verifica mandatele delegatilor, constata cvorumul
statutar de sedinta si prezinta Congresului un raport.
39.10. in vederea numararii voturilor exprimate pentru alegerea organelor
nationale de conducere in cadrul Congresului, delegatii desemneaza prin vot o
Comisie de numarare a voturilor.
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39.11. Comisia de numarare isi alege dintre membrii sai un
presedinte, fiind alcatuita din 15–25 membri.
39.12. Comisia de numarare verificasi centralizeaza voturile exprimate,
constata atribuirea mandatelor si comunica Congresului rezultatul votului, printr-un
raport.
CAPITOLUL VIII STRUCTURILE INTERNE
In cadrul Partidului Republican din Romania, in conformitate cu prevederile
legale si ale prezentului Statut, sunt constituite si functioneaza structuri interne, care
au obiective specifice anumitor categorii sociale si profesionale.
Articolul 40 – Tineretul Republican
40.1. Tineretul Republican (TR) este organizatia politica de tineret a Partidului
Republican din Romania, constituita ca organizatie interna a partidului, in
conformitate cu prevederile Statutului PR si dispozitiile legale in vigoare.
40.2. TR stimuleaza participarea tineretului la viata politica, in cadrul
Partidului Republican din Romania si isi asuma responsabilitatea elaborarii si
propunerii strategiei, precum si a Programului Politic al PR in domeniul tineretului.
40.3. Poate deveni membru al TR orice tanar membru al Partidului Republican
din Romania cu varsta cuprinsa intre 18 si 35 de ani, care adera la organizatie,
militeaza pentru realizarea Programului politic la PR si isi asuma responsabilitatea
participarii active la viata organizatiei.
40.4. TR urmareste cu prioritate urmatoarele obiective:
a) realizarea de analize privind starea tineretului roman;
b) elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate tinerilor, care vor fi
incluse in Programul electoral si Programul de Guvernare ale PR;
c) initierea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale,
sportive si turistice, corespunzatoare intereselor si aspiratiilor tinerilor;
d) organizarea de actiuni de pregatire si perfectionare ale tinerilor membri ai
PR, in vederea promovarii acestora in structurile de decizie ale partidului si a
asumarii unor responsabilitatisi demnitati publice de catre acestia.
40.5. Comitetul Executiv National precum si Comitetele Executive ale
organizatiilor judetene/sector si al municipiului Bucuresti coordoneaza activitatea
organizatiilor de tineret, de la nivelul respectiv.
40.6. In cadrul Organizatiei de tineret a PR se constituie Liga Studentilor, Liga
Elevilor si alte cluburi si ligi pe probleme specifice tineretului.
40.7. Organizatia de tineret a PR se poate afilia la organizatiile
internationale ale tineretului din partide de centru, centru dreapta si poate
colabora cu acestea pe baza aprobarilor Comitetului Executiv National.
40.8. TR functioneaza pe aceeasi structura de organizare ca si Partidul
Republican din Romania, in baza unui Regulament de functionare
propriu, adoptat de Conferinta Nationala a TR si validat prin
hotarare a Comitetului Executiv National al PR.
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Articolul 41. Femeile Republicane
41.1. Femeile republicane (FR) este organizatia politica de femei a Partidului
Republican din Romania, constituita ca organizatie interna a partidului, in
conformitate cu prevederile prezentului Statut si dispozitiile legale in
vigoare.
41.2. FR asigura reprezentarea si participarea activa a femeilor la viata politica,
economica, sociala si culturala.
41.3. Poate deveni membru al FR orice femeie, membru al Partidului
Republican din Romania, care adera la organizatie, militeaza pentru realizarea
Programului politic al PR si isi asuma responsabilitatea participarii active la viata
organizatiei.
41.4. FR urmareste cu prioritate urmatoarele obiective:
a) elaborarea ofertelor politice ale PR pe baza principiului egalitatii de sanse
adresate femeilor, in domeniul politic, economic, social si cultural;
b) elaborarea de politici privind protectia copiiilor, a femeilor si a familiei in
societate si imbunatatirea statutului acestora;
c) organizarea de actiuni de pregatire in vederea promovarii femeilor in
structurile de decizie ale partidului si pentru asumarea unor responsabilitati si
demnitati publice.
41.5. FR initiaza demersul politic al partidului in problematica specifica
femeilor, a familiei si a egalitatii de sanse.
41.6. Comitetul Executiv National precum si Comitetele Executive
ale organizatiilor judetene/sector si al municipiului Bucuresti coordoneaza activitatea
organizatiilor de femei, de la nivelul respectiv.
41.7. FR functioneaza pe aceeasi structura de organizare ca si Partidul
Republican din Romania, in baza unui Regulament de functionare
propriu, adoptat de Conferinta Nationala a FR si validat prin hotarare a Comitetului
Executiv National al PR.
41.8. FR poate sa se afilieze la organizatiile internationale ale femeilor din
partide de centru, centru dreapta si poate colabora cu acestea pe baza aprobarilor
Comitetului Executiv National.
41.9. In cadrul FR se pot constitui asociatii profesionale ale femeilor si cluburi
ale femeilor republicane.
Articolul 42 – Seniorii Republicani
42.1. Seniorii Republicani (SR) este organizatia politica a pensionarilor
membri ai PR constituita ca organizatie interna a partidului, in conformitate cu
prevederile prezentului Statut si dispozitiile legale in vigoare.
42.2. SR stimuleaza participarea pensionarilor la viata politica in cadrul
Partidului Republican din Romania, si isi asuma responsabilitatea elaborarii si
propunerii strategiei, precum si a Programului Politic al PR in domeniul protectiei
sociale pentru persoanele varstnice.
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41.3. Poate deveni membru al SR orice pensionar sau persoana
varstnica, membru al PR, care adera la organizatie, militeaza pentru realizarea
Programului Politic al PR si isi asuma responsabilitatea participarii active la viata
organizatiei.
42.4. SR promoveaza doctrina republicana si actiunea politica a Partidului
Republican din Romania, recomanda ca pensionarii sa fie primiti in partid si
actioneaza pentru integrarea lor in structurile sale politice.
42.5. Seniorii Republicani urmaresc cu prioritate urmatoarele
obiective:
a) initierea si organizarea unor activitati specifice pensionarilor si persoanelor
varstnice;
b) colaborarea cu institutiile sociale, biserica si ONG-urile pentru initierea unor
actiuni de ajutorare a persoanelor aflte in dificultati sociale;
c) prezentarea de propuneri si sugestii pentru imbunatatirea cadrului legislativ
specific, care sa determine imbunatatirea vietii pensionarilor si a persoanelor
varstnice.
42.6. SR functioneaza pe aceeasi structura de organizare ca si Partidul
Republican din Romania, in baza unui Regulament de functionare propriu, adoptat de
Conferinta Nationala a SR si validat prin hotarare a Comitetului Executiv National al
PR.
42.7. Comitetul Executiv National precum si Comitetele Executive
ale organizatiilor judetene/sector si al municipiului Bucuresti coordoneaza activitatea
organizatiilor de pensionari, de la nivelul respectiv.
Articolul 43 – Oamenii de Afaceri Republicani
43.1. Oamenii de Afaceri Republicani (OAR) este organizatia politica a
oamenilor de afaceri membri ai PR constituita ca organizatie interna a partidului, in
conformitate cu prevederile prezentului Statut si dispozitiile legale in vigoare.
43.2. OAR stimuleaza participarea oamenilor de afaceri la viata politica in
cadrul Partidului Republican din Romania, si isi asuma responsabilitatea elaborarii si
propunerii strategiei, precum si a Programului Politic al PR in domeniul promovarii si
dezvoltarii mediului de afaceri din Romania
43.3. Poate deveni membru al OAR orice persoana care desfasoara o activitate
economica in mediul privat, membru al PR, care adera la organizatie, militeaza
pentru realizarea Programului Politic al PR si isi asuma responsabilitatea participarii
active la viata organizatiei.
43.4. OAR promoveaza doctrina republicana si actiunea politica a Partidului
Republican din Romania, recomanda ca oamenii de afaceri sa fie primiti in partid si
actioneaza pentru integrarea lor in structurile sale politice.
43.5. Oamenii de afaceri republicani urmaresc cu prioritate urmatoarele
obiective:
a) prezentarea de propuneri si sugestii pentru imbunatatirea cadrului legislativ
specific domeniului economic privat;
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b) elaborarea si prezentarea ofertei politice a PR pe baza principiului egalitatii
de sanse adresate oamenilor de afaceri in general, mediului privat in special;
c) elaborarea de politici privind protectia si stabilitatea mediului de afaceri din
Romania precum si pentru imbunatatirea acestuia;
d) organizarea de actiuni de pregatire si perfectionare a tinerilor intreprinzatori
si atragerea acestora in structurile de decizie ale partidului si pentru asumarea unor
responsabilitati si demnitati publice.
43.6. OAR functioneaza pe aceeasi structura de organizare ca si Partidul
Republican din Romania, in baza unui Regulament de functionare propriu, adoptat de
Conferinta Nationala a SR si validat prin hotarare a Comitetului Executiv National al
PR.
43.7. Comitetul Executiv National precum si Comitetele Executive
ale organizatiilor judetene/sector si al municipiului Bucuresti coordoneaza activitatea
organizatiilor oamenilor de afaceri, de la nivelul respectiv.
43.8. In cadrul OAR se pot constitui asociatii profesionale ale oamenilor de
afaceri si cluburi ale oamenilor de afaceri republicani.
Articolul 44 – Liga Alesilor Locali a PR
44.1. Liga Alesilor Locali a PR (LAL) cuprinde presedintii si vicepresedintii
Consiliilor Judetene administrative, consilierii judeteni, primarii, viceprimariisi
consilierii locali din municipii, sectoarele municipiului Bucuresti, orase si comune,
membri ai PR si este constituita ca organizatie interna a partidului, in
conformitate cu prevederile prezentului Statut si dispozitiile legale in vigoare.
44.2. Dobandirea calitatii de membru al Ligii Alesilor Locali a
PR de la toate nivelurile se face simultan cu dobandirea calitatii de ales local de catre
membrul PR, in urma alegerilor locale.
44.3. Liga Alesilor Locali actioneaza pentru aplicarea obiectivelor specifice din
Programul Politic al PR si din Programul partidului privind activitatea autoritatilor
publice locale; urmareste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale
cetatenilor, a prevederilor Constitutiei si ale legilor tarii; actioneaza pentru
consolidarea autonomiei locale si descentralizarea serviciilor publice, pentru
modernizarea si dezvoltarea localitatilor si cresterea calitatii serviciilor publice catre
populatie.
44.4. LAL functioneaza pe aceeasi structura de organizare ca si Partidul
Republican din Romania, in baza unui Regulament de functionare propriu, adoptat de
Conferinta Nationala a LALsi validat prin hotarare a Comitetului Executiv National
al PR.
44.5. Alesii locali, asa cum sunt definiti de lege, de la nivel local,
judetean, de sector sau ai municipiului Bucuresti care sunt exclusi sau care
demisioneaza din partid isi pierd calitatea de membru al Ligii Alesilor Locali a PR.
Articolul 45 - Organizatia PR Diaspora
45.1. Organizatia PR Diaspora este organizatia Partidului Republican din
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Romania, constituita ca organizatie interna a partidului, in conformitate cu
prevederile Statutului PR si dispozitiile legale in vigoare.
45.2. Organizatia PR Diaspora promoveaza si popularizeaza politica PR in
randul cetatenilor romani din strainatate si asigura legatura cu comunitatile romanesti
si cu membrii sau simpatizantii partidului din diaspora.
45.3. Pot deveni membri ai organizatiei PR Diaspora cetatenii romani cu
domiciliul sau resedinta in strainatate, membri ai PR, care adera la organizatie,
militeaza pentru realizarea Programului Politic al PR si isi asuma responsabilitatea
participarii active la viata organizatiei.
45.4. Organizatia PR Diaspora functioneaza pe aceeasi structura de organizare
ca si Partidul Republican din Romania, in baza unui Regulament de functionare
propriu, adoptat de Conferinta Nationala a organizatiei si validat prin hotarare a
Comitetului Executiv National al PR
45.5.Structura organizatorica, drepturile si indatoririle organizatiei PR
Diaspora sunt similare Organizatiei Judetene a PR.
CAPITOLUL IX ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SI SURSELE
DE FINANTARE
Articolul 46 - Administrarea patrimoniului
46.1. Partidul Republican din Romania detine bunuri mobile si imobile
necesare desfasurarii activitatii sale specifice, ce constituie patrimoniul partidului.
46.2. Comitetul Executiv National al PR aproba Normele privind realizarea si
utilizarea veniturilor financiare, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
46.3. Comitetul Executiv National al PR sau, dupa caz, Comitetul Executiv al
organizatiei judetene, de sector si al organizatiei municipiului Bucuresti numeste un
mandatar financiar, in conditiile legii, pentru perioada campaniilor electorale locale,
parlamentare, europarlamentare si prezidentiale.
46.4. Mandatarul financiar raspunde in conditiile legii de finantarea
campaniilor electorale, prezentand rapoarte Curtii de Conturi, respectiv Camerelor de
Conturi si informari Biroului Permanent Central si Comitetului Executiv al
organizatiei.
46.5. Sursele de fiantare ale partidului sunt:
a) cotizatii ale membrilor de partid;
b) donatii si legate;
c) venituri provenite din activitati proprii si dobanzi;
d) subventii de la bugetul de stat acordate in conditiile legii;
e) alte forme de finantare, in conformitate cu prevederile legale.
46.6. Operatiunile de incasari si plati ale partidului se efectueaza prin conturi in
lei si in valuta deschise la unitati bancare cu sediul in Romania, potrivit legii.
46.7. Cuantumul cotizatiei, repartizarea si utilizarea acesteia se stabilesc prin
hotarare a Biroului Permanent Central.
CAPITOLUL X INCETAREA ACTIVITATII PARTIDULUI
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Articolul 47 – Incetarea activitatii partidului
47.1. Partidul Republican din Romania isi poate inceta activitatea conform
prevederilor legale, prin:
a) autodizolvare;
b) dizolvare pe cale judecatoreasca ori prin hotarare a Curtii Constitutionale;
c) inactivitate constatata de Tribunalul Municipiului Bucuresti, in conditiile
legii.
CAPITOLUL XI DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
Articolul 48 - Activitatea politica desfasurata in cadrul Partidului Republican
din Romania se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii partidelor politice si
ale prezentului Statut.
48.1. Legaturile cu mass-media la nivel central se asigura prin Biroul de presa
al PR.
48.2. Membrii organelor de conducere ale partidului, parlamentarii,
europarlamentarii, demnitarii de stat, presedintii si vicepresedintii Consiliilor
Judetene Administrative, ai sectoarelor si ai municipiului Bucuresti, consilierii
judeteni si locali, primarii si viceprimarii, care sunt membri ai PR sunt obligati sa-si
declare, in conditiile legii, averea si sursele de venituri atat la inceputul, cat si la
sfarsitul mandatului. In conditiile legii, acestia vor trebui sa prezinte o declaratie
privind conflictul de interese.
48.3. Organele locale ale partidului pot reprezenta partidul in relatiile cu
autoritatile administratiei publice locale si alte autoritati la nivel local, pot deschide
conturi la banca si raspund de gestionarea acestora.
48.4. Organele executive ale partidului, la nivel central si local, pot constitui
asociatii si fundatii pentru realizarea obiectivelor acestuia, cu respectarea legislatiei in
vigoare.
48.5. Prezentul Statut a fost adoptat prin Hotararea Adunarii Generale a
membrilor PR consemnata iin Procesul Verbal din 02.08.2015.
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