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Stimată dcamnăi'Stin1ate dcmn,

in legătură cu dcsarul avand datele de identificare de mai sus, in calitate de Pärăt, vă ccmunicăm că
in termen de 25 zile dela primirea prezentei ccmunicări, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai
depune prcbe şi de invcca excepţii1, aveţi cbligaţia de a depune intampinarea. Depurieţi dccumentele
sclicitate şi inscrisurile dcveditcare intr-un exemplar pentru instanţă şi cate un exemplar pentru fiecare
parte, cf. art. 15ü NCPC
Ccnfcrm art. 205 alin. {2] din Legea 134f2ü1U privind Ccdul de prccedura civilă, intampinarea trebuie să
cupflndä:
al numele şi prenumele, ccdul numeric perscnal, dcmiciliul sau reşedinţa parătului cri, pentru perscanele
juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, ccdul unic de inregistrare sau ccdul de identificare
fiscală, numărul de inmatriculare in registrul ccmerţului cri de inscriere in registrul perscanelcr juridice şi
ccntul bancar, dacă reclamantul nu le-a menţicnat in cererea de chemare in judecată. Dispcziţiile art. 148
alin. (1) teza a ll-a sunt aplicabile in mcd ccrespunzătcr. Dacă păratul lccuieşte in străinătate, va arăta şi
dcmiciliul ales in Rcmania, unde urmează să i se facă tcate ccmunicările privind prccesul;
bl excepţiile prccesuale pe care paratul le invccă faţă de cererea reclamantului;
c] răspunsul la tcate pretenţiile şi mctivele de fapt şi de drept ale cererii'
dl dcvezile cu care se apără impctriva fiecărui capăt din cerere, dispcziţiile art. 194 lit. el fiind aplicabile in
mcd ccrespunzătcr;
el semnătura.

Ncta: anexat la prezenta ACŢ|LlNE+ lNSCRlSUR| veti depune la dcsar si dccumentatia privind
cererea reclamantului, in te en de 25 de zile de la ccmunicare,
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TRIBUNALUL BUCURESTI
Sectia A II - .Ft Centeneies Administrativ si Fiscal

ONORATA INSTANTA,

Subscrisa

- Uniunea Salvati Rumania (USR), partid pclitic cu sediul Bucuresti, Bd. .ftviaterilcr nr.
9, secter 1, pvzin rii. Drm Br.irriri in cciirrrre rie pi'e.seri'irrte, cu_ţs_ediul ales pentru
cerespcrtderttain Bucuresti, Scseaua Pavcl D. Kiseleff,_nr. 55,ţvila 4., secter l, perseana
desemnata pentru imnauarea ccrespcndentei Oana Debrin,

In ccntradicteriu cu

- Censiliul General al Municipiului Bucuresti, cu sediul din B-dul Regina Elisabeta nr.
41", Secter 5, Bucuresti, e-mail: relatiipublice@ţ11t1b.rc, tel: 021 305.55.00

- Municipiul Bucuresti prin Primarul General al Municipiului Bucuresti, cu sediul
din B-dul Regina Elisabeta nr. 41", Scctcr 5, Bucuresti, CIF 42621 17, e-mail:
_rjt;ţla_t_i_ip|,tþ_lj_r;c:_rr_"pnţ:.ru, tel: 021 305.55.00

- Primarul Sectorului 2, cu sediul in Bucuresti, Strada Chiristigiiler 1 l-13, Sectcr 2, tel:
02_l_,,2,0Q,ü(l,0l,l, e-mail: iulÎgpu_blic_elglp_s2gi~ti

- Sectorul 2, cu sediul in Bucuresti, Strada Cltiristigiiler ll~l3, Sectcr 2, tel: 021 200
0000. 2-mail: ie_fere._` 'e_Ieliiis_2.i'ebile

In temeiul prev. rrrr. 8 ciiii. (1') sr' crt. E5 rifri Legerr ur. 55402004' a ccntencicsului administrativ,
fermulam prezenta

CERERE DE CHEMARE IN JUDECAT.-'tl

Prin care va rugam respeetucs sa dispuneti urmatcarele:
- anularea Hetararii CGMB nr. 339 din data de 13.08.2020 privirrd rrprcberen

Pierruirri Urban istic Zenrrl' Secrcr 2,, Bucuresti
- suspendarea Hetararii CGMB nr. 339 din data de 13.08.2020 privirii! aprcbererr

Piarrrrirrr' Uril;ierrr'sric Zune! Secrer 2, Brrcrrresri

Pentru urmatearele mctive de nelegalitate a hetararii:
In sedinta din data de 13.03.2020 a CGMB a fest adcptata Hetararea privind PUZ Secter 2 (in
ccntinuare Hetarareal'PUZ-ul) (.flne.rnf .-' ~ ircrrrrcree), fata de care avem seriease rezerve
privind legalitatea. Ccnsilierii generali din partea fcrmatiunii USR au vetat impctriva adaptarii
Hctaraiii (A nexn 2 - e.rrre.r fiii: prccesrrf - verbrrl' de .rea'i.iu'c).
In data de 08.09.2020, reclamanta a fcrtnulat plangere prealabila la care nu a primit raspuns.
(Anexrr 3 -pmngere prern'rrbiiri).
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riivand in vedere nelegalitatea evideiita a unui astfel de preiect, cu ccnseciiite grave asupra
ccmuriitatii, reclamanta a iiiteles sa fennuleze prezenta cerere.
ln cciitiniiare verii deiiicstra mctivele de nelegalitatc ale Hetararii si iiitruiiirea eeiiditiilcr
ctiiiiulative pentru suspendare.

I. lvlctivele de nelegalitate ale Hetararii:
ri. Preeedura de dezbatere piiblica si transparenta decizienala cii privire la prcieetul

hetararii de aprebare PUZ. Ceerdenatcr Secter 2 este víciata
- Lipsa mentienarii ebligatiiler elaberatcrului in Certificatul de iirbanism. In

Certificatul de urbanism iir. 693r'02.02.2020 care sta la baza elabcrarii decumentatiei
PUZ ini sunt prevazute ebligatiile ce deriva din prccedurile specifice de infcrinare si
ceiisultare a piiblicului, asa cum se prevede la an. ll lit. a) alin. (1) din HCGMB
l36i'20l2 privind Regulamentul Iecal dc implicare a publicului in elaberarea sau
revizuirea planuriler de urbanism si de amenajare a teriteriului.

- Dezbaterea publica a fest erganizata fermal, nii s-a facut e infermare si e
publicitate cerespunzatearc: piansa de reglementare si planul tcpcgrafic pestate pe
site-til institutiei nu au avut e rezclutie suficienta pentrii a fi lizibilc, nu s-au realizat
expczitii lccale, emisiiiiii radie sau TV si nu s-au distribuit bresuii - masuri iiecesare
avand iri vedere ca prciectul afecteaza un numar mare de perseane si ini s-a facut
devada afisarii panctiriler de ccnsiiltare a pupulatiei, ccnferin prev. art. 1 1 din HCGMB
nr. l36i'20212

- Preiectul supus dezbaterii publice a fest inceniplet publicat pe pagina
vriviv.pnib.re.

- Centinutul temei intecmite de beneficiar nii a fest piiblicat. Iii lipsa temei de
prciectare, ptiblieiil nu cuneaste cerintele si cbiectivele stabilite de beiieficiar, si
dezbaterea publica este lipsita de un element fundamental.

- Nu au fest publicate studiile de fundamentare nientienate in memeriul general,
Sectiunile l.l si l.2 (Srrrriirr isteric, Srrrriirr rrrdrecfcgic, Srrrdfrr gectefrrric si ilrr'dr'c
gecreirrrfc, Srrrdirr de rr'rr,fic si cr"r'crri'rrrr`r`, Srrrdirr perrrrrr Deiirrrirrrr'en sr' rrrriri'izrrr*en
e'iŢer'erri'eicr' dirt prrrrcrrri de veri'ere rii' UTR-rrriicr' i`rr crirrrexrrri' PUG ei' Mrrrricr}Jr'rrirrf
Brrcrrresri si rii' PUZ ai Secr'cr'rri'rrr', prrrrrr in .rirrrrrrirr e.rr`srerrrrr, Srrrrfirr rfe_fiirrd'drrrerrrrrr'e de
evr'ei'errrr'er'e rr rirrcr prcgrrcee sr' rerrrfirrre de rie.rvcirrrr'e pe rrr'rrrrrrcrrr'eie ricrrrerrif).
Publicarea accster studii ar perinite, in cadrul dezbaterii publice, e analiza si e
dezbatere infermata asupra decumentatiei de urbanism prcptise.

B. Rapertui de mediu nu a avut in vedere prciectiil de PUZ siipus aprebarii
Rapcrtul de mediu publicat in cadrul dezbaterii piibliee ascciate etapei de avizare a PUZ
Cccrdcnatcr Sectcr 2 este datat “Bucuresti 2019", prin umiare iiii a putut avea in vedere
ultima versiune a planselcr PUZ Secter 2, datata 01.2020, ccnferm cartusiiliii planselcr
desenate.
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rîtviziil de Mediu a fost cniis pe o alta varianta de plan. .eviziil lvliriisteiului Dezvoltarii
ineiitioiieaza explicit ca odata cu modificarea plaiiuliii avizat, avizul isi pierde
valabilitatea.

C. PUZ nu respectafare expirate iirmatoarele avize:
- Avizul rir. 20r'2020 emis de MLPDA la data de 20.02.2020
- Aviziil nr. 6031 1r'29.0S.20l 9 emis de CNMR SA
~ r“-'tvizirl 9191 1524304. l 0.2019 emis de APÅNOVA Sri.
- Avizul 9301002. 10.201 9 einis de ALPAB
- .ritiriztil modificator 22î'tir'24.02.2020 emis de ritLP.fitB
- rftviziil DGSR 202t5Si'3 l3.'r'32.3 l4r'05.0-4.201 9 emis de Distrigaz Sud Retele intrucat avizul
era expirat (conditie expres continiita in aviz) la data adoptarii liotararii
- Aviztil 2603423-48r'25.07.20l9 eniis de E-Distributie lvtuntenia iiitriicat avizul era expirat
(conditie expres contiiiiita in aviz) la data adoptarii liotararii
- .r'~tviztil 4-41r'l'?.04.20l9 emis de Luxtcn intnicat avizul era expirat (conditie expres
contiinita in aviz) la data adoptarii hotararii
- .-itviziil -==i0426r'2-4.10.2010 emis de lvlinisterul Transporttirilor intrucat conforin punctului 'r'
din acord, acesta isi pierde valabilitatea daca s~au adiis modificari asiipra documentatiei
care a facut obiectiil acordului
- rtvizul 26?-Brl2.1 1 .2019 emis de Apele Romane, .iftdniinistiatia Bazinala de Apa Arges -
Vedea intrucat dociiinentatia mi respecta conditiile impuse iii aviz
- Aviziil l00r'05i03r'0l.il 122 din l'i'.04.20l9 emis de TELEKOM ROMANIA
COMUNICATIONS SA iiitmcat avizul era expirat (conditie prevazuta expres iii aviz)
~ .fiiuviziil 202čir'25.03.20l9 emis de TRANSGAZ SA intn.rcat avizul era expirat (valabilitate
pana la 25.03.2020 ineiitionata in aviz] la data adoptarii liotararii.

D. PUZ S2 nu contiiie plansa “REGIM JURIDIC si ClRCULrli.TlA
TERENURILOR“ - Planse 4 prevazuta de Ordin MLPAT l'?6i'Nr'2000 pentru
aprobarea reglementării telinice “Ghid privind metodologia de elaborare si coiitiniitul
cadrti al PUZ“

E. PUZ S2 nu e elaborat pe suport topografic sau eadastral actualizat - conditie de
elaborare impiisa in iiiod expres prin Ordin MLPAT l'}'6i'Ni'2000 (exemplu: baza
Olimpia pe Bd. Pierre de Coubertin care contine cel putin 5 cladiri, din care doua
niasive, bazin de inot acoperit si sala)

F. PUZ Sector 2 este nelegal intrucat introduce schimbari de destinatie pentru spatii
verzi incaicand art. 'il din OUG nr. I95r'2005 care prevede sanctiiinea nulitatii
actului administrativ emis cii nerespectarea acestor prevederi

Conform art. Îi'l din OUG nr. l95i2005
(i).5`cr'rirrrbrrr*err destirrrrriei rer'errrrr'iilrîrr' rrrrrerrrr_,r`r'rr`e crr sprriii irerzi .sir'Îi'rrrr ,r.rr'evrrzrri'e co'
rritrire r`rr riocrrrrrerrrrrrifie de rrr'brrrri.rrrr, redrreererr .vrr_r.ir'r.i,fer'er'or' rrcesrorrr ori' srrrrrrrrrrrrr'err
for' este r`rrrer.rr'srr, r`rrrli,f`er'errr de r'egfrrrrrijrir'i'rifc rii rrce_rr“or'rr.
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r"2)A crele rrri'rrrirrii.rrr'rrrive sori jrrr'ir'rfr`ce errrise ori' irrcireirire crr rrer*especrrrrerr prever.fer'i'r'or'
rifirr. (J) srrrri' fovire de rrrifirrrre rrbselrrro.

F.1. PUZ Sector 2 schimba categoria de folosinta a terenurilor din V in UTRuri
care au functiuni censtruibile

Redam cateva exemple de spatii V care se traiisforina in zone constmibile:
1) Zonele din dreapta si stanga B-dului Barbu Vacarescu, la sud de Soseaua Fabrica

de Glucoza si nord-est de Str. Gheorghe Titeca
ln exemplul din zona Bd-ului Barbu Vacarescu cu Str. Gheorghe Titeica si Sos. Fabrica de
Glucoza (la nord) se observa cum spatiile care in plansa PUG figureaza ca spatii verzi (Via,
*v'3l:i sau V4) sunt micsorate sau dispar complet, fiind transforrnate iii:

~ zone CB3.l (care permit construire pe 70% din suprafata terenului si un CUT de 4,
adica la un teren de 1000 de m2 poti construi o suprafata desfasurata de 4000 de m2),
- respectiv zone M3 (care permit constructii pe 60% din teren si un CUT de 2,5).

De asemenea, in zona CB3.l din dreapta Bd-ului Barbu Vacarescu apar inclusiv cladiri foarte
inalte, asa numitele ,,accente de inaltime" (reprezentate prin simbolul care infatiseaza 2
romburi).
Redam comparatia UTRurilor in PUG versus PUZ Coordonator Sector 2

1-.-n-1-r rVåb `

V3b

Via
.M

Din comparatia cii extrasul Google Maps se observa cum Clubul de Fotbal Athletice Floreasca,
de exemplu, dispare:
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Fosta baza sportiva a RADET aflata in Calea Floreasca si bd. Barbu Vacarescu este
transformata din zona verde (V 3b) in zona CB 3.1 care inseamna "subzona polilor urbani
principali care grupeaza functiuni complexe". Potrivit regulamentului, in aceasta zona
indicatorii urbanistici permisi sunt POT (Procent de Ocupare a Terenultii) 20% si CUT
(Coeficient de Utilizare al Terenului) 4 si inaltimea maxima nelimitata.
Baza sportiva are aproape 39.000 de metri patrati si se afla pe Calea Floreasca 240. A fost
retrocedate in 2004. Potrivit reglementarilor anterioare, in Planul Urbanistic General, baza
sportiva figureaza cu indicativul verde, iar indicatorii urbanistici aferenti sunt POT 30°/ii,
CUT - 0,35 iar inaltiinea nraxima este de dotia etaje.

2) Portiunea de sud a peninsulei Tei devine construibila, o parcela din parcul circului
devine zona CBI, iar malul lacului Tei dinspre strada Tuzla devine partial
construibil, incadrat in zona M2

Redani incadrarea in PUG comparata cu PUZ Sector 2 propus:
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Din comparatia celor doua planse se observa in mod evident diminuarea spatiului verde pe care
o propune PUZ Coordonator Sector 2, intrucat transforma toata partea de siid a Peninsulei Tei
din zona "v'3a - Baze de agrement, parcuri de distractii, poli de agrement in zona construibila L,
respectiv M3.

3) In zona Fabrica de Glucoza, Petricani se preiau PUZ-uri existente si se permite
densificarca (zone VI sau V3 transformate in M)

Un teren cu suprafata de 1 ha, aflat la intersectia bulevardului Barbu Vacarescu cu strada
Titeica este transformat in zona M2 . Indicatorii urbanistici perinisi in aceasta zona sunt POT
20%, CUT 3,5, iar inaltimea maxima - 45 m.

4) Intersectia Barbu Vacarescu cu str. Grigore Titeica - e fasie de teren din parcul
Verdi, un teren marcat ca V in versiunea de planse din avizarea preliminara apare
marcat ca M2 in versiunea de planse din etapa dc avizare
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|- __

Ii|-h-1.i-

Intersectia Barbu Vacarescu Intersectia Barbu Vacarescu
cu str. Grigore Titeica, plansa din cu str. Grigore Titeica, plansa din
avizarea preliininara etapa de avizare

5) Insula Tibiscum, reglementare existenta prin PUG este de - spatii verzi- complexe si
baze sportive `v'3b, iar prin PUZ Sector 2 a fost incadrata in M2 - subzona zonelor mixte
cu cladiri cu i.rialtime mare si foarte mare

6) Zona Soseaua Vergului, in apropierea intersectiei cu Sos. Pantelimon: scuar verde
amenajat in fata blocului din intersectie, marcat ca M2
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Soseaua Vergului la intersectia cu Sos. Pantelimon. E marcat cu M2 si scuarul verde amenajat
din fata blocului din intersectie

7) In zona complexului Lia Manoliu e figurata o constructie cu destinatie de sala
polivalenta, in aceeasi maniera ca restul constructiilor existente in complex,
respectiv “EDIFICABIL La NIYEL ORIENTATIP' PENTRU BAZE SPORTIVE
care poate fi modificat prin documentatii de urbanism de tip PUD"

1.....

_..

Impaetului asupra mediului si traficului i se adauga potentialul de distmgere a celei mai mari
baze de antrenament din Bucuresti, pentru initiere si performanta in multe discipline sportive.
Deasemenea se figureaza o constructie inexistenta, pentm care nu s-a elaborat niciodata PUZ
sau alt studiu prealabil (sala polivalenta), in aceeasi maiiiera ca restul constmetiilor existente in
complexul Lia Manoliu.

lvlai mult, Coniplexul “Lia Manoliu" trece din UTR Vlb asa cum era incadrat de acelasi
elaborater in “PUZ Complex Lia Manoliu" aprobat prin H.C.G.lvI.B nr. 21202005 si prelungit
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prin H.C.G.lvI.B. nr. 83r'20l 1, cii POT max 15% incluzand constmctii, circulatii pictoriale,
carosabile si platfonne, iri UTR V3b cii POT constructii 50% si POT alei, circulatii si
platforme 20%.

8. Incadrarea V3b - spatii verzi de agrement, complexe si baze sportive capata prin
regulamentul PUZ S2 drept dc construire pe 50% din suprafata plus 20% alei pietonale,
carosabile si platforme.
Practic suprafetele V3b care reprezinta mare parte din totalul suprafetelor verzi, mai dispun de
doar 30% spatiu verde propriu-zis.
Realitatea din teren fata de reprezentarea grafica din plansa PUZ este evidentiata dupa cum
urmeaza:

a. Clubul Pescariu

b. Clubul sportiv Olimpia

c. Baza Lia Manoliu (care include ilegalitatea ignorarii situatiei cadastrale)
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9. Zone “VI - parcuri mici intre blocuri sau in intersectii si spatii verzi intre blocuri
devin construibile
a. Parcul Garii Obor (Bd. Ferdinand la intersectia cu Bd. Garii Obor) si spatii verzi

intre blocuri
Note: prrrrcreie rosii rrrercirerize sperii verzi cere rievirr corrsrrrribiie

b. Parcul Hobita (Aleea Hobita la intersectia cu Sos. Pantelimon)
Note.: prrrrcreie rosii rrrercireeze .speri i verzi cere devin corrsrrrriirrie
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Parcul Abanosului (Intrarea Abanosuluii Str. Doamna Ghica)
Note: prrrrcteie rosii rrrercireeze sperii verzi cere devirr corr.rirriibir'e

Parcul Almasul Marcu (Str. Alniasul Marcu! Pantelimon) si restul spatiilor verzi
dintre blocuri
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alveole verzi Str. Elenei Colentina
(intr-un ansamblu de blocuri simetric, una din cele doua alveole verzi e construibila,
pentru a facilita intrarea in legalitate a constructiei recente figurate in PUZ)

Spatii verzi intre blocuri B-dul Chisinau
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g. Spatii verzi intre blocuri intersectia Iancului Pantelimon

In opinia noastra, emiterea figurarii spatiilor verzi dintre blocuri nu este intamplatoare. Aceasta
varianta de redactare a plansei de regulament permite pe de o parte continuarea practicii nocive
de construire in spatiile libere din ansabltiri constructive coerente, iar pe de alta parte ofera
posibilitatea intrarii in legalitate si intabularii constructiilor ilegale. Observam ca in zona
Floreasca unde asociatiile civice sunt extreme de active si s-au opus vehement constmetiilor
dintre blocuri, spatiile verzi sunt figurate cu mare acuratete, de exemplu:
Ceierrtirre
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Fioreesce

F.3. Cifra de spatiu verde pe cap de locuitor rezultata este sub nivelul de 26mp
prevazut de art. 10 din Legea nr. 24i200î+'

Conform art. 10 din Legea 24i200'i
(3) E:rrirre'eree irrrreviierrriirri ioceiireriior, rrrrrrs_for*rrrer'eezorrţeior',ce eire firricrirrni iri .serie
reziderrrieie__.i'i corrsrrrriree pe rererrrrri de peste 3.000 rrri' e_[_lere_ iri pr'o,er'ierereegsţrerrririţi, e
trrrireriior edrrrirrisrr'erivfrer*iror*i'eie, e rrrrror'ireriior' cerrrrele si ieceie se por rjerriize excirrsiir
pegbeze docrrrrrerrreriiior de ţţrrrtbrrrrisrrr cere se prevede rrrr rrrirrirrirrrrr de 20 ini' de sperirr
verdepe cep de iocrriror_si rirr rrrirrirrrrrrrr de 5% sperii verzi prririice.

lmpartind suprafata prevazuta pentru zona V in bilanttil zonelor (422,53 ha) la ntimanil de
locuitori al Sectorului 2, obtinem o valoare de 11,3? rup spatiu verde r locuitor, mult sub
nonna legala admisa.
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Bilantul propus prin PUZ prevede o suprafata rle 422,53 lia, in scadere fata de suprafata rle
spatii verzi publice iriregistrata iri Registrul Spatiilor Verzi, care era de aproximativ 444 lia.
Importanta riereducerii suprafetei spatiilor verzi prin PUZ este verificata prin, de exemplu,
anularea PUZ Sector 6 - vezi dosar nr. 4Ţf'_553i3i2,0_l5*2,, pentru acest motiv al prevederii iii
PUZ ti unor unitati teritoriale de refer_'in_ta ineontpatibileţcu situatia existcrita de spatii verzi,
Reducerea suprafetelor verzi este sanctioriata, pe lariga utilitatea actelor, prin art. 96 din OUG
nr. l95i2005 si prin art. 23 dirt Legea rir. 24.1200? cu arnenrla pentru fiecare metrii patrat rle
spatiu verde afectat. Totodata, artiintirn ca din cauza poluarii din Bucuresti, Romania are
deschisa procedura de infringement pe calitatea aerului de catre Coniisia Europeana.

F3. Proccntiil maxim de 15% pentru constructii astfel cum este prevazut de BLU
pentru zona spatiilor verzi incalca prevederile art. 18 alin. (T) din Legea nr.
24r200'i, conform carora acest procent poate fi rnaxiin 10 “.-tr

Conform art. 2 din RLU pentru zona 'v' - zona spatiilor verzi:
Se edrrrir rroi cirrdiri perrrr'ir crririrrrr, s,r.ror'r, rer.:reer'e si errere, r:rr cerrdirirr ce srrprrr,frrrrr
er:'esror'e irrsrrrrrere ie srr,'.rr'rr,fi'rrrr crrrr.vrr'rrire e.rr`srerrre .vi rrrerrrirrrrre, ie eee rr circrrieriiior' de
rorrre cere_goriir'e si rr pr'rrr,for'rrreior' rrrirrereiizere, se rrri rie,r.rrr.rerr.rce 15% dirr srr,ur'rrfi*rrrr roreie
e ,rrer'crririi,:

Aceste mentiuni contravin prevederilor art. IS din Legea rir. 24i200'i, in confomtitate cu care:
(5) Este interzisa schimbarea destinatiei, reducerea suprafetelor ori strarnutarea spatiilor
verzi definite de prezenta lege.
(IF) Prirr e.rce_r.irie de ie ,r.rrevederiie eiirr. (5), se por errrpirise pe rrrr sperie verde: erei
pierorreie, rrroiriiier: rrrberr, errrerre,r`eri perrrr'rr spor'r, joc si odiirrre, corrsrrrrcrii perrrrir
e.rpozirii si ecrivireri crrirrir'eie, corrsrriicrii rrsoere crr c.erecrer provizorirr perrrrri ecrivireri de
corrrerr si eiirrrerrrerie prrbii'cri, grrrprrri serrirere, s,r)rrrii perrrrrr irrrrerirrere, der rrrrrrrrri iri beze
rrrrei docirrrrerrrerii de rrrberrisrrr ,eerrrrir irrrreege .srrprrdere rr .rprrrirririi verde si crr obirgrrriri
ce .srrpr:efere cirrrrrrierrr e ecesror obieci'ive se rrrr riepriserrsgrr_i0% dirr .rrr,rJr'e,f`errr rorriie e
sperirrirrr' verde.

G. Sc incalca prevederile unei docunrentatii de urbanism de rang sirpcrior
Se incalca prevederile unei doctirnerttatii de iirbanisrn de rang superior intrucat atunci cand
riiarclieaza ca sribzoite M2 si M3 fronturile strazilor de categoria a III-a (profil maxim ll m),
nu ia in considerare prevederile itnexei 1 din RLU din PUG, unde la definirea termenului
“irreirirrre rrrexirrre" se indica corelarea dintre profilul arterei de circulatie si zonificarea propusa.
rftstfel, pentru o strada ctr profil de ll m, se admite o inaltiine rnaxirna de ll rnetri,
coresptinzand unui ntirnar de P+2+M etaje conventionale si cel mult 2 etaje retrase.

H. PUZ-ul contine contradictii intre piesele scrise (RLU) si piesele desenate
Se incalca prevederile propriului RLU, atunci cand marcheaza ca subzorie M2 si M3 fronturile
strazilor de categoria a lll-a (profil maxirn 1 l m) - exemple: strada Matei Voievod, strada Popa
Nan, strada Gheorghe Titeica intersectie ctr Barbu Vacarescii.
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I. PUZ Sector 2 este nelegal incat opereaza o intrare in legalitate pentru constructii
edificate fara autorizatie de construire

_. _ _. -__._„__-_____e
In exemplul de la sectiunea B1, punctul 2), care se refera la zona Våa din Peninsula Tei
transformata partial in zona M3 si partial in zona L, se observa dintr-o captura pe google maps
faptul ca bucatile care primesc prin PUZ coordonator incadrare in L se suprapun pe niste
constructii deja edificate pe ceea ce trebuia sa fie spatiu verde. Redam o captura cu acestea

Art. 56 ind. l din Legea 35Ut2UUl a urbanismului prevede faptul ca este interzisa aprobarea de
documentatii de urbanism care au ca scop intrarea in legalitate a unor constructii edificate fara
autorizatie de construire, sau care nu respecta prevederile autorizatiei de construire:
Art. 56 ind. l

Nu pot fi int`riute si aprobate doettrrterttutii de ttrbrrrtisrrr care tnt cu scop intrrtreu in
legalitate te unor corrstrttctii ertffiertte fura futtorizutie de constrttire sau cure nu
respecta pr'evede.rt`r'e autorizatiei de con.srnn're.

Constructiile din er-templul dat au fost edifĭcate pe spatiul verde cu incalcarea OUG l95t'20{]5 si
pe malul lacului, operatiune complet ilegala care incalca Legea apelor, asa cum vom arata la
sectiunea urmatoare D, iar prezenta documentatie de urbanism opereaza o intrare in legalitate
pentru ele. Aprobarea PUZ Sector 2 in aceasta forma prin care sunt introduse in legalitate
aceste constructii pe spatiul verde si pe malul lacului este ilegala, incalcand vadit si Legea nr.
350.f'2UUl a urbanismului.

J. PUZ Sector 2 incalca Legea apelor nr. l0'?tl996 prin faptul ca prevede
constructii pe malul lacurilor
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I..egea apelor' nr. lUĭf'il99(i prevede obligativitatea instituirii unei zone de protectie a rnalului
lacurilor, o interdictie de construire in aceasta zona de protectie, de la care nu se poate e:-rcepta
decat pentru anumite constructii asa cum vom explica in continuare. trstfel, art. di] din Legea
ru. 1{]'.?i199t5 prevede obligativitatea zonei de protectie pentru lacurile de acumulare, asa cum
sunt lacurile din nordul capitalei
tĭrt. 40:

ti) in sco,oui osigurorii protectiei oiiiiiior, nioiuriior, constructiiior in`droteiitiice si
ind.utnototirii regitnuiui tie curgere oi o,oeior. se instituie zone de _t.u'otectie _t.=-entru:
cj .stt,ot'ttt?tto iocuriior de octtnndore cot'es,tnttizutottt'e cotei ttfet'ente deizitttitti de
verificare o ocestoro;
(2) Lotitneo zoneior de pt*oteciie este sittbiiittt cotifortn tinerei nr. 2, core fitce ,ottrte
integronto din ,orezeuto iege. Deiitnitoreo zonelor de protectie se reoiizeuzo de
Adniini.strotio Notionoio "Apeie Rotnone" irn,r.=~rettntt cu outorituteu de cttdtt.stru_,titttcitu'
si cu deiinotorii terenuriior riverone. Dre,otui de ,oro_orieittie osu_.oru iucruriior
inentionote io iii. d), e) sifl .se extinde si tt.supt'tt zoneior de ,oroteciie tt ucestoro.

Iar Anezta 2 prevede ca:
iutitneu zonei de frrotectie in jurui iucuriior de ocutnuiore e.ste cuprinse intre Niveiui
ivlornud de Rerentie ui upei din iuc si coto coronontentuiui iuu'ojitiiti;

Art. 49 din Legea apelor interzice amplasarea de lrrcrari in zona de protectie si in zona
inundabila a albiei majore, cu exceptiile strict prevazute:

zlrt. 49. (I) Se interzice tturpittsttrett in zono inundubiiu tt oiiiiei tittt,f`ot*e si in zoneie de
,orotectie precizute io uri. dd de noi obiective economice suu socioie, inciusiv de noi
iocuinte sou une.re oie ttcestoro.
(2) Se ercepteozo de iu dis,oozitiiie oiin. (ij noiie obiective socioeconontice core ou
,orevozute iucrori de oporore inu,ootrivo inundotiiior, precum si iucroriie de
supt'ott'ttvet'sot'e si .r'itbtt'ttver.sttre uie cursuriior de opu, dt'niensionote, cu t'e.spectttt'eo
prevederiior Strotegiei nutiontde de ntunogetnent oi riscuiui io inundotii ,oc tertnen
tnediu si iung si oie ,oitttito'iior de ntonogetnent oi riscului iu in undotii.

Lucrarile siisau masurile de reducere a riscului la inundatii pentru noile obiective
socioeconomiee se executa numai pe baza avizului de amplasament, emis conform legii.
Lucrarile de aparare impotriva inundatiilor sunt definite la art. 48 al aceleiasi legi:

Art. 43. fi) Lucroriie core se construiesc ,oc doe son core un iegoturtt cu opeie sun i.'
ti) constructii de ru:-ttt'ttt'e int_oott'ir-*tt octiunii distructive o opei.* indiguiri, upurturi si
consoiidori de nioiuri si oibii, rect.i,ticttri si re;Jrofiittt'i de uibii, iucrori de dirfiore o
opfei, corit.btttei'ett eroziunii soiuiui, re__guittt'izttt'ett scurgerii pe versonti, corectori de
torenti, desecori si ostuutri, uite iucrori de o_.ottt*ot'e,~

De asemenea, art 49 alin (4) mai precizeaza ca acele constructii deja edificate in zona
inundabila a albiei majore sau in zonele de protectie vor ti demolate.

Art. 49 (4) Constructiiic si obiectiveie existente. tttn,oitt.sttte in zonu inttndoiiiio o ttiiriei
ttittt`ot'e son in zoneie de ,orotectie, vor _ti itientificttte de odntinisirtttiiie itozittttie de ttpo,
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soiicitondu-se pt'iti outoritotiie odnrinistrutiei prtbiice iocoie son _,t'udete.ne etnitente u
outorizutiei de constructie detnoioreo ocestoro. In siutotio in core denroioreu nu este
po.si.-šliio, ireneficiorii vor fi obiigoti so deciore pe propriu ros,pundere co isi osunro
riscuriie in coz de inundutii.

ritm aratat la sectiunea precedenta, cum pe malul Peninsulei Tei sunt edificate constructii pe o
zona verde, V3a conform PUG, foarte aproape de malul apei, in interiorul zonei de
inundabilitate care este reprezentata de linia verde fosforescent pe planse PUZ Coordonator.

Aceste constructii incalca in mod flagrant Legea apelor si, conform prevederilor citate, ele
trebuie demolate. Ba mai mult, aflam din avizul ALPAB nr. 93 3? din 07.10.2019 (pagina 363
din documentatia PUZ publicata pe siteul pmb.ro) ca o alee care reprezinta dnrm de halaj si
acces la apa si care ar trebui sa apartina domeniului public este trecuta in proprietatea
persoanelor fizice care detin proprietati acolo.
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l Deasemenea avand ln vedere obllfliililmalfifi fifiiüulålll Püslblmalil de accea_ . - - ' d enru prvat alnalngradit pe toate terenunle propietatea persoanelor lĭziee, lundiee $l Um ' f t._ at a oI ' alătătii suprafeţele de teren aferente străzilor existente, CE Î" mfill BTU" U 5mu" W - ' `. - - - ' land drumtre-,,;,,,i,i,1,«, pmpnntatpa persoanelor tĭzicefiuridioe (Aleea Ştrandul Tei repiezelrr am
te acces situat partial pe barajul Tel pe râul Colentina til Pflfllfil dmm di* ha al DE m*J - i - - ' ' Tal- - - ă t l tru Cai şi baza de agrement hipic

işcimii iifialliînšndäiiåtizaişîi-ieiiiiåiii piüftili vpflînfi Prev*-us* srl" dfl°U"lE"lfll*H PUZ H f'o e i ~
expropriere pentru interes public local.- - - ' ' * lansa it -unen de ex ro nete vor fi Bvlüflfillfilfi Şl l3'l3_P ,

Tüatfl aceste pmp p p ' t circulaţia terenurilor. - ' ' 'le de preprieta e.Proprietatea asupra terenurilor, cuprinzand ltDU" _ P U
intre deţinători şi stabilirea obiectivelor de utilitate Publlfiå Hlfilenlå ~ 'K'

Prirrtr-o incalcare flagranta a legii si o sfidare a interesrrlrri public, PUZ Sector 2 propune clriar
introducerea in legalitate a acestor constructii, ba clriar creeaza prernisa aparitiei unor
constructii noi, pe partea stanga si in partea de mijloc al peninsulei Tei.

K. PUZ Sector 2 incalca avizul ALPAB referitor la obligatia de expropriere a
drunrurilor de lralaj care asigura accesul la malul apei Lacului Colentina

Anr aratat mai sus conditiile prevazute de avizul ALPAB nr. 93 8? din 0T".l0.2019 (pagina 363
din docurnentatia PUZ publicata pe siteul pmb.ro) care obliga la prevederea in PUZ
Coordonator a exproprierii Aleei Strandul Tei. PUZ coordonator nrr prevede o aserrrenea
expropriere, ba clriar mr contine in Legenda Plansei de Reglementari niciun simbol pentru
eventuale exproprieri. Din aceste motive, PUZ Coordonator nu respecta avimrl ALPAB.
Documentatia supusa spre abrobare CGMB mr include plansa privind circulatia terenulurilor,
care ar fi evidentiat o astfel de propunere de expropiere.

L. PUZ Sector 1 incalca IICGMB nr. 269l2l1ll0 privind aprobarea PUG , cu privire la
administrarea rrralurilor lacurilor

Planul Urbanistic General aprobat pentru intreg teritoriul Brrcurestirrlrri iri anul 2000 are mai
multe referiri la modalitatea in care ar trebui administrate malurile lacurilor, inclusiv cele
cuprinse in PUZ Coordonator Sector 2.

Acestea prevede la sectiunea despre obiective strategice crearea unei zone de protectie de 50 de
la rnalrrl lacului:

OBli'iCŢ"`ll" STRATEGIC lt' - l"rrlori;“icrrr*err si protejarea potentialului natural si
ariritectrrral - urlianistic. E3' OBl.li`CTlli"E UllB.=tNlSTlCE 40. Punerea in valoare a
lacurilor si cursurilor de apa - prin aiireria;`rri*err peisagistica a irrtr'egului tronson al
lacurilor si cursului Colentinei cuprins in interiorul liniei de centura, crearea zonei de
protectie de niiniin .îti inetri rr oglinzii lacurilor, realizarea drunnrlui de lrala_,i si
asigurarea constituirii rrnor circrrire publice in lungul acestora' .

De asemenea, impune la sectiunea privind prioritatile strategice aplicarea unor densitati reduse
pentru constructiile din proximitatea lacurilor

13 httpziiurbaiiism.p|nb.ro,t|nformattiE5'ii'ia3ii%2tlpublice,-'pugštltltlia2__9prioritati_a3.pdf
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Pli'lORlTtl Ti l..-il SCARA ildUNlCtPlUl.Ul BUC-LlRliSTt Pli l)Ot|»tliNll Lllllt/llltl.S`Il`lClĭ
SPECIFICE.
.rlMliLl0R.dRlĭA Cliltlilfi' TULUl URIEAN
28. Aplicarea prevederii din R..-LU. privind oliligrrtivitrrterr unor' densitati r'eduse pentru noile
constructii din prarinritaterr lacurilor Colentinei pentru rr titi se dir-ninrra efectrrl acestora de
atnelior'ar'e tt ciirnatului urlran.
32. lrtsr'itrrir'etr zonei de protectie rr lacrrrr`ior, rrrrrerrr.r,r`trr'ea ei pei.ragi.sticrr si constr'uir'ea
drunurlui de lralaj crr pi'ornenr'rda publica.
33. lnterdictia construirii intre drurnul de iirrlrri si lacuri sau iri sistern lacustru (cu exceptia
tleirrrr'ctrder'elor;l.

Din irrdicii de mai sus lipsesc patru categorii de spatii publice, si anrrme:

(3) spatiile plantate prrblice de pe malul lacurilor care sunt destinate promenadei si
ar'ticrrlarii parcurilor si gradinilor' adiacente, in care pe adancirrri (de exemplu de 100 rnetri
pentru oglinzile care insumeaza peste 1000 ha.) nu se admit circulatii carosabile publice (crr
exceptia drumului de halaj si a acceselor se serviciu) si nici alte cladiri irr afara celor
specifice frrnctirrnii de parc; aceste prevederi sunt jrrstificate, pe de o parte, de cheltuielile
care se fac din bani publici pentru realizarea si irrtr'ctinerea lacurilor' (din care decurge
dreptul fiecarui locuitor de a avea acces la peisajul nanrral de pe malul acestora) iar, pe de
alta parte, de cerrsider'erite peisagistice, ecologice si cliinatice. Iri cazul Bucurestilor, aceasta
zona a fost stabilita impreuna cu Agentia de Mediu a lvlunicipirrlui la 50 metri pe tot
conturul lacrrrilor (eu exceptia P.U.Z. -- urilor' aprobate irr care distanta a fost de 30 metri).

Aceste fasii plantate necesare si tehnic pentru intretinerea oglinzilor de apa, sunt realizabile
in doi timpi - (1) realizarea drumului de halaj si a plantatiei pe fasia de teren de protectie
conform legii odata cu instituirea prin PUG a servitrrtii de 50 metri si (2) amenajarea
treptata ca spatiu peisagistic accesibil publicului pe toata latiinea de 50 rnetri , in regim fie
public, fie privat-fl ; PUZ Coordonator Sector 2 incalca toate aceste prevederi din PUG.

II. lltlotivele pentru suspendarea efectelor Hotararii

A. Cazul bine justificat. Motivele de nelegalitate a Hotararii
Justificarea necesitatii suspendarii lrotai'arii consta in existenta unor' dubii puternice privind
legalitatea acesteia. Fiecare dintre rrrotivcle enuntate cu privire la nelegalitatea lrotararii pot
constitui premisele judecatii srrnrar'e a instantei, specifica unei cereri de suspendare a executarii.
Fara a solicita instantei sa examineze fondul cauzei, rrnnatoarele argumente prezentate de
reclarrranta sunt de natura a produce o indoiala clara privind legalitatea lrotar'arii:

- Procedrrra de dezbatere publica si transparenta decizionala cu privire la pr'oiectrrl
lrotarar'ii de aprobare PUZ Coordonator Sector 2 este viciata

- Raportul de mediu mr a avut in vedere proiectul de PUZ supus aprobarii
- PUZ-ul nu respectaiare expirate mai multe avize
- PUZ-ul nu contine plansa “REGIIVI JURIDIC si CIRCULATIA TERENURILOR“
- PUZ-ul nu e elaborat pe suport topografie sau cadastral actualizat
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- PUZ-ul este nelegal intrucat irrtrorlrrce sclrirrrbar'i de destirratie pentru spatii verzi
incalcand art. 'il din OUG nr. l95t2005 care prevede sanctiunea rurlitatii actului
adrninistr'ativ ernis crr nerespectarea acestor prevederi

- Sc incalca prevederile rrnei documentatii de urbanism de rang superior
- PUZ-ul contine corrtr'adictii intre piesele scrise (RLU) si piesele desenate
- PUZ-rrl este nelegal incat opereaza o intrare in legalitate pentru constructii edifrcate fara

autorizatie de construire
- PUZ-ul incalca Legea apelor' nr. 102! 1996 prin faptul ca prevede constructii pe malul

lacurilor
- PUZ-rrl incalca avizul ALPAB referitor la obligatia de exproprier'e a drurnur'ilor' de lralaj

care asigura accesul la malul apei Lacului Colentina
- PUZ-ul incalca HCGlvlB nr. 269i2000 privind aprobarea PUG, cu privire la

administrarea nralrrrilor lacrrrilor

Nu este nevoie de adrnirristr'ar'ea rrrror' probe suplimentare si nici nu se arrtarrreaza fondul cauzei,
pentru a se observa faptul ca actele adrrrinistr'ative contestate au fost errrise in afara cadrului
legal, asa cum arrr aratat anterior.

B. Conditia pagubei iminente
In ceea ce priveste producerea unei pagube iminente sub for'rna producerii unui prejudiciu
rrraterial viitor' si pevizibil, grerr sau imposibil de reparat aratam rrmratoar'ele:
Irr baza PUZ-ului se ernit certificate de urbanism si documente pr'erner'gatoar'e emiterii
autorizatiilor' de construire, in care se mentioneaza par'arrretrii urrnanistici in conformitate cu
preveder'ile PUZ-ului, dar' pentru aceleasi zone, in PUG 2000 regimul de construire este rrnul
diferit. Irr conditiile in care beneficiarii autorizatiilor de construire errrise irr baza PUG S2 vor
trece la edificarea corrstructiilor, in eventualitatea anularii HCGMB de aprobare a PUZ S2,
readucerea terenurilor la situatia anterioara va fi rrna imposibil de realizat.

In situatia anularii Hotar'arii si revenirea la zonificarea mentionata in PUG 2000, exista riscul ca
spatiile verzi sa fre construite deja, ceea ce va conduce la producerea unei pagube asupra
spatiului verde si inrplieit asupra sanatatii populatiei, fiind imposibil de reparat acest prejudiciu.

Promovarea de catre autoritatile locale a PUZ S2 prin agloinerarea si derrsificarea Sectorului 2
conduce la cresterea rrejustificata a nivelrrlrri de poluare in zona si irrrplicit la cresterea riscului
de imbolnavire de la poluantii P lvllfl si PM 2,5 intrucat aceste particule de suspensie proverrite
de la edificarea de constructii si trafic excesiv provoaca grave afectiuni precum cancerul.

Nu in ultimul rand, apreciem ca se impune suspendarea efectelor Hotararii, pentru a evita
situatia irr care autoritatea sa fie obligata sa plateasca despagubiri consistente in cazul in care
instanta anuleaza hotararea si patra atunci se realizeaza investitii in baza acesteia.

Pentru toate motivele de mai sus, va rugam respectuos sa dispuneti suspendarea Hotararii
CGMB nr. 339t2020 privind aprobarea Planului Ur'banistic Zonal Sector 2 pana la pr'onuntarea
solutiei de fond ce se va constitui in urma cererii noastre de anulare a hotararii.
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In drept: Legea rrr. 554l200-fi

Probe: inscrisuri

Atasam rrrrnatoar'ele inscrisuri:
Hotararea contestata
Dovada plangerii prealabile
Taxa de timbru in cuantum de T0 lei

Depunein prezenta in 5 exernplare, un eseinplar pentru instanta si 4 ereinplare in veder eo
cornrrrricar'ii catre parale.

Cu stima,

Uniunea Salvati Romania, prin presedinte
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Statut reclamanta USR si extras din Registrul Partrdelor
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H O T A R A R E
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -

Sector 2, Bucuresti

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului General al Municipiului Bucureşti
şi raportul de specialitate al Arhltectului Şef al Municipiului Bucureşti nr. 2953t13.D3.202U;

Luând în considerare avizul Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului nr.
53t13.t)B.2020 şi avizul Comisiei juridice şi de disciplină nr. 352t13.0B.2U20 din cadrul
Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

Ţinând cont de raportul informării şi consultării publicului redactat in conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 2Tü1t2U1D emis de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi prevederile Hotărârii
Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. 136t2U12;

Văzând documentele emise de:
- Primăria Municipiului Bucureşti - Certificatul de urbanism nr. 693t185U340lD2.U`t.2020;
- Primăria Municipiului Bucuresti - Certificatul de urbanism nr. 861!151672et12.ü7.2U17;
- Primăria Municipiului Bucureşti - Direcţia Urbanism: avizul preliminar nr. 59l£l5.0t-3.2019;
- Ministerul Culturii - Direcţia pentru Cultură a Municipiului Bucureşti: avizul nr

3tJ41tü4.12.2U19;
- Ministerul Culturii: avizul nr. U1tUl2020;
- Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor - Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti:

avizul de mediu nr. ft1U.U2.202U:
- lvlinisterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare:

avizul nr. 2B7t1B.D6.2D2tl şi nr. 447t19.U6.2U*l9;
- Ministerul Afacerilor interne - inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,Dealul Spirii"

Bucureşti- Ilfov: avizul nr. 1355539t26.ü3.2U'l9:
- Ministerul Afacerilor interne - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti:

avizul nr. 343512Uitl7.01.2tl2U;
- Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei: avizul nr

79/39;1oĭ99;24375t2tJ.U2.2U2fl;
- Serviciul Roman de Informaţii: avizul nr. *l59.5'l1t26.ü6.2tl20 şi nr. 1ü7.536t28.U3.2U19;
- Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: avizul nr.13945tU6.{lY.202ü şi nr.

'l4495t05.04.2ü19:
- Ministerul Transporturilor - Direcţia Reglementări Tehnice şi Autorizaţii de Construire:

avizul nr. 4U426l24.1ü.2019; _ __
- Ministerul Sănătăţii - Direcţia de Sănătate.iPtib“lioă` a_Munieipiului Bucureşti: avizul nr

4526t9B0t25.03.2ü19; _ . 3:- - ~
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Ministerul Apelor şi Pădurilor- Garda Forestieră Bucureşti: avizul nr. 2547i01.04.2019;
Ministerul Afacerilor Inteme - Direcţia Generală Logistică: avizul nr.426.978i'21.0?.2020
şi nr. 414.603i24.09.2019;
Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major al Apărării: avizul nr. DT.4514r'01.07.2020 şi
nr. DT.6900l05.09.2019;
Autoritatea Aeronautică Civilă Romănă: avizul nr. 8=l48!53Sl10.02.2020;
Apa Nova Bucureşti S.A.: avizul nr. 91911574l04.10.2019;
Distrigaz Sud Reţele: avizul nr. DGSR2026Bl313.732.314i05.0-4.2019;
E - distribuţie Muntenia: avizul nr. 2t-30342348 i25.07.20'l9;
Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti - R.A.D.E.T.: avizul nr.
190T?i18.04.2019;
Societatea de Transport Bucureşti: avizul nr. 490Bl'15.0-4.2019;
S.C. Telekom Romania Communications S.A.: avizul nr. 100i05i03i01l1122!1ĭ.04.2019;
Consiliul General al Municipiului Bucuresti - Administraţia Lacuri. Parcuri şi Agrement
Bucureşti: avizul nr. 93B7l'0T.10.20'l9;
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR“ - S.A.: avizul nr. 9i4!1916i09.0?.2020 şi nr.
6i'5i2178i16.10.2019;
Compania Naţională de Căi Ferate „CFR“ - S.A - Consiliul Tehnico - Economic:
document de avizare nr. R.2l20.i4?2r'2E.09.2019;
Compania Naţională de Administrare a infrastructurii Rutiere: aviz nr. 100-=l!28.03.2019
şi document de avizare nr. 60B11!29.0B.2019;
Societatea Comercială de Transport cu Metroul - METROREX S.A.: avizul nr.
M.04.01.01i2352!16.0?.2019;
Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea - Sistemul de Gospodărire e apelor Ilfov
- Bucureşti: avizul nr. 267 - B!12.11.2019;
Electrocentrale Bucureşti S.A. - ELCEN: avizul nr. 21205!22.0-4.2019;
OMV Petrom S.A.: avizul nr. 3069r'19.04.2019;
S.C. Petrotrans S.A: avizul nr. 194!17.0-4.2019;
Conpet - concesionar al Sistemului Naţional de Transport al Petrolului: avizul nr.
13295i03.04.2019;
Societatea Energetică Electrica S.A: avizul nr. 9900i29?4!25.03.2019;
Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ S.A.: avizul nr.
2026i25.03.2019;
S.C. Luxten Lighting Company S.A.: avizul nr. P.441l'1?.04.2019;
Netcitv Telecom: avizul de principiu nr. 11068AL.i0-4.04.2019;
Oficiul de Cadastru şi Publicitate imobiliară: avizul de incepere lucrări: nr. 65i2019:
Consiliul Judeţean lifov: acordul de principiu nr. 12010!12.09.2019;
Comisia de coordonare a Primăriei Municipiului Bucureşti: avizul nr.
181?764i06.02.2020;
Comisia Tehnică de Circulaţie - avizul de principiu nr. 1TS55T3i241B£-029.12.2019;

În conformitate cu prevederile:
Legii nr. 50i1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii. republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legii nr. 350i2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanisrnul, cu modificările şi
completările ulterioare;
Hotărârii Guvernului nr. 525r'199Ei privind aprobarea Regulamentului General de
Urbanism. cu modificările şi completărite ulterioare;
Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti aprobat prin Hotărârea C.G.M.B.
nr. 269!21.12.2000. cu valabilitate prelungită prin Hotărârea C.G.M.B. nr.324.i2010,
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- Hotărârea C.G.lvl.B. nr. 241f201'l. Hotărărea C.G.lvl.B. nr. 232l2012. Hotărârea
C.G.lvi.B. nr. 224i'15.12.2015 şi Hotărârea C.G.lvl.B. nr. 877!12.12.2018;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 5212003 privind transparenţa decizională in
administraţia publică. republicată. cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c). alin. (6) lit. c) şi art. 139 alin. (3) lit. e).
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 5?l2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;

coivsiuut GENERAL ni. iviunioierutui eucuesşri
HOTÅRÅŞTE

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Sector 2. Bucureşti. in conformitate cu
avizul Arhitectului Şef nr. 23i'i3.03.2020 (2 exemplare). prevăzut în anexa nr. 1. planul de
reglementări urbanistice - vizat spre neschimbare (2 exemplare). prezentat în anexa nr. 2.
Regulamentul Local de Urbanism (2 exemplare). reprezentând anexa nr. 3 şi Raportul
informării şi consultării publicului nr. 2951i13.03.2020 (1 exemplar). reprezentând anexa nr.
4.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de
reglementare specifică şi nu dă dreptul la construire pănă la emiterea autorizaţiei de
construire.

Art.3 Documentatia de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă pănă
la aprobarea unei documentaţii de urbanism coincidenta ce conţine reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1. nr. 2. nr. 3 şi nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului Bucureşti şi ai Primarului Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti din data de 13.09.2020.

'i _...~
PREşEo|NTE oE şEo| Ţăş Î sEcRErAR GENERAL

_ t ,/şfşî .get rviurvicieiutui sucunsşri.
Marius Adrjafĭlĭavel " f ' Georgiana Zamfir
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PMB Registratura
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î\ü'_I1ti'eg: 1380241
NSVD:

Cetăţean: USR FILIALA
A SECTOR 2 -

Ad r___C etãţean: Şoseaua Pavel
Dimitrievici Kiseleff 1\i'r.
55 Bl.vi1a 4 Sc. Et. Ap.
Bucuresti

Tel: 0722729391 radu
mihaiu

Depus pe: 08.09.2020 14:35:43
Term: 08.10.2020

Ghiseur: 19
Cond.Pi\/IB - Directia Generala

Adtnittistratie si Relatia
cu C.G.M.B.

Direcţia - Directia Asistenta
Telmicta si Juridica

Comp: ş
Problz DATJ - Probleme

Diverse A r
Desi: Probl: PLANGEREN

t PREALRABILAE -0
A 1 tREvocARsrHco1\»iB

. - NR 33-901-3.081-:Z020 REF
  Puzlrsscrosrzş

` “`mfil I' ţannflrcuuflfi _
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Catre:
Consiliul General al Municipiului Bucuresti
In atentia doamnelor si domnilor consilieri generali
e-mail: relatiipublice@p1nb.r'o

Secretarul General al Municipiului Bucuresti
In atentia Doamnei Georgiana Zamfir

Primarul General al Municipiului Bucuresti
ln atentia Doamnei Gabriela Firea

Spre stiinta:
Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti

Pr`ar'a Pr'e.ser` Liberre. Brrcrrr'esti. Rarrrarrra rrrr. ri. corpuri B.

e-mail: prcfcct@.r11ai.gotr.ro

28.08.2020

STIMATI DOMNI. STIMATE DOAMNE.

Subscrisele
- Uniunea Salvati Romania (USR). partid politic cu sediul Bucuresti. Bd. Aviatorilor nr.

9. sector 1. prin dl. Dart Barna in crrlitate de prreseaîrrre. cu sediul ales pentru
corespondenta in Bucuresti. Soseaua Pavel D. Kiseleff; nr. 55. vila 4. sector 1. persoana
desemnata pentru inmanarea corespondentei Oana Dobrin..

- Uniunea Salvati Romania - Filiala Sector 2 (USR - Filriala Sector' 2). subidiviziune
teritoriala a formatiunii USR.. prirr. dl. Radar Mihairr in calitate de prreseriirrre. cu sediul
ales pentru corespondenta in Bucuresti. Soseaua Pavel D. Kiseleff. nr. 55. vila 4; sector
1, persoana desemnata pentru inmanarea corespondentei Oana Dobrin.

in temeiul art. ? sr' rrrrrrr. rfirr Legea rrr. 55-'#2004 a carrrerrciosrrlrri aa'rrrirrri.rrr'arr`v, formulăm
prezenta:

PLANGERE PREALABILA

Prin care va rugam sa dispuneti revocarea Hotararii CGMB nr din data de 13.08.2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Coordonator Sector 2

Pentru urmatoarele motive de nelegalitate a hotararii:W
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Statut USR conform Congresului din 13.07.2019

Capitolul 1. Dispozitii generale

Art. 1. Uniunea Salvaţi România este un partid politic. persoană juridică de drept public. organizetin
conformitate cu prevederile Constituţiei României şi

ale Legii partidelor politice nr. 1412003.

Art. 2. [ll Denumirea integrală a partidului este Uniunea Salvaţi România.

(21 Denumirea prescurtată a partidului este USR.

Art. 3. (1) Semnul permanent al partidului este reprezentat de cuvintele 5ALlv'A`|`l şi R0lv*iANlA scrise in
această ordine unul sub celalalt cu culoare ultramarine ţalbastru inchis; cod 100%C.?5%lvl. 0%Y. 0%K in sistem
CMYK) pe fond alb. litera ..lv'” a cuvântului SAL`v'AŢl fiind stilizată sub forma unui scut.

(2) Reprezentarea grafică a semnului permanent este reprodusă in anexa parte integrantă a prezentului
statut.

(31 Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent. cu excepţia cazului in care Biroul Naţional
decide folosirea unui semn electoral diferit de semnul permanent.

ţ4} Prin excepţie de le prevederile art. 50 lit. bl. semnul electoral şi semnul permanent pot fi modificate de
către Biroul Naţional prin decizie.

Art. 4. (1) Sediul central al partidului este in lvlun. Bucureşti. B-dul Aviatorilor nr. 9. Sector 1.

ţ2} Prin excepţie de la prevederile art. 50 lit. bl. sediul central poate fi modificat de Biroul Naţional prin decizie

Capitolul 2. Scopul si obiectivele

Art. 5. USR are ca scop dezvoltarea României pe baze. principii şi relaţii sociale echitabile. prin promovarea
integrităţii. meritocraţiei şi e competenţei şi coeziunii sociale. atăt in interiorul său căt şi in societatea
românească. prin respectarea legii. printr-o administraţie publică eficientă şi printr-o competiţie economică
echitabilă. care să asigure creşterea substanţială a calitaţii vieţii românilor.

Art. 6. USR urmăreste numai obiective politice. Dbiectivele USR sunt:
Ufia. reaşezarea ierarhiilor in societatea româneasca in spiritul moralităţii şi competenţei. coeziunii sociale şi

civismului;

b. un sistem electoral democratic. care să nu ingrădeasca accesul la funcţiile de demnitate publică;

c. o administraţie publică eficientă. depolitizată. responsabilă şi competentă. care să optimizeze interacţiunea
cu persoanele fizice şi juridice;

d. responsabilizarea elitelor. inclusiv a celei politice;

e. o administraţie publică transparentă. care implică activ cetăţeanul in procesul de luare a deciziilor;

f. eliminarea risipei banului public;

g. o justiţie independentă. eficientăşi precĭictibilă. care să asigure respectarea legii;

h. o economie funcţionale in care există o competiţie economică echitabilă şi in care sistemul legislativ şi fiscal
este predictibil. prin măsuri de asanare a inflaţiei legislative;W
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j. un proiect Naţional pentru aducerea infrastructurii la nivel european;

lt. un sistem educaţional de calitate. care formează competenţe in acord cu necesităţile vieţii sociale şi ale
pieţei muncii;

l. programe eficiente de protecţie socială;

m. un sistem sanitar public care să îşi eficientizeze resursele şi care să garanteze un act medical de calitate. cu
respectarea drepturilor pacienţilor;

n. o dezvoltare echilibrată a localităţilor;

o. o dezvoltare socio - economică durabilă ce respectă şi valorifică protecţia mediului inconjurător şi
sănătatea populaţiei. in concordanţă cu tratatele internaţionale la care România este parte;

p. respectarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor prevazute in tratâtele internaţionale la care România
este parte. precum şi jurisprudenţa CEDO;

q. un sector cultural dinamic. creşterea gradului de acces la cultură şi protejarea patrimoniului cultural.
valorificarea patrimoniului cultural ca factor de devoltare sustenabilă strategică a României;

r. orientarea euro-atiantică a politicii externe a României şi consolidarea poziţiei României in structurile euro-
atlantice;

s. susţinerea Republicii Moldova pentru construirea unei societăţi democratice pro-europene şi consolidarea
culturii unitare româneşti;

t. susţinerea activă a intereselor legitime ale românilor din afara graniţelor;

u. sisteme publice eficiente şi echitabile de protecţie şi asistenţă socială;

v. respectarea suveranităţii Naţionale. a independenţei şi unităţii statului. a integrităţii teritoriale. a ordinii de
drept şi a principiilor democraţiei constituţionale;

vv. promovarea valorilor şi intereselor naţionale. a pluralismului politic. stimularea participării cetăţenilor la
viata publică prin responsabilizare civică;

x. promovarea egalităţii de şanse;

v. susţinerea liberei iniţiative şi antreprenoriatului;

Capitolul 3. Membrii

Art. 7. [1] Poate fi membru al USR orice cetăţean romăn. sau orice cetăţean al Uniunii Europene cu domiciliul
in România. care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a. are drept de vot;

b. nu i-a fost interzisă prin lege asocierea politică;

c. aderă la statutul. programul şi procedurile interne ale USR;

d. îndeplineşte criteriile de admitere in USR stabilite de Comitetul Politic.

[21 Procedura de admitere a membrilor se va face in baza Regulamentului de Admitere a lvlembrilor stabilit de
Comitetul Politic.

[3] Registrul de lvlembri constituie evidenţa persoanelor care fac parte din Uniunea Salvaţi România.
informaţiile conţinute in acesta sunt confideriţiale şi nu pot fi folosite decât in scopul menţinerii evidenţei
relaţiei USR cu fiecare persoană implicâtă in activităţile sale. precum şi eventualei raportări către instituţiile de
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(4) După admitere. membrii USR au obligaţia de a mentine in permanenţă situaţia lor de la data admiterii.
respectiv să păstreze starea de indeplinire a citeriilor de admitere in partid.

Art. B. (1) Admiterea unui nou membru al USR se facein baza unei cereri scrise adresate Biroului Filialei Locale
in care solicitantul doreşte să activeze.

Regulamentul de Admitere a Membrilor poate conţine obligativitatea prezentării şi altor documente. după
caz.

(2) Dacă o astfel de organizaţie locală nu există. cererea se adreseaza Biroului Filialei Judeţene din judeţul in
care solicitantul doreşte să activeze.

(3) Dacă o astfel de organizaţie Judeţeană nu există. cererea se adresează Biroului Naţional.

(4) Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa in străinătate pot cere inscrierea in orga nizaţia USR Diaspora.

Art. 9. - (1) Decizia de admitere sau de respingere a cererii adresate Filialei Locale aparţine Biroului Filialei
Locale şi se ia in baza Regulamentului de Admitere a Membrilor stabilit de Comitetul Politic. Din momentul
admiterii cererii. solicitantul devine membru al Filialei Locale.

(2) Decizia de admitere sau de respingere a cererii adresate Filialei Judeţene. respectiv a Municipiului
Bucureşti. aparţine Biroului Filialei Judeţene. respectiv a Municipiului Bucureşti. in baza Regulamentului de
Admitere a Membrilor stabilit de Comitetul Politic.

(3) Decizia de respingere luată de Biroul Localiludeţeen/Municipal va trebui motivată. numai in cadrul USR.

(4) În situaţia in care Biroul Filialei Judeţene. respectiv a Municipiului Bucureşti. sau Biroul Naţional admite
simultan cel puţin S cereri pentru persoane care doresc să devină membri şi să activeze in aceeaşi comună. ori
admite simultan cel puţin 1' cereri pentru persoane care doresc să devină membri şi să activeze in acelaşi oraş.
municipiu sau sector al Municipiului Bucureşti. va dispune înfiinţarea Filialei Locale in respectiva comună.
oraş. municipiu sau sector al Municipiului Bucureşti.

(5) Într-o comună. oraş. municipiu sau sector al Municipiului Bucureşti nu pot exista simultan mai multe filiale
locale.

(6) Orice membru USR poate să conteste la Biroul Naţional o decizie de admitere sau respingere a unui nou
membru USR. Deciziile de admitere sau respingere a unui membru USR luate de Biroul Naţional vor putea fi
contestate la Comitetul Politic.

(Îl) O persoană care a fost exclusă din USR nu poate fi reprimită in partid mai devreme de 5 ani de la data
excluderii.

Art. 10. (1) Un membru işi desfăşoară activitatea intr-o singură organizaţie locală sau in orga nizaţia USR
Diaspora.

(2) Un membru poate solicita transferul intr-o altă organizaţie locală.

(3) Cererea de transfer va fi adresată Biroului Filialei Locale in care membrul respectiv doreşte să se transfere.

(4) Decizia de admitere sau respingere a cererii de transfer revine Biroului Filialei Locale in care membrul
doreşte să se transfere. Decizia va fi comunicătă filialei din care membrul doreşte să se transfere.

(5) Decizia de respingere a cererii de transfer poate fi contestată la Comisia de Arbitraj a filialei in care
membrul doreşte să se transfere. in termen de 15 zile de la comunicarea deciziei de respingere. Comisia de
Arbitraj se pronunţă in termen de 30 de zile de la sesizare. iar decizia sa este definitivă.

(6) În cazul şi de la data admiterii cererii. membrul USR devine membru al Filialei Locale respective şi işi pierde
calitatea de membru al Filialei Locale din care s-a transferat.

Art. 11. (1) Calitatea de membru al USR se pierde prin:
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a. demisie;

b. excludere din partid. in condiţiile prevăzute de prezentul statut;

c. deces;

d. alte cazuri prevăzute expres în statut.

(2) Un membru USR poate fi suspendat. conform prevederilor prezentului statut. din calitatea sa de membru.
Pe perioada suspendării acesta nu poate exercita drepturile sale ce decu rgeau din calitatea de membru.
păstrând obligaţia de a respecta îndatoririle membrilor USR.

(3) Un membru USR se poate autosuspenda din calitatea sa de membru. din funcţiile de conducere ori din
funcţiile obţinute cu sprijinul politic al USR.

Pe perioada suspendării. acesta nu poate exercita drepturile sale ce decurgeau din calitatea de membru ori
din funcţile de conducere ori din funcţiile obţinute cu sprijinul politic al USR. păstrând obligaţia de a respecta
îndatoririle membrilor USR.

Art. 12. Membrii USR au următoarele drepturi:

a. sa aibă iniţiativă politică şi posibilitatea examinării acesteia intr-un cadru organizat;

b. sa fie informaţi la timp şi in mod transparent cu privire la activitatea organismelor de conducere. arbitraj şi
control ale USR. şi cu privire la activitatea reprezentanţilor USR în administraţia publică;

c. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere. arbitraj şi control ale USR. conform prevederilor
prezentului statut şi regulamentelor USR;

d. să propună şi să fie propuşi candidaţi pe listele electorale ale USR în condiţiile legii şi ale prezentului statut;

e. să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale a Filialei Locale din care face parte şi in cadrul
şedintelor tuturor organelor USR din care face parte;

f. să se adreseze comisiilor de arbitraj faţă de orice decizie a organelor partidului. conform competenţei
comisiilor de arbitraj;

g. să demisioneze din USR. cu efect imediat.

h. membrii au dreptul de a participa la şedinţele de conducere ale oricăror organe de conducere. mai puţin
cele cu caracter confidenţial.

Art. 13. Membrii USR au următoarele îndatoriri:

a. să respecte statutul USR. precum şi orice acte de decizie ale (în ordinea importanţei):

i. organelor de conducere naţionale;

ii. organelor de conducere din care fac parte;

iii. organelor de conducere judeţenefimunicipale corespunzătoare Filialei Locale de care aparţin;

iv. organelor de conducere ale Filialei Locale de care apartin;

b. sa nu întreprindă acţiuni în contradicţie cu obiectivele politice ale USR;

c. sa nu prejudicieze. prin luări de poziţie publice. interesele legitime ale USR şi ale membrilor săi;

d. de a asigura confidenţialitatea informaţiilor cu care au luat contact în activitatea din cadrul sau în legatură
""' .Hcu USR. daca acestea au caracter confidenţial. Caracterul confidenţial se stabileşte prin marcare ..confidenţial

de către emitent sau de cel care le predăridiseminează. iar informaţiile transmise verbal vor fi anunţate ca
fiind confidenţiale. Lipsa marcajului sau anunţului lipseşte informaţia de caracterul confidenţial;
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e. să plătească cotizaţia lunară de membru;

f. să aibă un comportament moral şi demn în societate;

g. să nu aibă un comportament injurios sau calomniator la adresa unui alt membru USR;

h. să respecte orice alte obligaţţii stabilite membrilorîn prezentul statut;

Art. 14. Pentru neindeplinirea îndatoririlor sale de membru. sancţiunile care pot fi aplicâte unui membru USR
sunt (în ordinea severităţii):

al avertismentul scris;

b) votul de blam;

c) retragerea sprijinului politic pentru funcţia publică pentru care a beneficiat de susţinerea politică a USR;

dţsuspendarea;

e) excluderea din USR.

Art. 15. (1) Sancţiunile prevazute de art. 14 lit. a). b). d) şi e) pot fi dispuse de Biroul Filialei Locale pentru
membrii fără funcţii de conducerejarbitrajlcontrol sau fără funcţii sau demnităţi publice.

(2) Sancţiunile prevazute de art. 14 lit. a). b). c). d) şi e) pentru membrii cu funcţii de
conducerefarbitrajfcontrol la nivel local în partid. ori funcţii sau demnităţi publice la nivel local (nivel comunal.
orăşenesc. municipal. sector ai Municipiului Bucureşti. de ex.: consiliile locale) pot fi dispuse numai de către
Biroul Filialei Judeţene sau de catre Biroul National. Biroul filialei locale poate emite un aviz consultativ

(3) Sancţiunile prevăzute de art. 14 lit. a). b). c). d) şi e) pentru membrii cu funcţii de
conducererarbitraj/control la nivel judeţean în partid ori funcţii sau demnităţi publice la nivel
JudeţeanfMunicipiului Bucureşti (ex.: consiliile judeţene) pot fi dispuse numai de câtre Biroul Naţional. Filiala
Judeţeana respectivă poate emite un aviz consultativ.

(4) Sancţiunile prevazute de art. 14 lit. a). b). c). d) şi e) pentru membrii cu funcţii de
conducerefarbitrajfcontrol la nivel Naţional în partid ori funcţii politice la nivel naţional {ex.: pentru
parlamentari. miniştri. secretari de stat şi aslmilaţi) pot fi dispuse numai de câtre Comitetul Politic. Biroul
Naţional poate emite un aviz consultativ.

(4`) Daca in termen de B0 de zile de la data primirii sesizării. in cazurile prevazute la alineatele (2) .(3) si (4) de
mai sus. biroul sesizat si iri masura sa se pronunte cu privire la sanctiune. nu emite nicio decizie . acesta isi
pierde dreptul de a se pronunta cu privire la sesizare si are obligatia de a isi decline competenta side a
transmite speta spre judecare Comisiei de arbitraj corespondente.

(5) Pentru neplata cotizaţiei timp de 6 luni consecutive. membrului respectiv i se suspendă de drept calitatea
de membru. Suspendarea se constată de către Biroul Local in prima sedinta dupa implinirea termenului.
Achitarea cotizaţiei restante obligă Biroul Local să constate încetarea suspendării in prima sedinta a Biroului
Local ulterioara achitarii.

(B) Membrii suspendaţi din orice motive pe o perioada mai mare de un an pot fi excluşi din partid prin decizia
Biroului Local.

(2) Pierderea calităţii de membru are loc după trecerea termenului de contestare a deciziei de excludere sau
de constatare a încetării calităţii de membru. sau după respingerea contestatiei. În toate cazurile. începând cu
data deciziei de excludere sau de constatare a încetării calităţii de membru. acesta este suspendat de drept.

(B) Sancţiunile dispuse împotriva membrilor USR pot fi contestate la organele de arbitraj conform atribuţiilor
fiecărui organ arbitral menţionate în prezentul statut. în termenul de decădere de 15 zile dela comunicarea
deciziei de sanctionare.
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(B`) ln situatia in care sanctiunile au fost dispuse împotriva membrilor USR de catre comisiile de arbitraj in
urma decaderii organelor executive din termenul de B0 de zile prevazut la alin (4`) al acestui articol. acestea
pot fi contestate la organele de arbitraj de recurs conform atribuţiilor fiecărui organ arbitral menţionate în
prezentul statut. in termenul de decădere de 30 zile de la comunicarea hotararii de sancţionare.

(9) Organul de arbitraj. atat in cazul judecarii initiale in urma decaderii din termen a organului executiv din
dreptul de a se pronunta cat si in cazul contestarii deciziei unui organ executiv. se pronunţă respectând
dreptul la apărare şi opinie a celor în cauza. precum şi Regulamentul Comisiilor de Arbitraj elaborat de Comisia
Naţională de Arbitraj a USR şi aprobat de Comitetul Politic al partidului.

(10) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei. decizia de sancţionare emisa in termen de organele
executive (sau hotararea comisiei de arbitraj sesizata in urma decaderii din termen a organului executiv din
dreptul de a se pronunta) produce efecte depline. Dacă o contestaţie a fost admisă (in sensul emiterii unei
hotarari de catre Comisia de arbitraj de fond). organele de conducere ale organizaţiei locale. judeţene sau
organele de conducere la nivel Naţional au obligatia repunerii cu celeritate în toate drepturile a membrului
USR sancţionat în mod nestatutar. Repunerea in toate drepturile se realizează în maxim 15 zile calendaristice
dela data comunicării hotărârii de admitere a contestaţiei.

(11) Deciziile organelor de arbitraj pronuntate in recurs sau ramase definitive prin nerecurare sunt definitive
la nivelul partidului. Doar cei care au epuizat căile interne de contestare se pot adresa justiţiei statale.

(12) Toate sancţiunile vor fi dispuse cu respectarea dreptului la apărare."

Capitolul 4. Organizarea Salvaţi România

Art. 16. USR este organizat şi funcţionează după criteriul administrativ-teritorial.

Art. 12. (1) Structurile teritoriale ale USR sunt filiala locală şi filiala judeţeana. respectiv a Municipiului
Bucureşti.

(2) Structurile teritoriale ale USR îşi vor putea asuma drepturi şi obligaţii faţă de terţi. precum şi încheia
contracte şi altele asemenea. numai în limita delegării exprese în acest sens decise de către Biroul Naţional. şi
conform procedurilor prevăzute în această delegare. Delegarea va putea fi diferită dela o filială la alta.

Sectiunea 4._1_. ORGANl2AREA_FltlAL_l§l_LOCAL.E

Art. 1B. Filialele locale se constituie pe raza teritorială a unei comune. a unui oraş. a unui municipiu sau a unui
sector al Municipiului Bucureşti.

Art. 19. - (1) Filialele locale funcţionează cu cel puţin S membri în comune şi cu cel puţin 2 membri în oraşe.
municipii sau sectoarele Municipiului Bucureşti.

(2) Filialele locale se înfiinţează prin decizie a Biroului Filialei Judeţene. respectiv a Municipiului Bucureşti. sau
prin decizie a Biroului Naţional în situaţia în care nu există astfel de filiale în circumscripţia respectivă.

(3) Filialele locale se înfiinţează prin decizie a Biroului Filialei Judeţene. respectiv a Municipiului Bucureşti. sau
prin decizie a Biroului Naţional. când se admit cererile a cel puţin S membri ai USR prin care aceştia solicită
înfiinţarea unei noi filiale locale într-o comună în care doresc să activeze. respectiv când se admit cererile a cel
puţin 2 membri ai USR prin care aceştia solicită înfiinţarea unei noi filiale locale într-un oraş. municipiu sau
sector al Municipiului Bucureşti în care doresc să activeze.

(4) În termen de 30 de zile de la constituirea prin orice procedură statutară a unei filiale locale. Biroul Filialei
Judeţene. respectiv a Municipiului Bucureşti. sau Biroul Naţional dacă organele antemenţionate nu există.
convoacă şi organizează Adunarea Generală a Filialei Locale în care se alege componenţa organelor de
.r-i..r-1.»-1....-t||q.||-..r-i..1.-..-il .r-ţ.|,-1.-...Iri-p---ti ni .tr'-..-«|.||.*«tl'-.|.+.tr'~i.l filfi 'Fifi-'|.l.r-ui l-4"'|--H-"i-I-r'«~
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(5) Filiala locală se desfiinţează de drept atunci cănd numărul membrilor săi scade sub numerele minime
prevăzute la alin. (1). prin decizie a Biroului Filialei Judeţene. respectiv a Municipiului Bucureşti. sau a Biroul
Naţional dacă organele antemenţionate nu există.

Art. 20. Organele de conducere. arbitraj şi control ale filialei locale sunt:

a. Adunarea Generală a Filialei Locale;

b. Biroul Filialei Locale;

c. Preşedintele Filialei Locale;

d. Vicepreşedinţii Filialei Locale;

e. Comisia Locală de Arbitraj;

f. Cenzorul.

Art. 21. (1) Adunarea Generală a Filialei Locale este organul de conducere al filialei locale şi este constituită
din totalitatea membrilor acesteia.

(2) Adunarea Generală a Filialei Locale se întruneşte ordinar la cel puîţn odată la 1 an. şi extraordinar oricând
se convoacă statutar între adunările generale ordinare.

(3) Adunarea Generală a Filialei Locale se convoacă prin decizie a Biroului Filialei Locale. a Preşedintelui Filialei
Locale. la cererea unei treimi din membrii filialei locale. prin decizie a Biroului Filialei Judeţene sau prin decizie
a Biroului Naţional.

(4) Adunarea Generală a Filialei Locale este valabil constituită cu un cvorum de 50% plus 1 din totalul
membrilor cu drept de vot din cadrul Filialei Locale. ori. în cazul în care ordinea de zi conţine numai subiecte
asupra cărora Statutul permite votul prin mijloace electronice. este valabil constituită dacă şi-au exprimat
votul 50% plus 1 din totalul embrilor cu drept de vot din cadrul Filialei Locale. Dacă la prima convocare nu s-a
reuşit atingerea cvorumului de 50% plus 1 din totalul membrilor cu drept de vot. respectiv votul prin mijloace
electronice a 50% plus 1 din totalul membrilor cu drept de vot. se va efectua o a doua convocare în termen de
maximum 21 de zile. Adunarea Generală a Filialei Locale e valabil constituită indiferent de cvorumul prezent la
data celei de-a doua convocări. respectiv indiferent de procentul de exprimare a votului prin mijloace
electronice.

Art. 22 (1) Adunarea Generală a Filialei Locale are următoarele atribuţii:

a. stabileşte strategia politică locală. în acord cu strategia politică a filialei judeţene şi cu strategia politică
Naţională;

b. alege şi revocă. prin vot secret. Biroul Filialei Locale. Preşedintele şi lvlicepreşedintii Filialei Locale. Comisia
Locală de Arbitraj. Cenzorul Filialei Locale;

c. alege şi revocă. prin vot secret. lista delegaţilor filialei locale la Conferinţa Filialei Judeţene. respectiv a
Municipiului Bucureşti.

d. propune candidaţii pentru alegerile locale pentru comuna. oraşul. municipiul sau sectorul Municipiului
Bucureşti respectiv. conform art. 25;

e. orice alte atribuţii date de prezentul statut ori de lege în sarcina sa.

(2) Suplimentar fata de atributiile prevazute la alin. (1). Adunarea Generală a Filialei de Sector al Municipiului
Bucuresti alege delegatii la Congresul USR.

Art. 23. (1) Biroul Filialei Locale este organismul executiv al filialei locale.

(2) Biroul Filialei Locale este compus din 3 - 15 membri. numărul de membri fiind stabilit de Adunarea
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[3] Preşedintele şi vicepreşedinţii sunt membri de drept ai Biroului Filialei Locale.

[-4] lvlandatul membrilor Biroului Filialei Locale este de cel mult -*îl ani. Funcţia de membru al Biroului Filialei
Locale poate fi deţinută de aceeaşi pesoană pe o perioadă de mai-:im 10 ani; la calculul acestui termen luăndu-
se in considerare atăt anii consecutivi căt şi cei neconsecutivi în care a deţinut funcţia.

{5] Şedinţele Biroului Filialei Locale sunt convocate de Preşedintele Filialei Locale sau de cel puţin o treime din
numărul membrilor Biroului Filialei Locale.

{6l Şedinţele Biroului Filialei Locale sunt valabil desfăşurate cu un cvorum de 50% plus 1 din totalul membrilor
Biroului Local; ori; in cazul în care ordinea

de zi conţine numai subiecte asupra cărora Statutul permite votul prin mijloace electronice; este valabil
desfăşurată dacă şi-au e:-:primat votul 50% plus 1 din totalul membrilor Biroului Filialei Locale. Dacă la prima
convocare nu s-a reuşit atingerea cvorumului de 50% plus 1 din totalul membrilor Biroului; respectiv votul prin
mijloace electronice a 50% plus 1 din totalul membrilor Biroului; se va efectua o a doua convocare in termen
de mai-timum 3 zile. Lucrările Biroului Filialei Locale sunt valide indiferent de cvorumul prezent la data celei de-
a doua convocări; respectiv indiferent de procentul de ei-:primare a votului prin mijloace electronice.

Art. 211. Biroul Filialei Locale are următoarele atribuţii:

a. conduce filiala locală in intervalul dintre Adunarile Generale;

b. convoacă Adunarea Generală a Filialei Locale şi organizează desfăşurarea acesteia;

c. aprobă sau respinge cererile de 'inscriere in USR sau transfer ce ii sunt adresate; conform art. 8-10 din
prezentui statut;

d. acordă sprijinul politic pentru ca un membru al filialei locale să obtină o funcţie publică la nivel local;

e. dispune sancţiuni pentru membrii filialei locale; conform art. la-15 din prezentul Statut; în urma sesizarilor
membrilor USR sau a unor terţi; şi în

toate cazurile în care sancţionarea acestora nu este dată expres in competenţă altui organ prin prevederile
prezentului statut;

f. aprobă bugetul filialei locale de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia;

g. gestionează resursele financiare şi materiale ale fiiialei locale prin angajarea; lichidarea; ordonanţarea şi
plata cheltuielilor ; prin semnătura preşedintelui sau a responsabilului financiar in baza deciziei luata in cadrul
sedintelor sa|e;;

h. dispune înlocuirea membrilor cărora le-a incetat calitatea pe orice cale din organele de conducere; arbitraj
şi control; cu supleanţi. Suplea nţii se

stabilesc ca inlocuitori întotdeauna in ordinea descrescătoare a voturilor pentru funcţia respectivă obţinute de
aceştia la ultima Adunare Generală a Filialei Locale.

i. în cazul suspendării unui membru USR care face parte din organele de conducere; arbitraj şi control ale
filialei locale; numeşte in persoana supleantului un interimarin locul membrului suspendat; pe perioada
suspendănb

j. orice alte atribuţii date de prezentul statut in sarcina sa.

Art. 25. [ll Preşedintele Filialei Locale este ales de Adunarea Generală a Filialei Locale pentru un mandat de
cel mult -flani.

{2l Funcţia de Preşedinte poate fi deţinută de aceeaşi pesoană pe o perioadă de mai-:im 10 ani; la calculul
acestui termen luăndu~se în considerare atăt anii consecutivi căt şi cei neconsecutivi in care a deţinut funcţia.W
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l-'-il Preşedintele Filialei Locale va propune; in 3 luni de la preluarea mandatului său; un program de activitate;
şi va prezenta un ra port bianual către

Biroul Local.

Art. 26. Preşedintele Filialei Locale are următoarele atribuţii:

a. coordonează activitatea Biroului Filialei Locale;

b. convoacă şi conduce şedinţele Biroului Filialei Locale;

c. reprezintă filiala locală in relaţiile cu autorităţile publice şi cu terţii.

d. prin semnatura sa lsau a responsabilului financiar; daca Biroul decide astfelj are loc angajarea; lichidarea;
ordonanţarea şi plata cheltuielilor

Art. 22. {1} Filiala locală are un număr de 1 - 5 vicepreşedinti; cifra exactă fiind stabilită de Adunarea Generală

[2] 'vicepreşedintii Filialei Locale sunt aleşi de Adunarea Generală a Filialei Locale; pentru un mandat de cel
muhdam.

[3] Funcţia de 'vicepreşedinte poate fi deţinută de aceeaşi pesoană pe o perioada de maxim 10 ani; la calculul
acestui termen luăndu-se in considerare atăt anii consecutivi căt şi cei neconsecutivi în care a deţinut funcţia.

li-ll Vicepreşedinţii Filialei Locale sunt membri de drept ai Biroului Filialei Locale.

Art. 28. vicepreşedintii Filialei Locale au următoarele atribuţii:

a. îndeplinesc atribuţii specifice stabilite de Adunarea Generală a Filialei Locale sau de Biroul Filialei Locale;

b. pot prelua; prin mandat de la Preşedintele Filialei; oricare dintre atribuţiile Preşedintelui Filialei stabilite în
art. 26.

Art. 29. - [ll În filialele locale cu mai mult de 10 membri se constituie o Comisie Locală de Arbitraj; compusă
din 3 membri aleşi de Adunarea Generală a Filialei Locale; pentru un mandat de cel mult A ani.

(2) În filialele locale cu 10 membri sau mai puţini; Adunarea Generală a Filialei Locale alege un raportor de
arbitraj care are ca atributii inregistrarea cazurilor de competenţa arbitrajului local şi trimiterea plĭngerilor cu
toată documentaţia aferentă către comisia de arbitraj a organizaţiei USR din municipiul reşedinţă de judeţ;
comisie competentă sa actioneze ca si Comisie de arbitraj locala si pentru filiala in cauza. Raportorul este ales
pentru un mandat de cel mult 2 ani. În cazul depăşirii pragului de 10 membri; Adunarea Generală a Filialei
Locale organizează de îndată alegeri pentru o Comisie Locală de Arbitraj compusă din 3 membri. In cazul in
care fostul raportor de arbitraj nu este ales membru al Comisiei de arbitraj locale; mandatul acestuia
inceteaza de la data alegerii Comisiei de arbitraj.

[3] Funcţia de lviembru al Comisiei Locale de Arbitraj poate fi deţinută de aceeaşi persoană pe o perioadă de
maxim 10 ani; la calculul acestui termen luăndu-se in considerare atăt anii consecutivi căt şi cei neconsecutivi
in care a deţinut funcţia. ln calcularea acestui termen; functia de raportor de arbitraj este asimilata cu cea de
membru al Comisiei de arbitraj.

[Aj Comisia Locală de Arbitraj se organizează şi funcţionează doar in baza prezentului statut şi a
Regulamentului Comisiilor de Arbitraj elaborat de Comisia Naţională de Arbitraj a USR şi aprobat de Comitetul
Politic al partidului.

l5} În cazul sesizărilor ce privesc deciziile organelor de conducere sau control ale Filialei Locale; Comisia Locală
de Arbitraj se poate pronunţa strict cu privire la respectarea prevederilor prezentului statut şi ale procedurilor
USR in emiterea deciziilor respective.

{6] Lucrările Comisiei de Locale de Arbitraj sunt valide numai cu un cvorum minim de 2 membri.W
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[Bl in indeplinirea atributiilor sale; raportorul de arbitraj este tinut de respectarea obligatiilor prevazute in
Statut si de prevederile Regulamentului Comisiilor de Arbitraj elaborat de Comisia Naţională de Arbitraj a USR
şi aprobat de Comitetul Politic al partidului.

Art. 30. Comisia Locală de Arbitraj are următoarele atribuţii:

a. soluţionează; cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părţilor şi a dreptului la apărare; diferendele
intre membrii filialei locale; precum şi cele dintre organele de conducere ale filialei locale şi membrii săi.
Sesizările se adresează Comisiei Locale de Arbitraj in termenul de decadere de 30 de zile de la data
diferendului;

b. soluţionează contestaţiile impotriva sancţiunilor dispuse de Biroul Filialei Locale; conform prevederilor art.
15;

c. Comisia Locală de Arbitraj are obligatia ca; înainte de a proceda la soluţiona rea unei contestaţii sau a unui
diferend; să propună părţilor şi să depună toate eforturile pentru ĭmpăcarea lor prin medierea Comisiei de
Arbitraj.

Art. 31. lil Cenzorul Filialei Locale este ales de Adunarea Generală a Filialei Locale pentru un mandat de cel
muhdam.

{2] Funcţia de cenzor poate fi deţinută de aceeaşi pesoană pe o perioada de maxim 10 ani; la calculul acestui
termen luăndu-se in considerare atăt anii consecutivi căt şi cei neconsecutivi in care a deţinut funcţia.

{2l Cenzorul Filialei Locale nu poate fi membru al Biroului Filialei Locale sau al Comisiei Locale de Arbitraj.

Art. 32. Cenzorul Filialei Locale verifică activitatea financiară a filialei locale şi gestionarea patrimoniului
acesteia.

Sectiunea 4.2. Organizarea filialei judeţene; respectiv a Municipiului Bucuresti si Diaspora

Art. 33. (ll Filiala Judeţeană; respectiv a Municipiului Bucureşti; se constituie din totalitatea filialelor locale de
pe raza judeţului; respectiv a Municipiului Bucureşti.

[Zi Organizaţia Diaspora se organizează distinct; cu structură; sub-structură şi organe corespunzătoare unei
filiale judeţene. Oriunde se regasesc in prezentul statut menţiuni la filiala judeţeană; acestea se consideră
facute şi la Organizaţia Diaspora.

Art. 34. {1} În termen de cel mult 6 luni de la constituirea primei filiale locale în judeţ; respectiv in Municipiul
Bucureşti; Biroul Naţional al USR organizează Conferinţa Constitutivă a Filialei Judeţene; respectiv a
Municipiului Bucureşti.

(2) Numărul delegaţilor fiecărei filialei locale la Conferinţa Constitutivă a Filialei Judeţene; respectiv a
Municipiului Bucureşti; este stabilit de Biroul Naţional al USR.

(3) Conferinţa Constitutivă a Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; stabileşte componenţa
organelor de conducere; arbitraj şi control ale filialei judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti.

Art. 35. Organele de conducere; arbitraj şi control ale filialei judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; sunt

a. Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti;

b. Biroul Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti;

c. Preşedintele Filialei Judeţene; respectiv al Municipiului Bucureşti;

d. Vicepreşedintii Filialei Judeţene; respectiv ai Municipiului Bucureşti;

e- Comisia lurleteana de Arhitrai. resnectiv a lvlunicinillllli Fiucuresti:
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f. Comisia Judeţeana de Cenzori; respectiv a Municipiului Bucureşti.

Art. 36. {1} Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti este organul de conducere al filialei
judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti.

['2j Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; se întruneşte cel puţin odată la 4 ani.

l[3} Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; este formată din delegaţi ai tuturor
filialelor locale.

'[4] Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; se convoacă prin decizie a Biroului Filialei
-udeţene,I'Municipiului Bucureşti; prin decizia Preşedintelui Filialei Judeţene;fMunicipiului Bucureşti; la cererea
unei treimi dintre Birourile Filialelor Locale; sau prin decizie a Biroului Naţional.

'[5] Numărul delegaţilor corespunzător fiecărei filiale locale la Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a
Municipiului Bucureşti; este stabilit conform principiului respectării proporţionalităţii numărului de voturi
obţinut la ultimele alegeri de fiecare filială locală; dar asigurănd in acelaşi timp participarea de reprezentanţi
din fiecare filiaă locală.

{6l Conferinţa Filialei Judeţene este valabil constituită cu un cvorum de 50% plus 1 din totalul celor care o
formează conform alineatelor de mai sus; ori; in cazul in care ordinea de zi conţine numai subiecte asupra
cărora Statutul permite votul prin mijloace electronice; este valabil constituită dacă şi-au exprimat votul 50%
plus 1 din totalul celor care o formează. Dacă la prima convocare nu s-a reuşit atingerea cvorumului de 50%
plus 1 din totalul celor care o formează; respectiv votul prin mijloace electronice a 50% plus 1 din totalul celor
care o formează; se va efectua o a doua convocare in termen de maximum 21 de zile. Conferinţa Filialei
Judeţene e valabil constituită indiferent de cvorumul prezent la data celei de-a doua convocări; respectiv
indiferent de procentul de exprimare avotului prin mijloace electronice.

Art. 32'. Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; are următoarele atribuţii:

a. stabileşte strategia politică la nivel Judeţean; respectiv la nivelul Municipiul Bucureşti; in acord cu strategia
politică Naţională; strategia politică la nivel Judeţean cuprinde prevederi general-valabile la nivel Judeţean;
fără a cuprinde prevederi specifice unei comune; oraş sau municipiu; care sunt atributul strategiei politice a
filialei locale;

b. alege şi revocă; prin vot secret; Biroul Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; Preşedintele şi
Vicepreşedintii Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; Comisia Judeţeana de Arbitraj; respectiv a
Municipiului Bucureşti şi Comisia Judeţeană de Cenzori; respectiv a Municipiului Bucureşti;

c. alege şi revocă; prin vot secret; lista delegaţilor filialei judeţene; la Congresul USR;

d. alege candidaţii pentru alegerile locale la nivel Judeţean; respectiv pentru Municipiul Bucureşti; precum şi
candidaţii la alegerile locale la nivel local acolo unde nu există filiala locală; conform art. ?6 - T2; respectiv art.
T5;

e. alege candidaţii pentru alegerile parlamentare pentru funcţiile de deputat şi senator in judeţ; respectiv in
Municipiul Bucureşti; conform art. TB;

f. analizeaza şi hotărăşte asupra raportului activităţii desfăşurate de biroul Judeţean al organizaţiei judeţene!
de municipiu de la Conferinţa precedenta şi aprobă programul acestuia pentru perioada următoare;

g. aprobă rapoartele de activitate ale Comisiei judeţene Arbitraj şi ale Comisiei judeţene de Cenzori;

h. aprobă candidaţii organizaţiei pentru funcţii in cadrul administraţiei publice centrale şi judeţene; respectiv
candidaţi pentru funcţii in cadrul administraţiei publice la nivelul municipiului Bucureşti; după caz; precum şi
candidaţii pentru funcţii locale in circumscripţiile unde nu există filiala locală;

i. adopta hotărări; în limita competenţelor sale; pentru realizarea Programului Politic al USR;
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k. orice alte atribuţii date de prezentul statut in sarcina sa.

Art. 38. ll] Biroul Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti este organismul executiv al filialei
judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti.

(2) Biroul Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti este compus din 5 - 21 membri; numărul de
membri fiind stabilit de Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti

l2`} Biroul Filialei Municipiului Bucureşti este format din Preşedintele Filialei Municipiului Bucureşti; minim 6
membri alesi prin vot secret de către toţi membrii filialelor locale de pe raza Municipiului Bucuresti şi din
presedintii filialelor locale de pe raza Municipiului Bucureşti."

(3) Preşedintele şi vicepreşedintii sunt membri de drept ai Biroului Filialei Judeţene; respectiv al Municipiului
Bucureşti.

(4) Mandatul membrilor Biroului Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti este de maxim 4 ani.
Funcţia de Membru al Biroului Filialei Judeţene;»'Municipiului Bucureşti poate fi deţinută de aceeaşi persoană
pe o perioada de maxim 10 ani; la calculul acestui termen luăndu-se in considerare atăt anii consecutivi căt şi
cel neconsecutivi în care a deţinut funcţia.

(5) Şedinţele Biroului Filialei Judeţene; respectiv al Municipiului Bucureşti; sunt convocate de Preşedintele
Filialei Judeţene; respectiv al Municipiului Bucureşti sau de cel puţin o treime din numărul membrilor Biroului
Filialei Judeţene; respectiv al Municipiului Bucureşti.

{6) Şedinţele Biroului Filialei Judeţene; respectiv al Municipiului Bucureşti; sunt valabil desfăşurate cu un
cvorum de 50% plus 1 din totalul membrilor

Biroului Filialei Judeţene/'Municipiului Bucureşti; ori; in cazul in care ordinea de zi conţine numai subiecte
asupra cărora Statutul permite votul prin mijloace electronice; este valabil desfăşurată dacă şi-au exprimat
votul 50% plus 1 din totalul membrilor Biroului Filialei Judeţeneflvlunicipiului Bucureşti. Dacă la prima
convocare nu s-a reuşit atingerea cvorumului de 50% plus 1 din totalul membrilor Biroului Filialei
Judeţene,'Municipiului Bucureşti; respectiv votul prin mijloace electronice a 50% plus 1 din totalul membrilor
Biroului Filialei Judeţene;f'Municipiului Bucureşti; se va efectua o a doua convocare in termen de maximum 21
de zile. Şedinţele Biroului Filialei Judeţene;'Municlpiului Bucureşti sunt valabil desfăşurate indiferent de
cvorumul prezent la data celei de-a doua convocări; respectiv indiferent de procentul de exprimare a votului
prin mijloace electronice.

(îl Presedintii Comisiei Judeţene de Arbitraj şi Comisiei Judeţene de Cenzori pot fi invitati la şedinţele Biroului
Filialei Judeţene;fMunicipiului Bucureşti; fără drept de vot.

Art. 39. Biroul Filialei Judeţene; respectiv al Municipiului Bucureşti; are următoarele atribuţii:

a. conduce executiv filiala Judeţeana; respectiv a Municipiului Bucureşti; in intervalul dintre Conferintele
Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti;

b. pune in aplicare deciziile de strategie politică Naţională ale Comitetului Politic; şi respectiv de politică
Judeţeana ale Conferintei Judeţene; inclusiv modul de abordare a campaniilor electorale;

c. poate convoca Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti şi organizează desfăşurarea
acesteia;

d. in vederea organizarii Conferintei Filialei Judeţene; stabileşte numărul de reprezentanţi ai filialelor locale la
Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; in baza următoarelor criterii: procentual;
conform

numărului de voturi obţinut la ultimele alegeri de fiecare filiala locală; dar asigurănd in acelaşi timp
participarea de reprezentanţi din fiecare filială locală.W
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e. aprobă sau respinge cererile deĭnscriere in USR in cazul in care nu există filiala locală; conform art. 8-B din
prezentul statut;

f. propune Conferinţei Filialei Judeţene candidaţii organizaţiei pentru funcţii in cadrul administraţiei publice
centrale şi judeţene; respectiv candidaţi pentru funcţii in cadrul administraţiei publice la nivelul municipiului
Bucureşti; după caz; şi candidaţi pentru funcţii in cadrul administraţiei publice locale in circumscripţiile unde
nu există filiale locale;

g. aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Filialei Judeţene,fMunicipiului Bucureşti şi hotărăşte
asupra execuţiei acestuia;

h. dispune sancţiuni conform art. 14-15 din prezentul statut;

i. gestioneaza resursele financiare şi materiale ale filialei judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti prin
angajarea; lichidarea; ordonanţarea şi plata cheltuielilor ; prin semnătura preşedintelui sau a responsabilului
financiar in baza deciziei luata in cadrul sedintelor sale;

j. dispune inlocuirea membrilor cărora le-a incetat calitatea din organele de conducere; control şi arbitraj la
nivel Judeţean; cu supleanţi. Supleanţii se stabilesc ca inlocuitori intotdeauna in ordinea descrescătoare a
voturilor pentru funcţia respectivă obţinute de aceştia la ultima Conferinţa a Filialei Judeţene;

l<. validează sau invalidează; nominal; propunerile de candidaţi ale Adunarii Generale ale Filialelor Locale
pentru alegerile locale; conform art. 75-??. În cazul invalidării; se va emite o motivare scrisă ce va putea fi
atacata la Comisia Judeţeana de Arbitraj;

l. in cazul suspendării unui membru USR care face parte din organele de conducere; arbitraj şi control ale
filialei judeţenefmunicipiului Bucureşti; numeşte in persoana supleantului un interimar in locul membrului
suspendat; pe perioada suspendării;

m. propune Conferinţei Filialei Judeţene retragerea sprijinului pentru ocupanţii funcţiilor in cadrul
administraţiei publice judeţene şi la nivelul municipiului Bucureşti; după caz;

n. orice alte atribuţii date de prezentul statut in sarcina sa.

Art. 40. (1) Preşedintele Filialei Judeţene; este ales de Conferinţa Filialei Judeţene; pentru un mandat de cel
mult 4 ani. Preşedintele Filialei Municipiului Bucureşti; este ales de toti membrii filialelor locale din filiala
municipiului Bucuresti .Funcţia de Preşedinte al Filialei Judeţene;fMunicipiului Bucureşti poate fi deţinută de
aceeaşi persoană pe o perioada de maxim 10 ani; la calculul acestui termen luăndu-se in considerare atăt anii
consecutivi căt şi cei neconsecutivi in care a deţinut funcţia.

(Zi Preşedintele Filialei este membru de drept al Biroului Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti.

l4j Preşedintele Filialei Judeţene/Municipiului Bucureşti va propune; in 3 luni de la preluarea mandatului său;
un program de activitate; şi va prezenta un raport bianual către Biroul Judeţean,r'Municipal.

Art. 41. Preşedintele Filialei Judeţene; respectiv al Municipiului Bucureşti; are următoarele atribuţii:

a. coordonează activitatea Biroului Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti;

b. convoacă şi conduce şedinţele Biroului Filialei Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti;

c. reprezinta filiala in relaţiile cu autoritătile publice şi cu terţii.

d. prin semnatura sa {sau a responsabilului financiar; daca Biroul decide astfel] are loc angajarea; lichidarea;
ordonanţarea şi plata cheltuielilor

Art. 42. (1) Filiala Judeţeană; respectiv a Municipiului Bucureşti; are un număr de 1 ~ 8 vicepreşedinti; cifra
exactă fiind stabilită de Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti.

l2l `v'icepreşedintii Filialei Judetene; respectiv a Municipiului Bucuresti; sunt alesi de Conferinta Filialei
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2`] Biroul Filialei Municipiului Bucureşti este format din Preşedintele Filialei Municipiului Bucureşti; minim 6
membri alesi prin vot secret de către toţi membrii filialelor locale de pe raza Municipiului Bucuresti şi din
presedinţii filialelor locale de pe raza Municipiului Bucureşti.

[3] Funcţia de vicepreşedinte poate fi deţinută de aceeaşi pesoană pe o perioadă de maxim 10 ani; la calculul
acestui termen luă ndu-se in considerare atăt anii consecutivi căt şi cei neconsecutivi in care a deţinut funcţia.

[4] Vicepreşedintii Filialei Judeţene; respectiv ai Municipiului Bucureşti; sunt membri de drept ai Biroului
Filialei Judeţene; respectiv al Municipiului Bucureşti.

Art. 43. Uicepreşedintii Filialei Judeţene; respectiv ai Municipiului Bucureşti; au următoarele atribuţii:

a. indeplinesc atribuţii specifice stabilite de Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti sau
de Biroul Filialei Judeţene; respectiv al Municipiului Bucureşti;

b. pot prelua; prin mandat de la Preşedintele Filialei; oricare dintre atribuţiile Preşedintelui Filialei stabilite in
art. 40.

Art. 44. [1] Comisia Judeţeană de Arbitraj; respectiv a Municipiului Bucureşti; este constituită din 5 membri
aleşi de Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; pentru un mandat de cel mult 4 ani.
Funcţia de Membru al Comisiei Judeţene;fMunicipiuiui Bucureşti de Arbitraj poate fi deţinută de aceeaşi
pesoană pe o perioadă de maxim 10 ani; la calculul acestui termen luăndu-se in considerare atăt anii
consecutivi căt şi cei neconsecutivi in care a deţinut funcţia.

[2] Comisia Judeţeană de Arbitraj; respectiv a Municipiului Bucureşti; se organizează şi funcţionează doar in
baza prezentului statut şi a Regulamentului Comisiilor de Arbitraj elaborat de Comisia Naţională de Arbitraj a
USR şi aprobat de Comitetul Politic al partidului.

[3] in cazul sesizărilor ce privesc diferende intre filialele locale privind deciziile organelor de conducere sau
control ale filialelor locale; şi in cazul sesizărilor cu privire la deciziile organelor de conducerefcontrol ale
Filialei Judeţene; Comisia Judeţeana de Arbitraj se va putea pronunţa strict cu privire la respectarea
prevederilor prezentului statut şi ale procedurilor USR in emiterea deciziilor respective.

[4] Lucrările Comisiei de Locale de Arbitraj sunt valide numai cu un cvorum minim de 3 membri.

[5] Hotărările Comisiei judeţene J' Municipiului Bucuresti de Arbitraj pot fi atacate doar la Comisia Naţională
de Arbitraj şi doar pentru motive de nerespectare a normelor imperative de procedurş ale Regulamentului
Comisiilor de Arbitraj.

Art. 45. Comisia Judeţeană de Arbitraj; respectiv a Municipiului Bucureşti; are următoarele atribuţii:

a. soluţionează; cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părţilor şi a dreptului la apărare; diferendele
intre filiale locale; intre organele de conducerejarbitrajfcontrol alefilialelor locale; respectiv ale Sectoarelor
Municipiului Bucureşti; intre acestea şi organele de conducerefcontrol ale

Filialei Judeţene; precum şi intre membrii USR şi organele de conducere;/control ale Filialei Judeţene. Sesizările
se adresează Comisiei Locale de Arbitraj in termenul de decădere de 30 de zile de la data diferendului;

b. soluţionează contestaţiile impotriva sancţiunilor dispuse de Biroul Filialei Judeţene! Municipiului Bucureşti;
conform prevederilor art. 15;

c. Comisia Judeţeană de Arbitraj are obligatia ca; inainte de a proceda la soluţionarea unei contestaţii sau a
unui diferend; să propună părţilor şi să depuna toate eforturile pentru impacarea lor prin medierea Comisiei
de Arbitraj.

Art. 46. [1] Comisia de Cenzori a Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; este constituită din 3
membri şi este aleasă de Adunarea Generală a Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; pentru un
mandat de cel mult 4 ani.
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[2] Membrii Comisiei de Cenzori a Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; nu pot fi membri ai
Biroului Filialei Judeţene; respectiv al Municipiului Bucureşti; sau ai Comisiei Judeţene de Arbitraj; respectiv a
Municipiului Bucureşti.

Art. 42. [1] Comisia de Cenzori a Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; verifică activitatea
financiară a filialei judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; şi gestionarea patrimoniului acesteia.

[2]Cornisia de Cenzori a Filialei Judeţene prezintă rapoartele de activitate Conferinţei Filialei Judeţene.

5ect_i_unea_4.3. Organizarea USR la nivel Naţional

Art. 48. Organele de conducere; arbitraj şi control ale USR la nivel naţional sunt:

a. Congresul;

b. Comitetul Politic;

c. Biroul Naţional;

d. Preşedintele;

e. vficepreşedintii;

f. Comisia Naţională de Arbitraj;

g. Comisia Naţională de Cenzori.

Art. 49. [1] Congresul este organul suprem de decizie al USR.

[2] Congresul se intruneşte cel puţin odată la 4 ani.

[3]Congresul cuprinde delegaţi ai tuturor filialelor judeţene; ai filialelor locale de la nivelul Municipiului
Bucureşti; membrii in funcţie ai Comisiei Naţionale de Arbitraj; ai Comisiei Naţionale de Cenzori; ai Biroului
Naţional; precum şi Preşedintele USR.

[4] Congresul se convoacă prin decizie a Biroului Naţional sau la cererile unei treimi dintre Filialele Judeţene
exprimate prin decizii ale Birourilor FilialelorJudeţene; respectiv al|'v1unicipiului Bucureşti.

[5] Numărul reprezentanţilor fiecărei filiale judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; la Congres este
stabilit conform principiului respectării proporţionalităţii numărului de voturi obţinut la ultimele alegeri de
fiecare filială Judeţeana/ Filiala Municipiului Bucureşti; dar asigurănd in acelaşi timp participarea de
reprezentanţi din fiecare filială Judeţeană /' Filiala Municipiului Bucureşti.

Art. 50. Congresul are următoarele atribuţii:

a. alege şi revocă; prin vot secret; Biroul Naţional; Preşedintele şi lvicepreşedintii USR; Comisia Naţională de
Arbitraj şi Comisia Naţională de Cenzori;

b. adopta şi modifică statutul USR;

c. adopta şi modifică programul politic al USR;

d. stabileşte strategia politică la nivel Naţional; aceasta cuprinde prevederi general-valabile la nivel naţional;
fără a cuprinde prevederi specifice unui judeţ; respectiv Municipiului Bucureşti; respectiv unei comune; oraş
sau rnunicipiu; care sunt atributul strategiei politice a filialei judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti;
respectiv a filialei locale;

e. aprobă; in baza raportului consultativ al Comitetului Politic; reorganizarea USR; prin fuziune prin absorbţie
sau contopire cu alte partide politice; ori prin divizare totală sau parţială;
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g. primeşte rapoartele Comisiei Naţionale de Arbitraj şi ale Comisiei Naţionale de Cenzori;

h. alege candidatul USR la presedintia Romăni ei; dintre candidaţii validati de Comitetul Politic;

i. orice alte atribuţii date de prezentul statut ori de lege in sarcina sa.

Art. 51. [1] Comitetul Politic al USR este structura colegială de conducere a partidului care coordonează
activitatea politică a partidului intre Congresele USR.

[2] Comitetul Politic se constituie din membrii Biroului Naţional; parlamentarii şi europarlamentarii USR;
presedintele USR Tineret; preşedinţii filialelorjudeţene; preşedinţii filialelor locale ale sectoarelor Municipiului
Bucureşti şi preşedintele filialei Diaspora; Liderii de Grup ai consilierilor locali USR. ln cazul cumulării de către
o persoană de funcţii de conducere in partid şi de funcţii alese [ex.: parlamentar şi preşedinte de filialai; la
şedinţa Comitetului Politic va participa şi adjunctul funcţiei de conducere din partid [ex.: Vicepreşedintele
filialei judeţene sau alt membru desemnat al biroului filialei judeţene). Invitati fără drept de vot in şedinţele
Comitetului Politic vor fi membrii Comisiei Naţionale de Arbitraj şi toţi consilierii locali USR.

[3] Comitetul Politic al USR se intruneşte bla nual sau ori de căte ori este necesar la convocarea Preşedintelui
USR; a majorităţii din Biroul Naţional sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Comitetului Politic. Şedinţa
Comitetului Politic se va putea convoca cu cel puţin 15 zile inainte de data desemnată pentru lucrările
şedinţei.

[4] Şedinţa Comitetului Politic este validă in prezenţa a ZX3 din numărul membrilor acestuia; şi adoptă hotărări
cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Art. 52. Comitetul Politic are următoarele atribuţii:

a. hotărăşte asupra activităţii membrilor Guvernului; asupra proiectelor de Program Politic; a strategiei
electorale; asupra asocierii in alianţele politice sau electorale ori in alte forme de asociere cu alte partide; in
baza protocoalelor de asociere incheiate in condiţiile legii;

U'b. hotăraşte asupra Programului de Guvernare; Programului Legislativ; structura şi reprezentanţii partidului in
Guvern;

c. stabileşte protocoale de colaborare cu patronatele; confederaţiile sindicale sau alte structuri ale societătii
civile;

d. aprobă protocoale de colaborare ale USR pe plan intern şi internaţional cu alte partide şi organizaţii politice
sau apolitice; precum şi cu sindicatele şi patronatele;

e. validează sau invalidează; nominal; propunerile de candidaţi din partea Biroului Naţional pentru alegerile
europarlamentare;

f. validează candidatul din partea partidului pentru ocuparea funcţiei de prim - ministru;

g. aprobă Regulamentele de organizare şi functionare ale tuturor organismelor şi

ale structurilor interne ale partidului; precum şi orice alte Regulamente ale partidului; la propunerea Biroului
Naţional; dacă Statutul USR nu prevede altfel;

h. aprobă Regulamentul de organizare a alegerilor interne pentru toate funcţiile eligibile din partid;

i. aprobă Regulamentul de organizare a scrutinului intern pentru desemnarea candidatului USR pentru funcţia
de Preşedinte al Romăniei;

j. face propuneri de modificare a statutului pe carele prezintă delegaţilor la Congres cu cel puţin 30 zile
înainte de data acestuia;

l<. dispune sancţiuni pentru membrii care deţin funcţii in conducererarbitrajrcontrol la nivel Naţional in partid
ori functii politice la nivel National USR adoptă orice decizie asupra unui aspect care ii va fi delegat expres de
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l. orice alte atribuţii date de prezentul statut in sarcina sa;

m. in cazul suspendării unui membru USR care face parte din organele de conducere; arbitraj şi control la nivel
Naţional; numeşte in persoana supleantului un interimar in locul membrului suspendat; pe perioada
suspendădi

Art. 53. [1] Biroul Naţional este organismul executiv al USR.

[2] Biroul Naţional este compus din 25 de membri; din care 24 de membri sunt alesi de Congresul USR; iar
presedintele USR este membru de drept al Biroului National. Numărul membrilor Biroului Naţional include şi
vicepreşedintii aleşi conform prezentului Statut.

[3] Preşedintele şi Vicepreşedintii sunt membri de drept ai Biroului Naţional. Uicepreşedinti ai Biroului
Naţional sunt primii candidaţi; in ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute la Congres.

[4] Mandatul membrilor Biroului Naţional este de cei mult 4 ani. Funcţia de Membru al Biroului Naţional poate
fi deţinută de aceeaşi pesoana pe o perioada de maxim 10 ani; la calculul acestui termen luăndu-se in
considerare atăt anii consecutivi căt şi cei neconsecutivi in care a deţinut funcţia.

[5] Şedinţele Biroului Naţional sunt convocate de Preşedintele USR; de cel puţin o treime din numărul
membrilor Biroului Naţional sau de cel puţin jumatăte din numărul membrilor Comitetului Politic.

[5`]Alegerile pentru Biroul Naţional vor avea loc pe principiul proporţionalităţii. Candidaţii la aceste foruri pot
participa individual [listă cu un singur candidat] sau colectiv [vot preferential pe liste cu mai multi candidatii.
Fiecare candidat se va inscrie intr-o singură listă; individuală sau colectivă. Locurile vor fi repartizate
proporţional listelor; in funcţie de numărul de voturi obţinute de fiecare listă.

[6] Şedinţele Biroului Naţional sunt legal constituite cu un cvorum de 50% plus 1 din totalul membrilor Biroului
Naţional; ori; in cazul in care ordinea de zi conţine numai subiecte asupra cărora Statutul permite votul prin
mijloace electronice; este valabil constituită dacă şi-au exprimat votul 50% plus 1 din totalul membrilor cu
Biroului Naţional.

Dacă la prima convocare nu s-a reuşit atingerea cvorumului de 50% plus 1 din totalul membrilor Biroului
Naţional; respectiv votul prin mijloace electronice a 50% plus 1 din totalul membrilor Biroului Naţional; se va
efectua o a doua convocare in termen de maximum 3 zile.

Lucrările Biroului Naţional sunt valide indiferent de cvorumul prezent la data celei de-a doua convocări;
respectiv indiferent de procentul de exprimare a votului prin mijloace electronice.

Art. 54. [1] Biroul Naţional are următoarele atribuţii:

a. conduce USR in intervalul dintre Congrese şi ia toate măsurile şi deciziile necesare in acest sens pentru
bunul mers al partidului. Dacă o anumita competenţă sau atribuţie din prezentul statut nu este dată in mod
expres de Legea nr. 1412003 sau statutin competenţa altui organ de conducere la nivel naţional; se prezuma
ca aceasta este a Biroului Naţional;

b. convoacă Congresul şi organizează desfăşurarea acestuia;

c. aprobă sau respinge cererile de inscriere in USR; in cazurile prevazute de prezentul statut;

d. acordaf retrage sprijinul politic pentru ca un membru USR ori o persoana sustinuta de USR sa obtina o
funcţie publica la nivel Naţional; altele decăt cele ce privesc activitatea parlamenţară;

e. dispune sancţiuni pentru membrii cu funcţii de conducerefarbitrajfcontrol la nivel Judeţean in partid ori
funcţii sau demnităţi publice la nivel

Judeţean;l'Municipiului Bucureşti; conform art. 14-15 din prezentul statut;

f. validează sau invalidează [inclusiv la propunerea Comisiei de Arbitrajj; nominal; propunerile de candidaţi
, | Il | . I' - "In sa - I I t III lt* I I- :H | 1-r..r-. | .
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votul. În aspecte de integritate avizul Comisiei de Arbitraj va fi unul conform [obligatoriu]; iar pe aspecte
politice avizul Comisiei de integritate va fi consultativ;

g. validează candidaţii USR la alegerile pentru funcţia de membru in Parlamentul European şi candidatul USR
la alegerile prezidentiale in baza unei consultări publice a membrilor; conform art. 29; şi ii propune către
Comitetul Politic;

h. avizează consultativ Regulamentul Comisiilor de Arbitraj;

i. prin excepţie de la art. 50 lit. b]; modifică semnul permanent; semnul electoral sau sediul central al USR;

j. adoptă Regulamentul privind modalitatile şi procedurile de vot prin mijloace electronice în cadrul USR;

lt. adoptă Procedura votului de blam ca sancţiune disciplinară;

l. gestionează resursele financiare şi materiale ale USR prin angajarea; lichidarea; ordonanţarea şi plata
cheltuielilor; prin semnătura preşedintelui sau a responsabilului financiar in baza deciziei luata in cadrul
sedintelor sale;;

m. propune Congresului reorganizarea partidului;

n. stabileşte numărul delegaţilor fiecărei filiale judeţene la congresul USR; respectiv ai filialelor locale dela
nivelul Municipiului Bucureşti; in baza următorului principiu: procentual; conform numărului de voturi obţinut
la ultimele alegeri de fiecare filială Judeţeană; dar asigurănd în acelaşi timp participarea de reprezentanţi din
fiecare filiala Judeţeană

o. coordonează campaniile electorale ale USR pentru alegerile prezidentiale; parlamentare; europarlamentare
şi locale; precum şi campania de informare şi promovare a pozitiei USR asupra referendumurilor;

p. are dreptul de a aplica sancţiunile de la art. 14 fata de orice membru care nu deţine funcţii de conducere în
USR la nivel central. Pentru aceeaşi

faptăfsituatie; in cazul aplicării unor sancţiuni şi de către filiala locală; se va aplica numai sancţiunea aplicată
de Biroul Naţional;

c|. aprobă strategia de selectie; pregătire; formare şi promovare a resurselor umane ale partidului;

r. stabileşte atribuţiile executive pe care le poate delega membrilor săi; inclusiv Uicepreşedintilor; in baza
propunerilor Preşedintelui. Aceştia vor

prezenta un raport bianual de activitate;

s. dispune înlocuirea membrilor cărora le-a încetat calitatea din organele de conducere; control şi arbitraj la
nivel central cu supleanţi. Supleanţii se

stabilesc ca inlocuitori întotdeauna in ordinea descrescătoare a voturilor pentru funcţia respectivă obţinute de
aceştia la ultimul Congres. Înlocuirea

Preşedintelui se va face cu Vicepreşedinele care a luat cel mai mare număr de voturi la ultimul Congres;
declanşăndu-se imediat procedura de Congres extraordinar in vederea alegerii noului Preşedinte;

t. soluţionează contestaţiile formulate faţă de alegerile membrilor funcţiilor de conducererarbitrajrcontrol ale
filialelor locale şijudeţenefa Municipiului Bucureşti;

u. poate decide înfiinţarea de organizaţii tematice la nivel Naţional [ex.: Organizaţie de tineret); care
funcţionează fără structuri de conducere şi

răspund în faţa Biroului Naţional şi ale caror sarcini şi directii de activitatea sunt stabilite de Biroul Naţional;

v. orice alte atribuţii date de prezentul statut în sarcina sa.W
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[2] Pentru fundamentarea deciziilor cu impact pe termen mediu şi lung; Biroul Naţional este obligat să
organizeze consultarea membrilor USR prin votul consultativ al acestora prin intermediul unei platforme IT
colaborative; cănd acesta îndeplineşte condiţiile statutare.

Biroul Naţional va cere votul consultativ al membrilor USR şi pe un aspect despre care o treime dintre filialele
judeţene decid că este necesar a fi supus votului consultativ al membrilor USR; precum şi în cazul solicitării in
acest sens exprimate de un număr minim 500 de membri la fiecare prag de 20000 de membri din cel putin 10
filialejudetene.

Consultarea membrilor va putea fi iniţiată şi prin decizia în acest sens a Preşedintelui USR; precum şi prin cea a
Comitetului Politic; toate prevederile prezentului paragraf fiind aplicabile.

Organul care va genera consultarea va propune şi intentiafsubiectul de vot; precum şi data votului.

Se poate organiza consultarea internă a membrilor şi cu privire la alegerea candidaţilor USR la
europarlamentare; toate prevederile prezentului paragraf fiind aplicabile.

lntenţiilefsubiecteie de vot trebuie comunicate cu cel puţin 21 [douăzecişiunu] zile înainte; acestea fiind
menţinute în dezbatere publică minim 14 zile inainte de data votului.

Timpul de derulare a votului este de 2 zile. Se interzice ca pe perioada votului să se facă cunoscute rezultatele
partiale.

Biroul Naţional se va pronunţa prin vot deschis asupra rezultatului consultării membrilor.

Nu vor putea face obiectul votului consultativ al membrilor USR aspectele de ţin în orice fel de persoane;
sancţiuni; chestiunile legate de drepturile omului; criteriile de aderare; şi orice subiecte care ar putea interfera
cu activitatea Comisiilor de Arbitraj din cadrul USR.

Votul membrilor USR în cadrul consultării va putea fi numai de tipul alegere intre două variante; mutual
exclusive.

'HHPentru validitatea consultării membrilor prin votul exprimat prin platforma IT colaborativă; este necesar sa işi
exprime votul minim 50% plus 1 din rnernbrii USR.

Art. 55. [1] Preşedintele USR este ales prin votul universal; egal; direct; secret şi liber exprimat al membrilor
USR; pentru un mandat de 4 ani.

[2] Alegerea Preşedintelui USR se face prin intermediul unei platforme IT colaborative.

[3] Rezultatul votului se supune validării Congresului; pe baza raportului realizat de o comisie electorală
desemnată de Biroul Naţional.

[4] Comisia Electorală are următoarele atribuţii:

a] Propune Biroului Naţional spre aprobare metodologia de desfăşurare a campaniei electorale interne şi a
votului; cu respectarea unor cerinţe minimale privind: dosarele de candidatură; termenul pănă la care pot fi
inscrise candidaturile; perioada dedicată campaniei; timpul de derulare a exprimării opţiunii între
candidaturile pentru funcţia de Preşedinte al USR prin platforma IT colaborativă şi verificarea membrilor cu
drept de vot. În exercitarea acestei atribuţii; Comisia Electorală trebuie să respecte dreptul de informare al
membrilor USR; propunănd termene rezonabile; astfel încăt candidaţii să-şi poată prezenta programul.

b] Validează sau invalidează candidaturile pentru funcţia de Preşedinte al USR.

c] Elaborează ra portul privind procesul electoral şi rezultatul votului; pe care îl inaintează spre validare
Congresului.

[S] În situaţia in care; în urma votului membrilor USR; niciun candidat nu a obţinut majoritatea voturilor
exprimate pentru funcţia de Preşedinte al USR; se desfăşoară un al doilea tur de scrutin pentru exprimarea
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{Eil Funcţia de Preşedinte al USR poate fi deţinută de aceeaşi persoană pe o perioadă de maxim li] ani; la
calculul acestui termen luăndu~se in considerare atăt anii consecutivi; căt şi cei neconsecutivi in care a deţinut
această funcţie.

{?} Preşedintele USR este membru de drept al Biroului Naţional.

{B} Preşedintele USR propune un program de activitate in termen de 3 luni de la preluarea mandatului şi
prezintă rapoarte bianuale Biroului Naţional.

Art. 55. Preşedintele USR are următoarele atribuţii:

a. coordonează activitatea Biroului Naţional;

b. convoacă şi conduce şedinţele Biroului Naţional;

c. reprezinta USR in relaţiile cu autoritătile publice şi cu terţii;

d. convoacă Congresul USR şi propune o ordine de zi a acesteia;

e. propune Biroului Naţional al USR persoane pentru funcţia de Secretar General al partidului.

Art. 5?. l1lSecretariatul general al USR formează structura executivă a partidului coordonată de Preşedintele
partidului.

{2]l Secretariatul General este format din Secretarul General şi echipa coordonată de acesta.

{3} Secretarul general este membru al USR; aprobat de către Biroul Naţional la propunerea Preşedintelui USR;
in cazul in care Biroul Naţional refuză numirea candidatului propus; preşedintele va propune o altă
candidatură.

Aprobarea propunerii şi demiterea Secretarului Generai se va face cu votul majorităţii calificate de 2,/3 dintre
membrii Biroului Naţional. În cazul în care la prima şedinţă a Biroului Naţional în care se supune aprobării
persoana propusa ca

Secretar General nu vor fi prezenti 2f3 dintre membrii Biroului National; la a doua convocare a şedinţei
Biroului Naţional in vederea aprobării persoanei propuse ca Secretar General propunerea se va adopta cu
votul a 2f3 dintre membrii Biroului Naţional prezenţi la acea şedinţă. Mecanismul de vot descris mai sus va fi
valabil pentru fiecare propunere de Secretar General. Dacă 5 propuneri consecutive de Secretar Generai vor fi
respinse de Biroul Naţional; Preşedintele şi membrii Biroului Naţional vor purta discuţii de mediere pănă la

stabilirea unui consens in vederea aprobării Secretarului General.

l-fil Secretarul General nu va ocupa nicio altă funcţie in organele de conducere din cadrul USR; precum nicio
altă funcţie politică aleasă sau numită. Secretarul General va fi membru al USR.

nrt. 58 ll] Secretariatul General are următoarele atribuţii pe carele exercită prin Secretarul General:

a. coordonează activitatea organizatorică la nivel central; asigură comunicarea internă cu organizaţiile
judeţene; a municipiului Bucureşti; a USR Diaspora; precum şi cu instituţiile şi autorităţile publice centrale sau
locale şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate;

b. coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naţionale ale partidului;

c. gestionează activitatea de resurse umane;

d. conduce serviciile administrative la nivel central in vederea asigurării acestora;

e. organizează activitatea de pregătire a iucrărilor şi a documentelor necesare desfăşurării Congresului;
Comitetului Politic şi Biroului Naţional;

f. in limitele impuse de statut şi in subsidiar de decizia Comitetul Politic şi Biroul Naţional; elaborează
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g. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărările Comitetul Politic; Biroului Naţional sau care reies din
prevederile prezentului Statut;

h. face ra poarte curente către Preşedinte; lunare către Biroul Naţional şi bianuale către Comitetul Politic;

i. propune Biroului Permanent Naţional norme privind incasarea cotizaţiei; acceptarea şi primirea donaţiilor in
conformitate cu prevederile legale;

j. administrează utilizarea resurselor financiare rezultate din cotizaţii; donaţii; alocaţii bugetare; dobănzi şi
altor surse permise de lege;

lt. prezintă periodic informări Biroului Naţional şi rapoarte Comitetului Politic; Congresului; inclusiv cu privire
la rezultatele verificărilor efectuate de Curtea de Conturi;

{2l Seretarul General răspunde direct faţă de Preşedinte şi Biroul Naţional.

{3) Secretarul General poate delega oricare dintre atribuţiile sale către personalul Secretariatului General.

Art.59.ţ1}USR are un număr de T vicepreşedinti.

(Zi vicepreşedintii USR sunt aleşi de Congres pentru un mandat de cel mult 4 ani. Funcţia de Vicepreşedinte a
USR poate fi deţinută de aceeaşi pesoană pe o perioada de maxim 10 ani; la calculul acestui termen luăndu-se
in considera re atăt anii consecutivi căt şi cei neconsecutivi in care a deţinut funcţia;

(31 vicepreşedintii USR sunt membri de drept ai Biroului Naţionai.

Art. 60. Vicepreşedintii USR au următoarele atribuţii:

f. indeplinesc atribuţii specifice stabilite de Congres sau de Biroul Naţionai;

g. pot prelua; prin mandat de la Preşedintele; oricare dintre atribuţiile Preşedintelui stabilite in art.56.

Art. 61. [1] Comisia Naţională de Arbitraj este organul de jurisdicţie internă; constituit la nivel naţional.

[2] Comisia Naţională de Arbitraj este constituită din 11 membri şi este aleasă de Congres pentru un mandat
de cel muit 4 ani. Cel puţin unul din membri va trebui să aibă studii juridice. Comisia Naţională de Arbitraj va
avea un preşedinte; ales pe mandat de maxim un an; prin vot secret de către membri.

Preşedintele va coresponda cu celelalte structuri de conducere din partid; va convoca plenul şi va propune
ordinea de zi a şedinţelor.

{3} Comisia Naţională de Arbitraj funcţionează in baza Regulamentului Comisiilor de Arbitraj.

{-Aj Comisia Naţională de Arbitraj este legal ĭntrunită cu un cvorum de 2 membri din 3; in cazul completului de
fond si cu un cvorum de 3 membri din Sin cadrul completului de recurs. Nicio audiere nu poate avea loc în
cazui in care completurile Comisiei Naţională de Arbitraj nu dispun de cvorum. Şedinţele Comisiei Naţionale
de arbitraj nu sunt de regulă publice. Cu toate acestea cănd cel puţin una dintre părtile audiate o cere;
Comisia va organiza o şedinţă cu acces liber pentru oricare dintre rnembrii de partid interesati. Deliberările
Comisiei Naţionale de Arbitraj nu sunt publice iar votul este secret.

(Si Prezintă rapoarte de activitate plenului Congresului.

{6l Comisia Naţională de Arbitraj are obligatia ca; Înainte de a proceda la soluţionarea unei contestaţii sau a
unui diferend; sa propună părţilor şi să depună toate eforturile pentru impăcarea lor prin medierea Comisiei
de Arbitraj.

l?l În cazul sesizarilor ce privesc diferende intre filialele judeţene privind deciziile organelor de conducere sau
control ale filialelor judeţene; şi in

cazul sesizarilor cu privire la deciziile organelor de conducerejlcontrol naţionale ale USR; Comisia Naţională de
Arhifrai se va nufea nrnnunfa strict r_u nrivire la resoectarea nreverlerilnr nrezentului statut si ale nrocedurilnr
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Art. 62.{1j Comisia Naţională de Arbitraj are următoarele atribuţii:

a. soluţionează; cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părţilor şi a dreptului la apărare; diferendele
intre filiale judeţene; respectiv a

Municipiului Bucureşti; intre filiale judeţene/'a Municipiului Bucureşti şi organismele Naţionale de conducere
ale USR; sau intre membrii USR şi organismele naţionale de conducere ale USR;

a`. Pentru judecarea spetelor ce vor fi judecate in fond; in urma decaderii organismelor nationale de
conducere din termenul de emitere a unei decizii; Comisia Nationala de arbitraj va infiinta in cadrul sau
complete de fond formate din 3 din membrii sai. Pentru judecarea recursurilor spetelor judecate in fond de
comisiile judetene de arbitraj sau de completele de fond ale Comisiei Nationale de Abitraj. Aceasta va infiinta
completuri de recurs formate din 5 membri ai sai; altii decat cei 3 ce au judecat in completul de fond
respectiva speta.

b. soluţionează; cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părţilor şi a dreptului la apărare; contestaţiile
impotriva sancţiunilor dispuse de Biroul

Naţional sau Comitetul Politic; conform prevederilor art.15;

c. elaborează Regulamentul Comisiilor de Arbitraj. Regulamentul va fi adoptat de Comitetul Politic al USR; in
termen de o luna de la elaborare şi numai după ce a primit votul consultativ al Biroului Naţional;

d. inainte de fiecare Congres al partidului elaborează un ra port de activitate pe care il face cunoscut
membrilor cu 1D zile inainte de momentul fixat pentru alegerea delegaţilor la Congres.

e. orice alte atribuţii date de prezentul statut in sarcina sa.

Art. 63. Comisia Naţională de Cenzori este constituită din 3 membri şi este aleasă de Congres pentru un
mandat de cel mult A ani.

Art. 64. ll) Comisia Naţională de Cenzori exercită activitatea de control financiar preventiv şi audit a USR şi
asupra gestionării patrimoniului acestuia.

{2j Înainte de fiecare congres al partidului Comisia Naţională de Cenzori elaborează un raport de activitate pe
care il face cunoscut membrilor cu 1D zile inainte de momentul fixat pentru alegerea delegaţilor la Congres.

Art. B5 Membrii organelor de conducere; arbitraj şi control din cadrul structurilor localejijudeţene,/'Naţionale
işi pierd mandatul in următoarele conditii:

a. pierderea calităţii de membru;

b. imposibilitatea indeplinirii atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 90 de zile;

c. prin revocare de către organul care i-a numitfales.

Sectiunea A.-11. Deciziile şi convocarea organelor de conducer_e;_ar_bitrai şi control ale USR

Art. 66. [1] Acolo unde nu prevede altfel prezentul statut; deciziile organelor de conducere; control şi arbitraj
se vor lua cu majoritate simpla a membrilor participanţi. Deciziile sunt obligatorii.

{2] Convocarea membrilor USR la ĭntrunirile organelor de conducere; arbitraj şi control ale USR se realizează
prin e-maii; fax; sms; sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire; sau prin orice alte mijloace de
comunicare electronică convenite de membrii organului respectiv; cu cei puţin AB de ore inainte de data
intrunirii.

{3} “votul prin mijloace electronice nu este permis: in cazul alegerilor organelor de control şi conducere la orice
nivel ai USR; desemnării candidaţilor USR la orice nivel de alegeri; desemnarea delegaţilor la orice nivel;
asupra sancţiunilor; asupra cererilor de admitere în partid; cu privire la orice aspecte in legătură cu persoane;
in orice alt caz in care legea sau prezentul statut prevăd obligativitatea votului secret.
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Capitolul 5. Proceduri de alegeri pentru organele de conducere; arbitraj şi control ale Uniunii Salvaţi
Romania

Art. 6?.{1jÎn sensul prezentul capitol; prin funcţie de conducere se înţelege funcţia de Preşedinte al Filialei
Locale; Judeţene sau a Municipiului Bucureşti; Preşedinte USR; *vicepreşedinte al Filialei Locale; Judeţene sau a
Municipiului Bucureşti; vicepreşedinte USR; membru al Biroului Filialei Locale; Judeţene sau a Municipiului
Bucureşti sau membru al Biroului Naţional.

(2) Prin funcţie de arbitraj se înţelege funcţia de membru al Comisiei de Arbitraj Locale; Judeţene; a
Municipiului Bucureşti sau Naţionale.

(3) Prin funcţie de control se înţelege funcţia de Cenzor al Filialei Locale; membru al Comisiei de Cenzori a
Filialei Judeţene; a Filialei Municipiului Bucureşti sau al Comisiei Naţionale de Cenzori.

Art. 68. (li Orice membru al filialei locale poate candida la orice funcţie de conducere; arbitraj sau control în
cadrul filialei iocale.

{2} Un membru nu poate candida însa simultan la o funcţie de conducere şi una de arbitraj; la o funcţie de
conducere şi una de control sau la o funcţie de arbitraj şi una de control.

{3} Orice membru poate candida simultan la oricare dintre funcţiile de Preşedinte al Filialei; vicepreşedinte al
Fiiialei; membru al Biroului Fiiialei.

{4} Înainte de desfăşurarea votului asupra componenţei nominale a organelor de conducere; arbitraj şi
control; Adunarea Generală decide prin vot numărul de vicepreşedinti ai Filialei şi numărul de membri ai
Biroului Filialei.

{5] Alegerea tuturor funcţiilor de conducere; arbitraj şi control în cadrul filialei se face prin votul secret al
participanţilor la Adunarea Generală a Filialei Locale.

116] În situaţia în care niciun candidat nu a obţinut majoritatea voturilor exprimate pentru funcţia de
Preşedinte al Filiaiei; se desfăşoară un al doilea tur de vot; dintre candidaţii clasaţi pe locurile 1 şi 2 în primul
tur.

{?] ivficepreşedintii Filialei sunt aleşi dintre candidaţii la această funcţie; în ordinea descrescătoare a numărului
de voturi obţinute în Adunarea Generală. Se candidează simultan pentru vicepreşedinti şi membrii Biroului
Local. 'vicepreşedintii sunt cei care au obţinut cel mai mare număr de voturi.

(Bj Membrii Biroului Filialei sunt Preşedintele ales; ivicepreşedintii aleşi şi persoanele care au obţinut cele mai
multe voturi; în ordine descrescătoare; pentru locurile ramase neocupate de Preşedintele şi vicepreşedintii
aleşi.

(9) Membrii Comisiei Locale de Arbitraj; şi membrii Comisiei Locale de Cenzori; sunt aleşi dintre candidaţii la
aceste funcţii; în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.

(10) Supleanţii acestor funcţii sunt candidaţii care nu au obţinut suficiente voturi; iar eventuala lor accedere la
posturi în caz de vacanţă se face conform prevederilor prezentului statut.

Art. 69. ţlj Orice rnembru al filialei judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; poate candida la orice funcţie
de conducere; arbitraj sau control in cadrul filialei judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti.

(2) Un membru nu poate candida însă simultan la o funcţie de conducere şi una de arbitraj; la o funcţie de
conducere şi una de control sau la o funcţie de arbitraj şi una de control.

[3} Orice membru poate candida simultan la oricare dintre funcţiile de Preşedinte al Filialei; “vicepreşedinte al
Filialei; membru al Biroului Filialei.W
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(fii Înainte de desfăşurarea votului asupra componenţei nominale a organelor de conducere; arbitraj şi
control; Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti decide prin vot numărul de
*vicepreşedinti ai Filialei şi numărul de membri ai Biroului Filialei.

(Si Alegerea tuturor funcţiilor de conducere; arbitraj şi control în cadrul filialei se face prin votul secret al
participantilor la Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti.

(6) În situaţia în care niciun candidat nu a obţinut majoritatea voturilor exprimate pentru funcţia de
Preşedinte al Filiaiei; se desfăşoară un al doilea tur de vot; între candidaţii clasaţi pe locurile 1 şi 2 în primul
tur.

(Ti ivlicepreşedinţii Filialei sunt aieşi dintre candidaţii la această funcţie; în ordinea descrescătoare a numărului
de voturi obţinute in Conferinţa Filialei. Se candidează simultan pentru vicepreşedinti şi membrii Biroului
Judeţean. 'vicepreşedintii sunt cei care au obţinut cel mai mare număr de voturi.

(Bj Membrii Biroului Filialei sunt Preşedintele ales; Uicepreşedintii aleşi şi persoanele care au obţinut cele mai
multe voturi; în ordine descrescătoare; pentru locurile ramase neocupate de Preşedintele şi Vicepreşedintii
aleşi.

(9) Membrii Comisiei Judeţene de Arbitraj; respectiv a Municipiului Bucureşti şi membrii Comisiei Judeţene de
Cenzori; respectiv a Municipiului Bucureşti; sunt aleşi dintre candidaţii la aceste funcţii; în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi obţinute.

(1CIi Supleanţii acestor funcţii sunt candidaţii care nu au obţinut suficiente voturi; iar eventuala for accedere la
posturi în caz de vacanţă se face conform prevederilor prezentului statut.

Art. ?D. (li Orice membru al USR poate candida la orice funcţie de conducere; arbitraj sau control în cadrul
structurilor naţionale ale USR.

(2) Un membru nu poate candida însă simultan la o funcţie de conducere şi una de arbitraj; la o funcţie de
conducere şi una de control sau la o funcţie de arbitraj şi una de control.

(3) Orice membru poate candida simultan la oricare dintre funcţiile de Preşedinte USR; Vicepreşedinte USR;
membru al Biroului Naţional.

(Si Alegerea tuturor funcţiilor de conducere; arbitraj şi control la nivel Naţional se face prin votul secret al
participanţilor la Congres.

(S`iAlegerile pentru Biroul Naţional vor avea loc pe principiul proporţionalităţii. Candidaţii la aceste foruri pot
participa individual (listă cu un singur candidati sau colectiv (vot preferential pe liste cu mai multi candidatii.
Fiecare candidat se va înscrie intr-o singură listă; individuală sau colectivă. Locurile vor fi repartizate
proporţional listelor; în funcţie de numărul de voturi obţinute de fiecare listă.

(Ei În situaţia în care niciun candidat nu a obţinut majoritatea voturilor exprimate pentru funcţia de
Preşedinte USR; se desfăşoară un al doilea tur de vot; între candidaţii clasaţi pe locurile 1 şi 2 în primul tur.

(Yi Vicepreşedintii USR sunt aleşi dintre candidaţii ia această funcţie; în ordinea descrescătoare a numărului
de voturi obţinute.(Bi Membrii Birouiui Naţional sunt Preşedintele ales; *vicepreşedintii aleşi şi persoanele care
au obţinut cele mai multe voturi; în ordine descrescătoare; pentru locurile rămase neocupate de Preşedintele
şi Vicepreşedintii aleşi.

[9] Membrii Comisiei Naţionale de Arbitraj şi ai Comisiei Naţionale de Cenzori sunt aleşi dintre candidaţii la
aceste funcţii; în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.

(lui Supieanţii acestor funcţii sunt candidaţii care nu au obţinut suficiente voturi; iar eventuala lor accedere la
posturi în caz de vacanţă se face conform prevederilor prezentului statut.W
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Art. T1. [li Constestaţiile formulate faţă de alegerea membrilor funcţiilor de conducerefarbitrajjicontrol ale
filialelor locale şi judeţenefa Municipiului Bucureşti se formulează către Biroul Naţional; iar acesta le
soluţionează.

ul..(Zi Contestaţiile se formuleaza |n termen de 15 zile de la data alegerii membrilor funcţiilor de
conducereiarbitrajfcontrol ale filialelor locale şi judeţenefa Municipiului Bucureşti.

Capitolul 6. Incompatibilităţi şi conflictul de interese

Art. T2. (li Un membru USR nu poate deţine simultan o funcţiei' funcţii de conducere şi o funcţieffuncţii de
control ori de arbitraj în USR; la orice nivel.

(Zi Un membru nu poate deţine simultan o funcţieffuncţii de control şi o funcţieffuncţii de arbitraj în USR; la
orice nivel.

(3) Persoanele plătite din fonduri USR; precum şi cele plătite din indemnizatiiffonduri la dispoziţia
parlamentarilor USR ori angajaţi de către aceştia; şi persoanele angajate la grupul parlamentar ai USR; sunt
incompatibile cu funcţia de membru al Biroului Naţional şi al Comisiei Naţionale de Arbitraj; sau al Comisiei
Naţionale de Cenzori.

Art. ?3. Dacă se află într-o posibilă situaţie de conflict de interese; membrul în cauză poate formula declaraţie
de abtinere în cazul respectiv.

Art. ?4. Prezentul capitoi se aplică şi cazurilorîn care un membru s-ar afla în conflict de
interesefincompatibilitate în activitatea din partid conform altor norme legale privind conflictul de interese
sau incompatibilităţi.

Capitolul 7. Desemnarea candidaţilor în alegeri

Art. ?S. (li Orice membru al filialei locale poate propune USR candidatura sa din partea USR la alegerile locale
la nivelul comunelor; oraşelor; municipiilor sau al sectoarelor Municipiului Bucureşti.

(2) Adunarea Generală a Filiaiei Locale desemnează; prin vot secret; candidatul pentru funcţia de primar. În
situaţia în care niciun candidat nu a obţinut majoritatea voturilor; se desfăşoară un al doilea tur de vot; cu
alegerea dintre candidaţii clasaţi pe locurile 1 şi 2 în primul tur.

(Si Adunarea Generală a Filialei Locale desemnează; prin vot secret; candidaţii pentru funcţiile de consilieri
locali; ordonănd candidaţii în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute.

(fii Biroul Filialei Judeţene validează sau invalidează; nominal; candidatul pentru funcţia de primar şi candidaţii
pentru funcţia de consilier local; în termen de 30 de zile de la primirea propunerilor din partea oricărei filiale
locale din acelaşi judeţ. lnvalidarea se face motivat şi în scris.

(Si După validare; Biroul Filialei Judeţeneînaintează candidaturile Biroului Naţional. Dacă Biroul Filialei
Judeţene nu se pronunţă asupra propunerilor filialei locale în termenul prevăzut la alin. (Ai, acestea se
consideră validate şi sunt inaintate Biroului Naţional.

(Ei Biroul Naţional admite sau respinge; nominal; candidaturile propuse de filiala locală care au fost validate
de Biroul Filialei Judeţene. Respingerea se face motivat şi în scris.

(?i Dacă Biroul Filiaiei Judeţene sau Biroul Naţional invalidează J' respinge candidatura pentru funcţia de
primar şifsau dacă lista candidaţilor pentru funcţia de consilier local rărnăne incompletă după invalidareaj'
respingerea mai multor candidaturi; Adunarea Generală a Filialei Locale poate propune alţi candidaţi; iar
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l(Bj Biroul Filialei Judeţene şi Biroul Naţional pot invalida I respinge candidaturi motivat şi în scris de un număr
`ndefinit de ori; dar nu pot propune candidaţi.

fi-ii Lista finala a candidaţilor USR la alegerile locale la nivelul comunelor; oraşelor; municipiilor şi sectoarelor
Municipiului Bucureşti; este înaintată biroului electoral de Preşedintele Filialei Judeţene; respectiv a
'vlunicipiului Bucureşti; dacă norme cu forţă judidică superioară nu prevăd altfel.

[10] În cazul în care într-o circumscripţie nu există filiala locală; atribuţiile din prezentul articol sunt preluate
de către filiala judeţeană şi organele ei. ln cazul în care nu există nici filială judeţeană; atribuţiile sunt preluate
de Biroul Naţional.

Art. ?6. (li Orice membru al filialei judeţene poate propune USR candidatura sa din partea USR la alegerile
locale la nivelul judeţului.

(Zi Conferinţa Filialei Judeţene desemnează; prin vot secret; candidatul pentru funcţia de preşedinte al
consiliului judeţean şi candidaţii pentru funcţia de consilier judeţean; ordonănd candidaţii în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi obţinute. În situaţia în care niciun candidat la funcţia de preşedinte al
consiliului judeţean nu obţine majoritatea voturilor; se organizează un al doilea tur de scrutin; cu alegerea
dintre candidaţii clasaţi pe locurile 1 şi 2 în primul tur.

(Si Biroul Naţional invaidează; nominal; candidatul pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean şi
candidaţii pentru funcţia de consilier judeţean. lnvalidarea se face motivat şi în scris.

(Ai Dacă Biroul Naţional invalidează candidatura pentru funcţia de preşedinte al consiliului judeţean şifsau
dacă lista candidaţilor pentru funcţia de consilierjudeţean rămăne incompletă după lnvalidarea mai multor
candidaturi; Conferinţa Filialei Judeţene poate propune alţi candidaţi; iar procedura prevăzută la alin. (3i este
reluată.

(Si Biroul Naţional poate invalida candidaturi de un număr indefinit de ori; dar nu poate propune candidaţi.

(tii Lista finală a candidaţilor USR la alegerile locale la nivelul judeţelor este înaintată biroului electoral de
Preşedintele Filialei Judeţene; dacă norme cu forţă juridică superioară nu prevăd altfel.

(?i În cazul în care într-o circumscripţia nu există filială judeţeană; atribuţiile din prezentul articol sunt
preluate de Biroul Naţional.

Art. ??. (li Orice membru al Filialei Municipiului Bucureşti poate propune USR candidatura sa din partea USR
la alegerile locale pentru funcţiile de Primar General al Municipiului Bucureşti sau consilier local în Consiliul
General al Municipiului Bucureşti.

(Zi Conferinţa Filialei Municipiului Bucureşti desemnează; prin vot secret; candidatul pentru funcţia de Primar
General al Municipiului Bucureşti. În situaţia în care niciun candidat nu a obţinut majoritatea voturilor; se
desfăşoară un al doilea tur de vot; dintre candidaţii clasaţi plasati pe locurile 1 şi 2 în primul tur.

(3) Conferinţa Filialei Municipiului Bucureşti desemnează; prin vot secret; candidaţii pentru funcţiile de
consilieri locali în Consiliul General al Municipiului Bucureşti; ordonănd candidaţii în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi obţinute.

(Ai Biroul Naţional validează sau invalidează candidatul pentru funcţia de Primar General al Municipiului
Bucureşt`. lnvalidarea se face motivat şi în scris.

(5) Birou naţional validează sau invalidează; nominal; candidaţii pentru funcţia de consilier local în Consiliul
General al Municipiului Bucureşti. lnvalidarea se face motivat şi în scris.

(Eii În situaţia în care Biroul Naţional a invalidat candidatul pentru funcţia de Primar General al Municipiului
Bucureşti sau în care; prin lnvalidarea mai multor candidaturi la funcţia de consilierlocal în Consiliul General al
Municipiului Bucureşti; lista candidaţilor la funcţia de consilier local esteW
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incompletă; Conferinţa Filialei Municipiului Bucureşti poate propune alt candidat pentru funcţia de Primar
General şi o completare a listei de consilieri; iar procedura se reia cu alin. (Ai şi (Si.

(Zi Biroul Naţional poate invalida candidaturi de un număr indefinit de ori; dar nu poate propune candidaţi.

(Bi Lista finală a candidaţilor USR la alegerile locale pentru funcţiile de Primar General al Municipiului
Bucureşti şi de consilieri locali în Consiliul General al Municipiului Bucureşti este înaintată biroului electoral de
Preşedintele Filialei Municipiului Bucureşti.

Art. ZB. (li Orice membru al filialei judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti poate propune candidatura sa
din partea USR la alegerile parlamentare pentru un mandat de deputat sau senator în judeţ; respectiv în
Municipiul Bucureşti.

(Zi Conferinţa Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; desemnează; prin vot secret; candidaţii
pentru funcţiile de deputati şi senatori; ordona nd candidaţii în ordinea descrescătoare a numărului de voturi

obţinute.

(3) Biroul Naţional validează sau invalidează; nominal; candidaţii pentru funcţia de deputat sau senator.
lnvalidarea se face motivat şi în scris.

(fii În situaţia în care; prin lnvalidarea de către Biroul Naţional a mai multor candidaturi la funcţia de deputat
sau senator; lista candidaţilor la funcţia de deputat sau senator este incompleta; Conferinţa Filialei Judeţene;
respectiv a Municipiului Bucureşti; poate propune o completare a listei de candidaţi; iar procedura se reia cu
alin. (3i.

(Si Biroul Naţional poate invalida candidaturi de un număr indefinit de ori; dar nu poate propune candidaţi.

(Ei Lista finala a candidaţilor USR la alegerile parlamentare este înaintată biroului electoral de Preşedintele
Filialei Judeţene; respectiv a Municipiului Bucureşti; dacă legea nu prevede altfel.

Art. ?9. (li Orice membru USR poate propune USR candidatura sa din partea USR la alegerile pentru funcţia
de membru al Parlamentului European.

(Zi Prin excepţie; candidaţii USR la alegerile europarlamentare vor putea fi stabiliţi prin consultarea internă a
membrilor USR prin intermediul unei platforme IT colaborative; candidaţii rezultaţi supunăndu-se validării de
către Biroul Naţional. Prevederile procedurale de la art. 54 al. (Zi se aplică astfel încăt să permită organizarea
acestei consultări; cu exceptia celor care ar fi incompatibile cu natura consultării menţionate în prezentul
articol. În orice caz; Biroul Naţional validează; prin vot secret; lista candidaţilor USR la alegerile pentru funcţiile
de membri ai Parlamentului European; ordonănd candidaţii în ordinea descrescătoare a numărului de voturi
obţinute.

(3i Lista candidaţilor USR la alegerile pentru funcţiile de membri ai Parlamentului European este inaintată
biroului electoral de Preşedintele USR; dacă legea nu prevede altfel.

Art. BD. (li Orice membru USR poate propune USR candidatura sa din partea USR la alegerile prezidentiale.

(3i Congresul desemnează; prin vot secret; candidatul USR la alegerile prezidentiale. În situaţia în care niciun
candidat nu a obţinut majoritatea

voturilor; se desfăşoară un al doilea tur de vot; dintre candidaţii clasaţi pe locurile 1 şi Z în primul tur.

(Ai Candidatura candidatului USR la alegerile prezidentiale este înaintată biroului electoral de Preşedintele
USR; dacă legea nu prevede altfel.

Art. B1. Candidatul care consideră ca în mod abuziv i-a fost invalidată candidatura; în baza motivatiei scrise de
invalidare; poate face contestaţie la

Comitetul Politic pentru alegerile locale; parlamentare şi europarlamentare.
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Acestea vor decide intr-un termen care să permită eventuala candidatură. Decizia Comitetul Politic este
definitivă.

Art. B2 Membrii organelor Naţionale de conducere ale partidului sunt obligaţi să depună Declaraţii de Avere şi
Declaraţii de Interese conform modelului stabilit de lege pentru aceasta. Declaraţiile se vor publica pe site-ul
vveb USR; cu anonimizarea informaţiilor confidenţiale conform uzanţelor publice în materia declaraţiilor de
averefinterese. Anonimizarea nu va putea privi veniturile şi datoriile membrilor organelor de conducere; sau
alte informaţii similare.

Capitolul B. Administrarea patrimoniului şi sursele de finanţare

Art. B3. USR poate deţine; în condiţiile legii; bunuri mobile şi imobile ce sunt necesare realizării activităţii sale
politice.

Art. B4. Sursele de finanţare ale USR sunt:

a. cotizaţii ale membrilor USR;

b. donatii; legate şi alte liberalităţi;

c. venituri din activităţi proprii;

d. subvenţii de la bugetul de stat acordate in condiţiile legii;

e. împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice;

f. alte surse; potrivit legii.

Art. B5. Membrii USR plătesc o cotizaţia lunară al cărei cuantum este stabilit de Biroul Local; în cadrul unor
limite minimale şi maximale stabilite de Biroul Naţional. Biroul Naţional poate reduce cuantumul acesteia
chiar sub limite; pentru persoane cu venituri reduse. Biroul Naţional poate stabili ca un procent din încasările
din cotizaţii să revină Filialei Judeţene din circumscripţia respectivă.

Art.B6. (li Filialele locale şi judeţene; respectiv filiala Municipiului Bucureşti; au activitate financiară proprie şi
gestionează un patrimoniu propriu.

(Zi In conditiile respectarii legislatiei aplicabile si a regulamentelor financiare interne; cel putin 32% din sursele
de finanţare prevăzute la art. B4 lit.d. sunt directionate catre filiale locale; de sector; filialele judeţene;
respectiv a Municipiului Bucureşti şi Organizaţia Diaspora prin decizie a Biroului National.;;

Capitolul 9. Transparenţă

Art. BZ. (li Numele tuturor aleşilor USR vor fi făcute publice pe site-ul internet al partidului; împreună cu Cv-ul
detaliat.

(Zi Bilanţul contabil şi precum şi raportul comisiei de cenzori; numele şi Cv-urile tuturor persoanelor angajate
de partidul USR; angajati la cabinetele

parlamentare şi la grupurile parlamentare; sau in calitate de consilieri ai aleşilor USR; vor fi puse la dispozitia
membrilor USR; cu respectarea

legislatiei referitoare la protectia datelor cu caracter personal.

(3i Birourile locale şi judeţene pot avea; în baza unei cereri în acest sens; acces la procesele verbale ale
şedinţelor Comitetului Politic şi Biroului

Naţional; cu exceptia celor declarate confidenţiale.
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Capitolul 10. Încetarea activităţii

Art. BB. USR îşi poate înceta activitatea prin:

d. dizolvare; prin hotărăre pronunţată de Curtea Constituţională sau de Tribunalul Bucureşti.

e. reorganizare sau autodizolvare; prin hotărăre a Congresului; conform art. SD lit. ei respectiv fi.

Capitol 11. Alte organizatii in interiorul USR

Art. B9.(1i ln cadrul USR functioneaza organizatia USR Tineret; din care pot face parte toţi membri USR cu
Uñvărsta păna |n ZB de ani.

(Zi USR Tineret functioneaza in baza unui Regulament de organizare si functionare aprobat de Comitetul
Politic.

(3) Presedintele USR Tineret; ales in baza regulamentului mentionat la alin. Z; este membru de drept al
Comitetului Politic.

Capitolul 12. Dispozitii tranzitorii şi finale

Art. 90. Prezentul statut se completează de drept cu prevederile Legii partidelor politice nr. 14fZDD3.

Art.91. Cu titlu de dispoziţie tranzitorie; birourile locale; birourile judeţene; Biroul Naţional şi Comisiile de
Arbitraj rămăn în vechea componenţă pînă la organizarea de noi alegeri (fie ca urmare a finalizării
mandatului; fie anticipat; potrivit prevederilor statutarei.

Art. 92. Cu titlu de dispozitie tranzitorie; pănă la următorul Congres al USR; din componenţa Comitetului
Politic vor face parte şi Primarii municipiilor reşedinţa de judeţ şi Presedintii de Consilii Judeţene din partea
USR.
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NR. CRT. 125

UNIUNEA SALVAŢI ROMANIA ~- Salvaţi Romănia înregistrat conform Deciziei Civile nr. SfiiDECiP
pronunţată de Tribunalul Bucureşti -- Secţia a li!-a Civilă în dosarul nr.BSUSi3i2fliS în şedinţa
publică de la data de ti=i.tifi-.2U1B definitivă prin neexercitarea căii de atac pănă la data de
23.06.2016.

Decizia Civilă nr.5-iiDECiP pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a lv-a Civilă in dosarul nr.BSlJăi3i2l]1S; in
şedinţa publică din data de 04.04.2016.

Admite cererea de inregistrare a partidului politic Uniunea Salvaţi Romănia. cu sediul ales la Loredana - Mirabela
Grădinaru din lvlunicipiul vaslui; str. Muncii; nr. E5; judeţul Uaslui.

Dispune inregistrarea partidului politic Uniunea Salvaţi Romănia şi inscrierea acestuia in Regsilml Partidelor
Politice aliat la Tribunalul Bucureşti.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică; astăzi; data de tl«i.l}t-i.2ti1fi.

*Nu s-a declarat apel; in dosarul nr. 9Ell9i3l2ll1S; ai Tribunalului Bucureşti Secţia a it'-a Civilă; pănă la data de
23.06.2016

Notă: *Statutul PARTIDULLII UNIUNEA SALVAŢI ROMANIA se află la filele ti-16 din dosarul nr. £lStJ9.f3.f2tÎli6 al
Tribunalului Bucureşti - Secţia a lv-a Civilă.

Extras din fila 5 aflată in dosarul nr. SStZ'Sr'3r'2tŢ'iS al Tribunalului Bucureşti - Secţia a ll.-'-a Civilă.

Capitolul 1. Dispoziţii generale

l~~l
Art.2(1i Denumirea integrală a partidului este Uniunea Salvaţi Romănia.

(li Denumirea prescurtată a partidului este Salvaţi Romănia.

Art. 3 (1) Semnul permanent al partidului este reprezentat de cuvintele SALVAŢI şi ROMANiA scrise in această ordine unul
sub celălalt cu culoare ultramarine (albastru inchis; cod itlli%C; i'5% lvl. tl*lir`l'; liiirlt in sistem Clvlĭlti pe fond alb; litera ;'v" a
cuvănlului SAL'vAŢl fiind etilizată sub forma unui scut.

(ii Reprezentarea grafică a semnului permanent este reprodusă in anexa; parle integrantă a prezentului statut.

[-~l
Art. 4. (ii Sediul central partidului este în Municipiul Vaslui; Strada Muncii; nr. S5; Judeţul Vaslui

*Reprezentarea grafică a semnului partidului UNlUNEA SALVA Ţi ROMÃNJA - alb -negru se atlă ia iile id din dosarul nr.
9SlJ9r'3r'2tf'ifi al Tribunalului Bucureşti - Secţia a N-a Civilă.
*Reprezentarea grafică a semnului partidului UNiUNEA SAL'v'AŢi RDr'liÅNlA - color se află ia dia i? din dosarui nr.
9Sti9i3f2tiiS al Tribunalului Bucureşti - Secţia a lv-a Civilă.

* Programul politic ai partiduiui UNJUNEA SAi_li'AŢi ROMÃNJA - se aflã la rfieie ii'-iS din dosarul nr. 9lîtJBf3!2lJit:ĭ al
Tribunalului Bucureşti- Secţia a IV-a Civilă.

* Actul de constituire al partidului UNIUNEA Satira Ţi RDMANJA - se ariă la iiiale 21-23 din dosarul nr. 96U9r'3r'20ifi al
Tribunalului Bucureşti- Secţia a lv'-a Civilă.

Extras din fila 22 (versoi aflată in dosarul nr. 9SO9r'3f2U'l6 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a lv-a Civilă.
L--l

Art. B. Organul de conducere
Pănă la primul Congres al Uniunii Salvaţi Romănia; care va urma inregistrarii partidului politic; organul executiv de
conducere ai Uniunii Salvaţi Romănia este Biroul Naţional; compus din cei trei membri fondatori ai Uniunii Salvaţi Romănia:

- Loredana - Mirabela Grădinaru [...]
- Bogdan Grădinaru [...]
- Corina Claudia Stancu [...]

Preşedintele Biroului Naţional este Loredana - lvllrabela GrădinaruW
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Modificări: (31.01.201i'i FARTIDUL UNIUNEA SALMAŢI ROMANIA , prin dl. Nicusor Daniel Dan; in calitate de preşedinte
al partidului; a depus la data de 31 .01.201ĭ'; pe cele administrativă, naconlencioasă; o cerere înregistrată sub nr.
1i'lJfBlRPi31.01.201?; prin care solicită consemnarea depunerii documentelor anexate cererii susmenţionate; in temeiul art.
24 alin. 1 lit. b din Legea 1412003; respectiv extrase {lilele 1-B5] cu privire la candidaturile propuse de acest partid; rămase
dafinitive; astfel cum au fost obţinute de pe sila-ul oficial al Biroului Electoral de Circumscripţia pentru alegerile parlamentare
din ildecembrie 2015; secţiunea CandidaţiiCandidaturi. Prin aceeaşi cerere; s-a menţionat faptul că extrasele depuse “au
fost intocmite pe baza informaţiilor conţinute in procesele-verbale de rămănere dafinitlvă a candidaturilor; astfel cum au fost
intocmite de birourile electorale de circumscripţia şi au fost afişate pe site-urile proprii ale acestora."

Modificare ( 31.01.2011' i Decizia civilă nr. 12?iDECfP pronunţată in şedinţă publică la data de 25.10.2015 in dosarul nr.
35215iSi2016 a' Tribunalului Bucureşti- Secţia a v -a Civilă

“Admite cererea formulata de patentala Uniunea Salvati Romania, cu sediul in Vaslui, str. Muncii, nr. 55, jud. Vaslui; si
Uniunea Salvati Bucurestiul; cu sediul in Bucuresti, str. Roma, nr. 41, sector 1, si cu sediul procesual ales pentnr comunicarea
actelor de procedura in Bucuresti; str. Carol Davila, nr. 91, ap.1, sector 5.

Dispune `nscrierea fuziunii prin absorbtie a Partidului Uniunea Salvati Bucurestiul de catre Partidul Uniunea Salvati
Romania in Registrul Parlidalor Politice.

Partidul Lniunea Salvati Bucurestiul absorbitva fr radiat din Registnrl Parlidalor Politice.
Dispune `nscrierea modificarilor aduse Statutului Partidului Uniunii Salvati Romania si a componentei organelor de

conducere; arb`Iraj si control; conform Hotararii Congresalor Parlidalor Uniunii Salvati Romania si Uniunii Salvati Bucurestiul
din data de 11.00.2015.

Respinge cererile de interventie formulate de intervenientii Partidul Social Democrat; cu sediul in Bucuresti, sos. Pavel
Dimitrievici Kiseleff; nr. 10. sector 1; si Patnrt Nicoleta Monica, CNP [...]; cu adresa e-mail pentru comunicarea actelor de
procedura [....]. ca naintemeiate.

Anuleaza cererea de interventia formulata de intenrenientul Coman *valentin Ionut; dorniciliat in Bucuresti; str. Maldeasa;
nr. T. Bl. C3-fl; sc. A; atzi; ap.2i; sector 5; ca netimbrata.

Cu drept la apel in 5 de zile de la comunicare, ce se va depune sub sanctiunea nulitatii la Tribunalul Bucuresti.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 25.10.2015."

Decizia civilă nr.135 DECfP pronunţată in şedinţa publică din 15.11.2015 in dosarul nr. 35215i3i2015 al Tribunalului
Bucureşti - Secţia a lv' -a Civilă de soluţionare a cererii de completare a deciziei civile nr. 12fiDECiP pronunţată in
şedinţă publică la data de 25.10.2016

"Admite exceptia inadmisibilitatii.
Respinge cererea fomiulata de intenrenianta Petnrt Nicoleta Monica, CNP [...]; domiciliata in Deva; Aleea Jupiter; bl. 21, sc.
2; ap.12; jud. Hunedoara cu adrese e-mail pentru comunicarea actelor de procedura [...]; in contradictoriu cu patentala
Uniunea Salvati Romania, cu sediul in tiaslui; str. Muncii; nr. 55; jud. "vaslui, si Uniunea Salvati Bucurestiul; cu sediul in
Bucuresti, str. Roma; nr. 41; sector 1; si cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedura in Bucuresti; str.
Carol Davila; nr. 01; ap.i; sector 5; Partidul Social Democrat; cu sediul in Bucuresti, sos. Pavel Dimitriavicl Kiseleff; nr. 10.
sector 1; si Petrut Nicoleta Monica si intervanientul Coman Valentin Ionut, domiciliat in Bucuresti; str. tfaldeasa; nr. i'. Bl.
C3-=-1, sc. A; et.4; ap.2`f; sector 5; ca inadmisibila.

Aplice intervenientei amenda judiciara in cuantum de 500 lei.
Cu drept la apel in 5 de zile de la oomunicare, ce se va depune sub sanctiunea nulitatii la Tribunalul Bucuresti.
Cu drept la cerere de reexaminare in termen de 15 zile de la dala comunicarii in ceea ce priveste amenda

judiciara.
Pronuntata in sedinta publica; azi; 15.11.2015."

Menţinută prin:

Decizia civilă nr.1001A pronunţată in şedinţă publică din data de 29.12.2015 in dosanrl nr.35215i3i2015 a Curţii de Apel
Bucureşti- Secţia a Iti - a Civilă

“Respinge cererile de apel formulate de apelanta-intenrenientă Petruţ Nicoleta Monica; cu domiciliul in Deva;
Aleea Jupiter; bl. 21. sc. 2. ap. 12; jud. Hunedoara, e-mail @grEg@gjfr_iei|.ce~~n, impotriva inchaiarilor de şedinţă din
11.11.2015; 25.10.2015 şi a deciziilor civile nr. 12`ffPf25.10.2015 şi nr. 135fPi1B.11.2015; toate pronunţate în dosarul nr.
35215f3i2016; in contradictoriu cu intimatele Uniunea Salvaţi Romania prin preşedinte Loredana Mirabela Grădinaru, cu
sediul in Bucureşti; str. Carol Davila nr. S1, ap. 1; sector 5 şi Uniunea Saăvaţi Bucureştiul prin preşedinte Nicuşor Daniel
Dan; cu sediul in Bucureşti; str. Carol Davila nr. 91; ap. 1; sector 5; ca nefondate.

Delinitivă.
Pronunţată in şedinţă publică astăzi; 29.12.2015."W
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Notă: * Modificarea Statului Uniunii Salvaţi Romănia aprobată de Congresul din 11 septembrie 2015 se află la fila 10, din
dosarul nr.35215f3i2015 al Tribunalului Bucureşti- Secţia a lv' -a Civilă

Protocolul de fuziune prin absorbţie aprobat la şedinţa comună a Congreselor din 11 septembrie 2015 se află la fila 5; , din
dosarul nr.35215i3f2015 al Tribunalului Bucureşti- Secţia a lvl -a Civilă

Procesul verbal al şedinţei comune a Congreselor Uniunii Salvaţi Romănia şi Uniunii Salvaţi Bucureştiul din 11 septembrie
2015 se află la tilele 35-35, din dosarul nr.35215i3f2016 al Tribunalului Bucuresti - Secţia a 'v' -a Civilă

Extras din filele 32-33 aflate in dosarul nr. 35215i3i2015 al Tribunalului Bucureşti - Secţia a lvl -a Civilă
Hotărăraa Congreselor Uniunii Salvaţi Romania şi Uniunii Salvaţi Bucureştiul din şedinţa comuna din 11 septembrie 2015;
aflată la filele 32-SS in dosarul susmenţionat
[...]
lll.Componenţa organelor de conducere; arbitraj şi control ale Uniunii Salvaţi Romănia:

Ill.1. Biroul Naţional
Nicuşor Daniel Dan
Cristian Ghica
Roxana Sanda '-Alring
Dumitru Dobrev
Clotilde Marie Brigitte Armand Moroianu
Florin Grigorescu
Cristian-Gabriel Seidler
Ana-Maria Ciceala
Florin-Cristian Cobzac
Florin-Ciprian Dinica
Cristina Coroblea

Ill.2.Praşadinta:
Nicuşor Daniel Dan

III.3 liicapreşedinţi:
Cristian Ghica
Roxana Sanda Wring
Dumitru Dobrev
Clotilde Marie Brigitte Armand Moroianu
Florin Grigorescu

Modificare ( 30.05.2017 i Decizia civilă nr.-fil2fPf201i' pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a lv'-a Civilă in
dosarul nr.2052?i3i201i'; in şedinţa publică din data de 05.0i'.201i'.

Admite cererea formulată de partidul politic Uniunea Salvaţi Romănia, cu sediul ales pentru comunicarea actelor
de procedură in Bucureşti; str. Carol Davila nr.01; ap.1, sector 5.

lncuviinţaază modificările statutului petentei astfel cum au fost aprobate în Congresul USR din 12-lil mai 201f.
Dispune inregistrarea modificărilor menţionate in Registrul partidelor politice aflat la grefa Tribunalului Bucureşti.
Cu drept de apel in termen de 5 zile de la comunicare.
Pronunţată in şedinţă publică astăzi, data de 05.0ĭ'.201?.

* Definitivă prin neapalare la data de 24.0?.20ii'; potrivit referatului grafiaruiui-şef ai Secţiei a 'v'-a Civile a
Tribunalului Bucureşti din data de 30.05. 201 ?.

Notă: *Statutul PARTIDULUI UNIUNEA SALMAŢI ROMÂNIA se află la frlale S-35 din dosarul nr. .2052i'i3i201f al
Tribunalului Bucureşti - Secţia a iv'-a Civilă.
Extras din fila 3? aflată în dosarul nr. .Z052?i3i201i' al Tribunalului Bucuresti - Secţia a ti-a Civilă; reprazentănd Anexa 1 a
Statutului susmenţionat
[...]
Preşedintele Uniunii Salvaţi Romănia: Nicuşor Daniel Dan
'vîcepraşedinţii Uniunii Salvaţi Romănia:
1. Levente ElekW
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