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STATUTUL PARTIDULUI PRO ROMÂNIA 

 

Capitolul I 

Identitatea partidului PRO România 
Art. 1. IDENTITATEA PARTIDULUI 

(1) "PRO România" este un partid politic, persoană juridică de drept public, organizat în 

conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale Legii partidelor politice nr. 

14/2003, precum şi cu prevederile prezentului Statut, pe întreg teritoriul României şi în 

exteriorul graniţelor ţării. 

(2) Denumirea integrala a partidului este Partidul PRO România. 

(3) Denumirea prescurtata a partidului este P.P.R. 

(4) Partidul PRO România are drapel, imn şi semn. 

(6) Semnul permanent al partidului este reprezentat de cuvintele PRO şi ROMÂNIA scrise în 

această ordine unul sub celălalt cu culoarea albastru (CMYK 87 53 0 0), cu fontul Gill Sans 

MT  Pro Regular. Semnul permanent se descrie ca fiind format din 12 forme care au culorile 

albastru (CMYK 87 53 0 0), roşu (CMYK 0 92 66 0) şi galben (CMYK 0 35 87 0), pe fundal 

alb. Reprezentarea grafică a semnului permanent este reprodusă în anexă, parte integrantă a     

prezentului statut. Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent, cu excepţia 

cazului în care Biroul Naţional decide folosirea unui semn electoral diferit de semnul 

permanent. 

(7) Biroul Naţional poate modifica între Congrese semnul permanent, semnul electoral, precum 

şi culorile partidului, în condiţiile legii. 

Sediul central 
Art.2. SEDIUL CENTRAL 

Sediul central al partidului este în Municipiul Bucureşti, Şoseaua Bucureşti - Ploieşti, 

nr 17, etaj 7, Sector 1, suprafaţa 25mp. Sediul Central poate fi modificat prin hotărârea Biroului 

Naţional. 
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Scopul, valorile si obiectivele partidului PRO Romania 
Art. 3. PRO România întelege că dialogul şi consultarea permanentă reprezintă 

principiile de bază în elaborarea unor proiecte pentru cetăţeni. Suntem în permanenţă deschişi 

opiniilor şi criticilor constructive venite din partea tuturor celor care doresc să se implice în 

viaţa publica. 

Art. 4. Suntem un partid  care urmareste exclusiv obiective politice, care promovează   

unitatea naţională şi care nu va alimenta ura, frica în societate, discriminarea sau radicalizarea 

opiniilor despre diferite minorităţi pentru atingerea unor scopuri electorale. Nu vom urma 

exemplul forţelor politice care se bazează pe frică şi pe ură, noi ne propunem să reclădim 

speranţa,  solidaritatea si increderea in realizarea valorilor de baza. 

Art.5. PRO România propune oameni şi proiecte care merită un vot pentru. Noi suntem 

pro, nu suntem contra: pro integrare europeană, pro securitate şi stabilitate în regiune, pro 

sănătate, pro educaţie, pro locuri de muncă, pro investiţii în infrastructură, pro agricultură, pro 

respect pentru seniori şi persoane vulnerabile şi pro mediu. 

 

Capitolul II 

Membrii Partidului PRO România 
Art. 6. Poate fi membru al Partidului PRO România orice cetăţean român sau orice 

cetăţean al Uniunii Europene cu domiciliul în România, care îndeplineşte cumulativ 

următoarele: 

a) are drept de vot potrivit Constituţiei României; 

b) nu i-a fost interzisă printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă îngrădirea sau 

pierderea drepturilor politice sau cetăţeneşti; 

c) aderă la valorile şi la principiile prevăzute în statutul şi programul politic al partidului şi se 

angajează să le respecte; 

Art. 7. (1) Calitatea de membru al PRO România se poate dobândi la cerere, prin    

completarea adeziunii. Forma şi conţinutul adeziunii este stabilită de Biroul Permanent 

Naţional al partidului. Aceasta se poate depune la sediul local al organizaţiei şi electronic, în 

conformitate cu procedura stabilită de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Partidului. 

(2) Calitatea de membru al Partidului PRO România se dobândeşte de la data aprobării 

adeziunii de către biroul local şi după înregistrarea adeziunii în Registrul unic de evidenţă a 

membrilor organizaţiilor judeţene sau a municipiului Bucureşti. 
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(3) Studenţii şi elevii pot solicita obţinerea calităţii de membru al partidului în localitatea 

unde se află şcoala, respectiv facultatea sau universitatea. 

(4) Un membru de partid îsi poate desfăşura activitatea într-o singură organizaţie locală. 

(5) La cerere, un membru de partid poate solicita transferul dintr-o organizaţie în alta. 

 

 

Drepturile membrilor Partidului PRO Romania 
Art. 8. Membrii PRO România au următoarele drepturi: 

(1) să aleagă şi să fie aleşi în organismele de conducere ale partidului; 

(2) să propună şi să fie propuşi candidaţi pe listele electorale ale Partidului în alegerile locale, 

parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale, în condiţiile legii; 

(3) să recomande şi să fie recomandaţi pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publică 

locală sau centrală; 

(4) să-si exprime în deplină libertate de conştiinţă şi în cadru organizat opinia cu privire la 

opţiunile politice ale partidului, la activitatea organismelor proprii de conducere şi 

reprezentanţilor din administraţia publică locală sau centrală; 

(5) să facă propuneri şi sugestii organismelor abilitate pentru îmbunătăţirea Statutului şi 

Programelor Partidului; 

(6) să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiei din care face parte şi cu privire la 

hotărârile organismelor de conducere ale partidului; 

(7) să fie consultaţi periodic, la nivelul funcţiilor deţinute în partid, în probleme politice, 

economice şi sociale sau organizatorice fundamentale; 

(8) să se transfere de la o organizaţie la alta. 

 

 

Obligaţiile membrilor Partidului PRO România 
Art. 9. Membrii PRO România au următoarele obligaţii:  

(1) să cunoască, să respecte şi să promoveze valorile şi principiile prevăzute în Statutul şi 

Programul Politic al Partidului; 

(2) să nu afecteze prin declaraţii şi acţiuni contradictorii obiectivele partidului, să nu aducă 

prejudicii de imagine şi de credibilitate partidului;  

(3) să fie exemple de conduită politică morală şi civică;  

 

(4) să îndeplinescă cu devotament şi responsabilitate potrivit pregătirii, aptitudinilor şi 

experienţei dobândite, sarcinile primite din partea Partidului; 
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(5) să respecte disciplina de partid şi caracterul confidenţial al unor documente sau informaţii 

interne;  

(6) să plătească lunar cotizaţia de membru al partidului, stabilită de Biroul Permanent Naţional, 

să susţină şi să sprijine partidul potrivit posibilităţilor personale prin donaţii legale, în 

conformitate cu legile în vigoare; 

 (7) să pună la dispoziţie cunoştinţele lor profesionale, precum şi informaţiile pe care le deţin, 

ce pot fi utile în activitatea politică a partidului; 

(8) să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele partidului 

la exercitarea funcţiilor sau demnităţilor publice în care au fost desemnaţi sau aleşi cu 

demnitate, competenţă şi cinste. 

 

Sancţiuni 
Art. 10. Membrilor PRO România li se pot aplica următoarele sancţiuni in functie de 

gravitatea nerespectarii obligatiilor de catre acestia:  

(1) avertisment; 

(2) suspendarea din funcţia ocupată, într-o structură de conducere a partidului, pe o durată de 

până la 12 luni; 

(3) retragerea sprijinului politic pentru funcţia obţinută în structurile administrative locale şi 

centrale, prin susţinerea partidului; 

(4) demiterea sau revocarea. 

 

Art. 11.  

(1) Sanctiunea avertismentului se poate pronunta de catre structura de conducere din 

care face parte membrul in cazul in care gravitatea incalcarii obligatiei este redusa. Sanctiunea 

se pronunta cu majoritate de voturi. 

(1) Suspendarea din funcţia ocupată între 1-6 luni, dintr-o structură de conducere a 

partidului se pronunţă de structura de conducere din care face parte, iar pentru cele între 6-12 

luni, de către o structură de conducere a partidului superioară celei din care face parte membrul 

respectiv.  În functia devenita vacantă, structura de conducere respectivă desemnează o altă 

persoană, pe durata            

 

 

corespunzătoare suspendării. Deciziile se pronunţă cu jumătate plus unu din membrii structurii 

de conducere respective; 
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(2) Retragerea sprijinului politic de la art.10 (4) se poate face de către structurile de 

conducere ierarhic superioare; 

(3) Demiterea din funcţiile de conducere deţinute în structurile partidului se face de 

către structura prin care a fost numit sau ales, cu majoritate de voturi. 

 

Pierderea calităţii de membru 
Art. 12. Membrii PRO România îşi pierd calitatea de membru al partidului în 

următoarele situaţii: 

(1)  demisie; 

(2)  conform legilor în vigoare. 

Art. 13. Demisia se ia în considerare de la data depunerii ei în scris sau electronic, la 

structura de conducere din care membrul respectiv face parte. Aceasta intră în vigoare din 

momentul depunerii, excepţie fac membrii Comisiei de Cenzori, mandatarul şi trezorierul 

indiferent de palierul structurii de conducere din care fac parte, unde aceasta se face cu un 

preaviz de 15 zile lucrătoare. 

 

 

Capitolul III 

Structura organizatorică a Partidului PRO România 
Art. 14. Partidul PRO România este organizat şi funcţionează pe baza criteriului 

administrativ-teritorial. Aceasta cuprinde : 

(1) organizaţii nationale, la nivelul judeţelor, a Municipiului Bucureşti şi a sectoarelor 

Municipiului Bucureşti; 

(2) organizaţii locale la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor; 

(3) organizaţii la nivelul secţiilor de votare. 

Art. 15. Structurile Partidului PRO România sunt următoarele : 

(1)  La nivel central : 

- Congresul Naţional; 

- Convenţia Anuală; 

- Delegaţia Naţională; 

- Biroul Naţional Permanent; 

- Biroul Executiv; 

 

- Grupul Parlamentar; 

- Grupul Aleşilor Locali; 
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- Consiliul de Strategii Guvernamentale; 

- Organizaţii Interne: de tineret, de femei, de seniori şi a antreprenorilor; 

- Comisia Naţională de Etică şi Arbitraj; 

- Comisia Naţională de Cenzori. 

(2)  La nivel judeţean, de sector şi al Municipiul Bucureşti: 

- Delegaţia Judeţeană, de sector şi a Municipiului Bucureşti; 

- Biroul Judeţean Permanent, de sector şi al Municipiului Bucureşti; 

- Grupul Aleşilor locali, la nivel judeţean, de sector şi al Municipiului Bucureşti; 

- Comisia de Etică şi Arbitraj; 

- Comisia de Cenzori . 

(3)  La nivel local (municipal, al oraşelor şi comunelor): 

- Delegaţia Locală; 

- Biroul Local Permanent. 

(4)  La nivel de secţie de votare 

- Biroul executiv 

 

Congresul Naţional 
Art. 16. (1) Congresul Naţional este structura pricipală de decizie a partidului care se 

întruneşte la un interval de 4 ani. Convocarea Congresul Naţional se face de către Biroul 

Executiv Naţional cu minimum 60 de zile înaintea datei de desfăşurare a adunării. 

(2) În intervalul dintre două Congrese Ordinare, dacă este necesar, Biroul Executiv 

poate convoca Congresul Naţional Extraordinar, cu minimum 30 de zile înaintea datei de 

desfăşurare a adunării. 

(3) Congresul Naţional este constituit din delegaţi aleşi potrivit normei de reprezentare 

stabilită de Biroul Naţional Permanent şi votaţi la nivelul Consiliului Judeţean, de sector şi al 

Municipiului Bucureşti şi delegaţi de drept: membrii Delegaţiei Naţionale, membrii Comisiei 

Naţionale de Etică şi Arbitraj şi membrii Comisiei Naţionale de Cenzori. 

(4) Congresul este legal constituit dacă sunt prezenţi mai mult de 2/3 din numărul 

delegaţilor convocaţi. 

 

 

(5) Pentru buna desfăşurare a lucrărilor Congresului Naţional, Biroul Executiv alege o 

comisie de organizare pentru buna desfăşurare a lucrărilor. 

(6) Data şi locul desfăşurării Congresului Naţional se stabilesc de către Biroul Executiv 

cu minimum 30 de zile înainte de data desfăşurării adunării şi ale Congresului Naţional 
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Extraordinar se stabileşte de către Biroul Executiv cu cel puţin 15 zile înainte de desfăşurarea 

adunării. 

Art. 17. Congresul Naţional al Partidului PRO România are următoarele atribuţii:  

(1) adoptă sau modifică Statutul Partidului; 

(2) votează membrii Biroului Executiv (mai puţin secretarul general al partidului) pentru un 

mandat de 4 ani; 

(3) votează candidatul partidului pentru funcţia de Preşedinte al României; 

(4) votează candidatul partidului pentru funcţia de Prim-Ministru al Guvernului României;  

(5) votează şi aprobă fuziunea cu alt partid, la propunerea Biroului Executiv; 

(6) stabileşte strategia, obiectivele şi direcţiile politice ale partidului. 

Modalitatea de vot se stabileşte de către delegaţii la Congres. Lucrările Congresului 

Naţional sunt conduse de preşedintele partidului sau de un prim vicepreşedinte desemnat de 

acesta. 

 

Biroul Executiv  
Art. 18. Biroul Executiv al Partidului PRO România este structura executivă a 

partidului care asigură permanent conducerea partidului. Acesta este format din : 

(1) Presedinte 

(2) 3-5 Prim-vicepresedinti  

La lucrările Biroului Executiv participă cu drept de vot Secretarul General şi sunt 

invitaţi Trezorierul, coordonatorul Consiliului de Strategii Guvernamentale şi purtătorul de 

cuvânt  

Art. 19. Atribuţiile şi organizarea Biroului Executiv: 

(1) se întruneşte ori de câte ori este necesar; 

(2) se convoacă de către preşedintele partidului sau de majoritatea membrilor săi; 

(3) deciziile sunt aprobate cu majoritatea voturilor membrilor cu drept de vot; 

(4) analizează şi decide asupra hotărârilor Comisiei de Arbitraj; 

(5) numeşte coordonatorul interimar al unei organizaţii judeţene, de sector sau al Municipiului 

Bucureşti; 

 

 

(6) propune spre aprobare Delegaţiei Naţionale regulamentul de funcţionare şi organizare al 

partidului, al organizaţiilor interne, al Comisie de Arbitraj, al Comisie de Cenzori, al Grupului 

Parlamentar şi al Grupului Aleşilor Locali; 
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(7) analizează şi propune Delegaţiei Naţionale încheierea de alianţe politice locale şi naţionale 

precum şi participarea partidului în coaliţii de guvernare; 

(8) organizează şi coordonează, pregătirea şi desfăşurarea campaniilor electorale, prezidenţiale, 

europarlamentare, parlamentare şi locale 

(9) numeşte comisia de organizare a Congresului Naţional; 

(10) stabileşte data şi locul de desfăşurare a Congresului Naţional; 

(11) numește trezorierul partidului, secretarii generali adjuncti şi secretarii executivi la 

propunerea preşedintelui; 

(12) Propune Delegaţiei Naţionale domeniile strategice guvernamentale şi coordonatorii 

acestora care vor avea calitatea de vicepreşedinti; 

(13) numeşte purtătorul de cuvânt al partidului; 

(14) propune spre aprobare Congresului Naţional candidatul pentru funcţia de preşedinte şi 

prim ministru al României; 

(15) propune spre aprobare Delegaţiei Naţionale lista cu candidaţii partidului PRO România la 

alegerile pentru Parlamentul European; 

(16) pune în amplicare hotărârile Congresului Naţional; 

(17) propune Delegaţiei Naţionale componenţa Comisiei de Etică şi Arbitraj şi Comisiei de 

Cenzori; 

(18) propune Biroului Permanent Naţional afilierea PRO România la familia politică 

europeană; 

(19) orice alte situaţii. 

            

RESPONSABILITĂŢILE ÎN BIROUL EXECUTIV:  
Art.20. Preşedintele: 

(1) garantează aplicarea Statutului şi a programului partidului; 

(2) reprezintă partidul în relaţiile oficiale cu autorităţile publice, cu alte partide sau organizaţii 

din ţară şi din străinătate, precum şi cu mass-media; 

(3) coordonează întreaga activitate a partidului; 

(4) poate lua hotărâri, emite comunicate sau declaraţii care privesc politica partidului şi 

asigură promovarea politicii adoptate de structurile de conducere ale partidului; 

 

 

(5) poate să emită dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor Congresului Naţional, 

Delegaţiei Naţionale şi a deciziilor Biroului Executiv şi Biroul Naţional Permanent; 
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(6) poate delega unele atribuţii şi responsabilităţi către prim-vicepreşedinti şi vicepreşedinţi 

ai partidului; 

(7) conduce negocierile politice purtate în numele partidului. 

Art.21. Prim Vicepresedinţii : 

(1) conduc şi îndeplinesc, prin desemnare de către preşedintele partidului, sedinţele Delegaţiei 

Naţionale, Biroul Executiv şi Biroul Naţional Permanent; 

(2) îndeplinesc orice atribuţii delegate de către preşedintele partidului. 

 

Convenţia Anuală 
Art. 22. (1) Convenţia Anuală este un for deliberativ; 

 (2) se convoacă de Biroul Executiv în luna octombrie a fiecărui an; 

 (3) participă toţi membrii Delegaţiei Naţionale, delegaţi din teritoriu şi invitaţi; 

 (4) în cadrul Convenţiei Naţionale preşedintele partidului prezintă un raport anual şi se pun în 

dezbatere rapoartele de activitate ale celorlate structuri de la nivel central. Convenţia dezbate 

şi stabileşte principalele direcţii politice pentru anul următor.  

 

Delegaţia Naţională 

Art. 23. (1) Delegaţia Naţională a Partidului PRO România este structura de 

conducerea a partidului în intervalul dintre congrese. Aceasta se întruneşte trimestrial sau ori 

de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Executiv sau de majoritatea membrilor săi. 

(2) lucrările Delegaţiei Naţionale sunt conduse de preşedintele partidului, iar în lipsa acestuia 

de unul dintre prim vicepreşedinţii desemnat de acesta. 

(3) din Delegaţia Naţională fac parte: 

- membrii Biroului Naţional Permanent; 

- membrii Biroului Executiv; 

- Grupul Parlamentar; 

- Coordonatorul Grupul Aleşilor Locali; 

- Coordonatorii organizaţiilor judeţene, de sector şi al Municipiului Bucureşti; 

- Coordonatorii organizaţiilor interne. 

Art. 24. Delegaţia Naţională are următoarele atribuţii: 

 

(1)urmăreşte şi asigură aplicarea hotărârilor Congresului; 

(2)dezbate şi hotărăşte alianţele locale şi naţionale cu alte partide la propunerea Biroului 

Executiv; 
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(3)stabileşte şi adoptă strategiile guvernamentale ale partidului la propunerea vicepreşedinţilor 

, pe termen scurt şi mediu; 

(4) aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia; 

(5) alege vicepreşedinţii pe domenii şi secretarul general, la propunerea Biroului Executiv; 

(6) aprobă regulamentul de funcţionare şi organizare al partidului, al organizaţiilor interne, al 

Comisiei de Etică şi Arbitraj şi al Comisie de Cenzori, al Grupului Parlamentar şi al Grupului 

Aleşilor Locali; 

(7) propune reorganizarea partidului cu votul a 2/3 din membri; 

(8) alege membrii Comisiei de Etica şi Arbitraj şi Comisia de Cenzori. 

 

Biroul Naţional Permanent 
Art. 25. Biroul Naţional Permanent se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este 

nevoie. Acesta este format din : 

(1) Biroul Executiv 

(2) Secretarii generali adjuncti 

(3) Secretarii executivi 

(4) Vicepresedintii coordonatori ai domenilor de guvernare 

(5) Grupul Parlamentar 

(6) Trezorierul 

Art. 26.  Biroul Naţional Permanent are următoarele atribuţii: 

(1) sprijină activitatea Biroului Executiv şi stabileşte strategiile de guvernare ale partidului; 

(2) administrează patrimoniul partidului prin Secretariatul General, întocmeşte proiectul de 

buget anual, pe baza raportului execuţiei bugetare, stabileşte cuantumul cotizaţiei lunare şi 

supune spre adoptare Delegaţiei Naţionale; 

(3) propune spre aprobarea Delegaţiei Naţionale candidaturile pentru alegerile parlamentare, 

listele pentru consiliile judeţene şi a candidaţilor pentru funcţia de primar al municipiului 

reşedinţă de judeţ; 

   (4) coordonează activitatea pe domeniile de guvernare; 

Vicepresedinţii coordonatori ai domenilor de guvernare formează Consiliul de Strategii 

Guvernamentale. Acesta este condus de un coordonator.  

 

 

   

RESPONSABILITĂŢILE ÎN BIROUL NAŢIONAL PERMANENT  
Art.27. Secretarul General: 
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(1) coordonează activitatea de organizare din organizaţiile judeţene, Municipiul Bucurelti şi 

sectoarele acestuia; 

(2) răspunde de ducerea la îndeplinire a hotarârilor Congresului Naţional, ale Delegaţiei 

Naţionale, a deciziilor Biroului Executiv şi Biroului Naţional Permanent; 

(3) coordonează activitatea secretarilor generali adjuncţi şi a secretarilor executivi; 

(4) stabileşte responsabilităţiile secretarilor generali adjuncţi şi a secretarilor executivi; 

(5) răspunde de comunicarea dintre structurile de conducere de la nivelul central şi cele de la 

nivelul local; 

(6) răspunde de gestionarea patrimoniului partidului. 

Art.28. Vicepresedinţii: 

(1) coordonează strategiile de guvernare; 

(2) promovează şi susţin punctele de vedere şi programul strategic al partidului în legatură cu 

temele politice de actualitate şi din programul politic al partidului. 

Art.29.Trezorierul: 

(1) organizează şi controlează activitatea financiară curentă a partidului; 

(2) răspunde direct în faţa preşedintelui partidului; 

(3) propune Biroului Executiv norme privind încasarea cotizaţiei, acceptarea şi primirea 

donaţiilor în conformitate cu prevederile legale; 

(4) stabileşte utilizarea resurselor financiare rezultate din cotizaţii, donaţii, alocaţii bugetare, 

dobânzi şi altele permise de lege; 

(5) prezintă periodic informări şi rapoarte Biroului Executiv şi Biroului Naţional Permanent. 

Art.30. Componenta structurilor de conducere la nivel judetean si local vor fi stabilite 

in regulamentul de organizare si functionare al partidului. 

Grupul Parlamentar 
Art.31. (1) Grupul Parlamentar al Partidului PRO România  este constituit din toţi 

deputaţii şi senatorii membrii ai partidului. 

(2) Grupul Parlamentar al Partidului PRO România se întruneşte o dată pe săptămână 

sau de câte ori este necesar. 

Art.32. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a grupului parlamentar  se supune 

spre aprobare Biroului Executiv Naţional. 

 

 

Grupul Aleşilor Locali 
Art. 33. (1) Grupul Aleşilor Locali al Partidului PRO România  este  constituit din toţi 

primarii şi preşedinţii consiliilor  judeţene. 



Page 12 of 15 
 

Art.34. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a grupului alesilor locali se supune 

spre avizare Biroului Executiv şi aprobare Delegaţiei Naţionale. 

 

Organizaţia de Tineret 
Art.35. (1) Organizaţia de Tineret este parte componentă a structurii interne de 

organizare a Partidului PRO România şi cuprinde membrii de partid cu vârsta între 18 şi 35 de 

ani. 

(2) Organizaţia de Tineret îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor Statutului 

PRO- Romania şi a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.  

Art.36. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Organizaţiei de Tineret se 

supune spre avizare Biroului Executiv şi aprobare Delegaţiei Naţionale. 

 

Organizaţia de Femei 
Art. 37. (1) Organizaţia de Femei este parte componentă a structurii interne de 

organizare a partidului PRO România. 

(2) Organizaţia de Femei îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor Statutului PRO- 

România şi a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.  

Art.38. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Organizaţiei de Femei se supune 

spre avizare Biroului Executiv şi aprobare Delegaţiei Naţionale. 

 

Organizaţia de Seniori 
Art. 39. (1) Organizaţia de Seniori este parte componentă a structurii interne de 

organizare a partidului PRO România. 

(2) Organizaţia de Seniori îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor Statutului 

PRO- România şi a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.  

Art.40. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Organizaţiei de Seniori se 

supune spre avizare Biroului Executiv şi aprobare Delegaţiei Naţionale. 

 

 

 

 

Organizaţia  Antreprenorilor 
Art. 41. (1) Organizaţia de Antreprenori este parte componentă a structurii interne de 

organizare a partidului PRO România. 



Page 13 of 15 
 

(2) Organizaţia de Antreprenori îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor 

Statutului PRO- România şi a Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.  

Art.42. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Organizaţiei Antreprenorilor se 

supune spre avizare Biroului Executiv şi aprobare Delegaţiei Naţionale. 

 

Comisia Naţională de Etică şi Arbitraj 
Art. 43.  (1) Comisia Naţională de Arbitraj este formată din 11 membri aleşi de 

Delegaţia Naţională pentru un mandat de 4 ani. 

  (2) se organizează în conformitate cu prevederile Legii Partidelor Politice, având ca 

atribuţii de bază soluţionarea situaţiilor litigioase apărute ca urmare a abaterilor de la 

prevederile statutului sau regulamentelor interne de organizare a structurilor Partidului şi 

funcţionează la nivel central şi teritorial pe baza unui regulament aprobat de Consiliul Naţional. 

  (3) Concluziile cercetărilor efectuate asupra situaţiilor litigioase sunt prezentate 

Biroului Executiv. 

           (4) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei Naţionale de Etică şi 

Arbitraj se supune spre avizare Biroului Executiv şi aprobare Delegaţiei Naţionale. 

 

Comisia Naţională de Cenzori 
Art.44.  (1) Comisia Naţională de Cenzori este organismul central care verifică întreaga 

activitate financiară a partidului. 

(2) Comisia Naţională de Cenzori este formată din 3 membri aleşi de Delegaţia 

Naţională, pentru o durată de 4 ani.  

(3) Comisia Naţională de Cenzori are dreptul de a controla modul de formare şi utilizare 

a bugetului organizaţiilor teritoriale, precum şi a celui de la nivel naţional. 

(4) La nivelul filialelor teritoriale, funcţionează comisii teritoriale de cenzori. 

(5) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei Naţionale de Cenzori se 

supune spre avizare Biroului Executiv şi aprobare Delegaţiei Naţionale. 

 

 

 

Capitolul IV 

Procedurile alegerilor in interiorul Partidului PRO România 
Art. 45. (1) În Delegaţia Naţională, vor fi aleşi, prin votul majorităţii delegaţilor, 

secretarul general, coordonatorii domeniilor de guvernare, care vor avea calitatea de 
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vicepreşedinti, secretarii generali adjuncţi, secretarii executivi şi trezorierul, la propunerea 

Biroului Executiv.  

(2) Preşedinţii Comisiei de Etică şi Arbitraj şi ai Comisiei  de Cenzori, cât şi membrii 

acestora, vor fi alesi prin votul majoritatii delegatilor. 

        (3) Candidaturile se depun pe funcţii, în scris, la secretarul general. 

      (4) Sunt aleşi toţi candidaţii care primesc votul majorităţii din numărul de delegaţi 

prezenti 

Art. 46. (1) În Delegaţia Judeţeană, vor fi aleşi, prin votul majorităţii delegatilor, 

secretarul general, coordonatorii domenilor locale care vor avea calitatea de vicepreşedinţi, 

secretarii generali adjuncţi, secretarii executivi şi trezorierul la propunerea Biroului Judeţean 

Permanent.  

(2) Preşedinţii Comisiei de Etică şi Arbitraj şi ai Comisiei  de Cenzori, cât şi membrii 

acestora, vor fi alesi prin votul majoritatii delegatilor. 

      (3) Candidaturile se depun pe funcţii, în scris, la secretarul general. 

         (4) Sunt aleşi toţi candidaţii care primesc votul majorităţii din numărul de delegaţi 

prezenţi 

Art.47. (1) În Delegaţia Locală, vor fi aleşi, prin votul majorităţii delegaţilor, secretarul 

general, coordonatorii domenilor locale care vor avea calitatea de vicepreşedinţi, secretarul 

general adjuncţ şi secretarii executivi, la propunerea Biroului Local Permanent. 

         (2) Candidaturile se depun pe funcţii, în scris, la secretarul general. 

         (3) Sunt aleşi toţi candidaţii care primesc votul majorităţii din numărul de delegaţi 

prezenţi 

Art. 48. (1) În Biroul Secţiei de votare vor fi  numiţi de  Biroul Local Permanent un 

preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi un secretar general. 

      (2) Pentru constituirea structurii unei organizaţii de secţie de votare, numărul minim de 

membri trebuie sa fie de trei. 

 

Capitolul V 

Administrarea fondurilor şi patrimonului Partidului PRO România 

 
Art. 49. Partidul PRO România poate deţine bunuri mobile şi imobile care sunt 

necesare activităţilor sale specifice. 

Art. 50. Sursele de finanţare ale partidului provin din: 

(1) cotizaţiile membrilor partidului; 

(2) donaţii legale; 
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(3) venituri provenite din activităţi proprii; 

(4) subvenţii de la bugetul de stat; 

(5) alte surse, potrivit legii. 

Art. 51. Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi în valută, 

deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în România, în condiţiile legilor în vigoare. 

Art. 52. (1) Membrii partidului plătesc o cotizaţie lunară al cărui cuantum este stabilit 

de către Consiliul Naţional. 

(2) Membrii cu funcţii de conducere în birourile de conducere, de la nivel central, 

judeţean si local pot stabili, cu votul majorităţii membrilor săi, plata unei cotizaţii suplimentare 

necesare desfăşurării activităţii acestor organisme. 

Capitolul VI 

Încetarea activităţii 
Art.53. Partidul îşi încetează activitatea prin: 

(1) autodizolvare, hotărâtă de Congresul Naţional, cu votul a peste două 

treimi din numărul delegaţilor; 

(2) dizolvarea, pronunţată pe cale judecătorească sau prin hotărârea Curţii 

Constituţionale; 

(3) reorganizarea, în condiţiile legii; 

(4) constatarea încetării existenţei sale, prin inactivitate, de către Tribunalul 

Bucureşti, în        conformitate cu dispoziţiile Legii Partidelor Politice; 

(5) în alte cazuri prevăzute de lege. 

 

Capitolul VII 

Dispoziţii finale 
Art. 54. Statutul se adoptă şi poate fi modificat doar în Congresul Naţional. 

Art.55. Prezentul statut se completează de drept cu prevederile Legii Partidelor Politice 

nr. 14/2003 cu completările ulterioare. 

Art.56. Alte reglementări, regulamente şi modalităţi de lucu care nu sunt prevăzute în 

prezentul statut vor fi aprobate de către Consiliul Naţional, la propunerea Biroului Executiv 

Naţional sau de către Biroul Naţional. 
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