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CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

 
 

Art. 1. Partidul Naţional Democrat, denumit în continuare Partidul sau PND, este persoană juridică de drept 

public şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României, în conformitate cu dispozițiunile 

Constituţiei României, a legislației române în vigoare şi a prezentului Statut. 

 

Art. 2. (1) Denumirea integrală a partidului este Partidul Naţional Democrat iar denumirea prescurtată 

 este PND. 

(2) Semnul permanent al partidului este reprezentat printr-un pătrat de culoare albastră în interiorul căruia 

este scris, în partea inferioară, cu litere de tipar de culoare albă, ușor înclinate spre dreapta,”PND”. În 

partea dreaptă a pătratului, cu litere de culoare albastră este scris pe trei rânduri ”Partidul Național 

Democrat”. conform Anexei 1. 

(3) Semnul electoral al partidului este un pătrat de culoare albastră în interiorul căruia este scris, în partea 

inferioară, cu litere de tipar de culoare albă, ușor înclinate spre dreapta,”PND”. conform Anexei 2. 

Semnul electoral poate fi modificat prin Hotărârea Comitetului Executiv Național, cu respectarea 

dispozițiilor legale în materie. 

(4) Culorile partidului sunt albastru şi alb. Drapelul partidului este de culoare albă având inscripționat în 

centru semnul permanent. 

(5) Sediul central al Partidului Național Democrat este în Municipiul București, sector 1, str. Mizeul 

Zambaccian, nr. 17. Adresa sediului central poate fi schimbată numai prin hotărârea Comitetului 

Executiv Național. 

(6) Imnul partidului este stabilit de catre Comitetul Executiv National 
 

 

 

 

CAPITOLUL II 

OBIECTIVELE ȘI PRINCIPIILE PARTIDULUI NAŢIONAL DEMOCRAT 

 
 

Art. 3. (1) Partidul Naţional Democrat urmăreşte exclusiv obiective politice. 

(2) În conformitate cu prevederile prezentului Statut și ale programului său politic, Partidul Naţional 

Democrat acționează prioritar pentru realizarea următoarelor obiective politice:    

 

 Apărarea independenței, suveranității, unității și integrității României. 

 Promovarea valorilor și intereselor naționale. 

 Consolidarea statului de drept, a independenței justiției, a drepturilor și libertăților fundamentale 

ale omului.  

 Respectarea necondiţionată a demnităţii umane.  

 Accesul liber şi egal la educaţie, sănătate, cultură.  

 Asigurarea unui grad cât mai ridicat de prosperitate pentru toţi românii.  

 Promovarea unei guvernări morale de esenţă pragmatică bazată pe competenţă, responsabilitate şi 

integritate.  

 Creşterea nivelului de transparenţă, eficienţă şi integritate în instituţiile statului roman. 

 

Art. 4. Partidul Naţional Democrat este organizat şi funcţionează cu respectarea următoarelor principii: 

 Integritatea. Integritatea în politică. Integritatea în funcția publică. 

 Competența și valoarea. 

 Proiectul. La baza oricărei activități publice trebuie să stea proiectul. 

 Transparenţa. 

 Performanța. Eficiența. 

 Responsabilitatea. 
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 Respectul. Respectul față de instituțiile statului de drept. 

 Solidaritatea națională. 

 Competiția. 

 Pragmatismul. 

 Un partid al membrilor și nu al șefilor, un partid democratic și viu. 

 

 

CAPITOLUL III 

MEMBRII PARTIDULUI NAŢIONAL DEMOCRAT 
 

 

Art. 5. Dobândirea calitaţii de membru.  
(1) Poate fi membru al Partidului Naţional Democrat, fără nici o discriminare, orice cetățean român care a 

împlinit vârsta de 18 ani şi care îndeplineşte următoarele condiţii: 

a) Aderă la principiile şi obiectivele partidului şi doreşte să acţioneze pentru realizarea acestora. 

b) Recunoaşte şi respectă Statutul partidului, Programul Politic, Principiile fondatoare şi celelalte 

documente ale partidului, precum şi regulamentele aprobate pe baza şi pentru aplicarea 

dispoziţiilor statutare. 

c) Nu se află în situaţiile de interdicţie prevăzute în Legea partidelor politice; 

d) Nu i-a fost interzisă, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea drepturilor politice sau 

cetăţeneşti. 

 

(2) Calitatea de membru al PND se dobândeşte ca urmare a hotărârii Biroului Politic Local pe baza unei 

adeziuni formulate în scris de către candidat, a unei fişe personale de înscriere şi a unei declaraţii pe 

propria răspundere prin care declară daca are sau nu calitatea de membru al unui alt partid politic, depuse 

la sediul organizaţiei locale pe raza căreia candidatul îşi are domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă, la 

alegerea sa.  

(3) Bilunar, prin grija președintelui Organizației locale, toate cererile de adeziune, însoțite de documentele 

anexe, vor fi transmise, electronic sau pe suport de hârtie - în copie, către Secretariatul General al PND 

pentru a fi înregistrate în Registrul Național de Evidență al Membrilor și către secretarul  executiv 

județean spre a fi înregistrat în Registrul Județean de Evidență al Membrilor. 

(4) Calitatea de membru se dobândește în momentul aprobării cererii de înscriere de către Biroul Politic 

Local, sub condiția rezolutorie a înscrierii persoanei în Registrul Național de Evidență al Membrilor.  

(5) O persoană nu poate face parte decât dintr-o singură organizaţie a partidului. 

 

Art. 6. Pierderea calităţii de membru.  

(1) Calitatea de membru al PND se pierde prin demisie, radiere, excludere.  

(2) Demisia are loc în baza şi la data depunerii cererii, ca expresie a voinţei liber exprimate de persoana în 

cauză. Inscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie demisie de drept. 

(3) Radierea se face în situaţia în care se constată intervenirea uneia din următoarele situații: 

a) constatarea - ulterior dobândirii calităţii de membru de partid, a faptului că persoana se află într-

una din situaţiile prevăzute la art. 5. alin. 1 lit. c și d. 

b) în caz de deces. 

(4) Excluderea din partid se hotărăşte în conformitate cu prevederile prezentului Statut precum și a 

regulamentelor interne ale partidului. 

 

Art. 7. Drepturile membrilor Partidului Naţional Democrat 

(1) Toţi membrii Partidului Naţional Democrat au drepturi şi îndatoriri egale. 

(2) Membrii Partidului Naţional Democrat au următoarele drepturi: 

1. Să îşi exprime liber opiniile în cadrul tuturor forurilor din interiorul partidului cu privire la 

opţiunile politice ale partidului, la activitatea organismelor de conducere ale acestuia şi a 

reprezentanţilor partidului în funcţii numite sau alese; 

2. Să îşi exprime liber opiniile în afara partidului, în măsura în care exprimările respective nu 

contravin principiilor politice ale partidului, asumate prin Programul politic şi Statut, şi nici deciziilor 

şi hotărârilor organismelor de conducere ale partidului; 
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3. Să fie informaţi la timp şi corect cu privire la activitatea organismelor de conducere ale partidului 

şi a reprezentanţilor partidului în instituţiile publice, precum şi la orice alte informaţii relevante pe 

care partidul le deţine; 

4. Să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere din organismele partidului sau pentru funcţiile 

din afara partidului, care se obţin prin alegeri sau numiri cu sprijinul politic al partidului, în condiţiile 

legii, urmărind principiul competenţei, în conformitate cu prevederile prezentului Statut; 

5. Să participe la luarea hotărârilor în cadrul forurilor partidului conform competenţelor prevăzute în 

Statut şi ale regulamentelor interne ale partidului; 

6. Să participe la programele de formare politică organizate de către partid; 

7. Să se apere în interiorul partidului de orice acuzaţie, în conformitate cu prevederile Statutului şi 

ale regulamentelor interne ale partidului; 

8. Să fie sprijiniţi de partid pentru a se apăra faţă de acuzaţiile externe injuste şi neîntemeiate; 

9. Să folosească baza materială a partidului la care îi dă dreptul poziţia sa în organismele acestuia, 

dar numai în interesul PND; 

10. Să promoveze iniţiative politice proprii prin dezbateri în organismele de conducere ale partidului. 

11. Un membru al Partidului Naţional Democrat poate deţine o singură funcție de conducere în partid 

în acelaşi timp şi la acelasi nivel (naţional, judeţean, local). Sunt considerate funcţii de conducere: 

Presedintele, președintele executiv, prim-vicepresedintele, vicepresedintele, secretarul general, 

secretarul executiv. 

 

Prin excepţie de la prevederile alin. 2 pct. 11, este permisă asigurarea pe o perioadă de maxim 60 de zile, 

a conducerii interimare a unei organizații județene de către un membru al CEN. 

 

(3) Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale şi statutare, este interzisă şi atrage răspunderea 

disciplinară a persoanelor vinovate. 

  

Art. 8. Obligaţiile membrilor Partidului Naţional Democrat: 

(1) Fără discriminări sau privilegii membrii Partidului Naţional Democrat au următoarele obligaţii: 

1. Să respecte Constituţia şi legile ţării, Statutul şi regulamentele partidului, precum și normele de 

integritate şi morală ale Partidului Naţional Democrat; 

2. Să activeze pentru apărarea independenței, suveranității, unității, și integrității teritoriale a 

României, precum și pentru consolidarea prestigiului ei în lume; 

3. Să cunoască Programul politic al partidului şi să contribuie la înfăptuirea acestuia; 

4. Să îndeplinească şi să respecte hotărârile forurilor de conducere ale partidului precum şi 

hotărârile Comisiei de Statut, Arbitraj și Litigii, ale Comisiei de Etică și Integritate și ale 

Comisiei de Evaluare Profesională; 

5. Să participe la activitatea organizaţiilor din care fac parte sau a forurilor de conducere în care au 

fost aleşi;  

6. Să îndeplinească mandatul primit în numele partidului la exercitarea funcţiilor sau demnităţilor 

publice în care au fost desemnaţi sau aleşi cu demnitate, competenţă şi cinste si să pună în 

practică programele şi politicile publice asumate de partid; 

7. Să pună la dispoziţie cunoştinţele lor profesionale sau de altă natură, precum şi informaţiile pe 

care le dețin, ce pot fi utile în activitatea politică a partidului;  

8. Să susţină candidaţii partidului, desemnaţi de organismele competente, pentru a ocupa o funcţie 

publică ce se dobândeşte prin alegere sau numire; 

9. Să plătească cotizaţia stabilită potrivit Statutului; 

10. Să nu participe la acţiuni sau manifestări contrare intereselor partidului şi să nu aibă atitudini ori 

luări de poziţie care să contravină deciziilor şi hotărârilor organismelor statutare ale partidului; 

11. Să se abțină de la orice conduită care ar putea genera dezbinare în interiorul partidului; 

 

Art. 9. Sancţiuni. (1) Membrilor Partidului Naţional Democrat care au săvârşit abateri de la prevederile 

Statutului, au încălcat criteriile de integritate, nu au respectat obligaţiile prevăzute la art. 8 din prezentul 

Statut şi/sau de regulamentele interne ale partidului, au încălcat hotărârile forurilor de conducere ale 

partidului, prin comportamentul sau acţiunile, respectiv inacţiunile lor ori au adus sau aduc prejudicii, de 

orice natură, partidului, li se aplică, în funcţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni:  
a) Mustrarea;  
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b) Avertismentul scris; 

c) Suspendarea din funcția deţinută în partid, pe o perioadă de timp limitată, cuprinsă între o lună şi 

şase luni; 

d) Demiterea din funcţiile ocupate în structurile partidului; 

e) Retragerea sprijinului politic pentru funcţiile dobândite prin susţinerea partidului; 

f) Excluderea din partid; 

(2) Sancțiunile vor fi dispuse, gradual, în funcție de gravitatea abaterilor, excluderea putând fi dispusă 

doar în cazul abaterilor grave sau repetate.  

(3) Nici o persoană nu poate fi sancţionată pentru opiniile formulate în mod civilizat, decent și cu 

respectarea unor minime norme de conduită morală. 

 

Art. 10. Mecanismul de sancționare a membrilor Partidului Național Democrat: 

(1) Sancțiunile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit a), b) și c) se aplică de: 

a) Biroul Politic al Organizației Locale pentru membrii organizației locale. 

b) Biroul Politic Județean pentru membrii care dețin funcții alese sau numite la nivel județean, în 

interiorul partidului sau în afara acestuia cu sprijinul politic al partidului. 

c) Biroul Politic Național pentru membrii care dețin funcții alese sau numite la nivel național, în 

interiorul partidului sau în afara acestuia cu sprijinul politic al partidului. 

d) Comitetul Executiv Național pentru membrii Biroului Politic Național. 

(2) Sancțiunile prevăzute la art. 9 alin (1) lit. d), e) și f) se aplică de: 

a) Biroul Politic Județean – la propunerea Biroului Politic Local, a președintelui Biroului Politic 

Județean sau a cel puțin 1/3 din membrii Biroului Politic Județean – pentru membrii organizațiilor 

locale, inclusiv pentru cei care dețin funcții alese sau numite la nivel local, în interiorul partidului 

sau în afara acestuia cu sprijinul politic al partidului – cu excepția primarilor și a consilierilor 

locali ai municipiilor reședință de județ. 

b) Biroul Politic Național – la propunerea Biroului Politic Județean, a președintelui Biroului Politic 

Național sau a cel puțin 1/3 din membrii Biroului Politic Național – pentru membrii care dețin 

funcții alese sau numite la nivel județean, în interiorul partidului sau în afara acestuia cu sprijinul 

politic al partidului, precum și pentru primarii și consilierili locali ai municipiilor reședință de 

județ. 

c) Comitetul Executiv Național – la propunerea Biroului Politic Național, a președintelui 

Comitetului Executiv Național sau a cel puțin 1/3 din membrii Comitetului Executiv Național – 

pentru membrii Biroului Permanent Național, deputați, senatori, europarlamentari, miniștri, 

secretari de stat, membri Comisiei Naționale de Statut, Arbitraj și Litigii, ai Comisiei Naționale 

de Etică și Integritate, a Comisiei Naționale de Evaluare Profesională și a Comisiei Naționale de 

Control Financiar. 

d) Congresul – la propunerea Comitetului Executiv Național – pentru Președintele partidului. 

(3) Toate hotărârile de sancționare – mai puțin excluderea care se hotărăște cu 2/3 din numărul membrilor 

organului colegial competent, se iau cu o majoritate calificată. 

(4) Președintele Partidului și Biroul Politic Național pot face propuneri de sancționare la toate nivelurile, 

hotărârea urmând să fie luată de organul colegial competent.  

(5) Hotărârile de sancționare produc efecte din momentul în care rămân definitive în interiorul partidului, 

respectiv după soluționarea contestației – în ipoteza în care au fost contestate, sau după trecerea 

termenului de contestație – în situația în care nu au fost contestate. 

 

Art. 11.  Contestarea hotărârilor de sancționare. 

(1) Împotriva oricărei hotărâri de sancționare, membrul sancționat poate formula contestaţie în termen de 

10 zile de la comunicarea hotărârii. 
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(2) Contestația se  depune la Comisia Județeană de Statut, Arbitraj și Litigii sau la Secretarul Executiv 

Județean – pentru sancțiunile dispuse conform art. 10 alin. 1 lit. a) și b) și respectiv la Comisia Națională 

de Statut, Arbitraj și Litigii pentru sancțiunile dispuse conform art. 10 alin. 1 lit. c) și d) și alin (2). 

(3) Contestația va fi soluționată în termen de 30 de zile, hotărârea emisă după caz de Comisia Județeană 

de Statut, Arbitraj și Litigii  sau Comisia Națională de  Statut, Arbitraj și Litigii fiind definitivă și 

obligatorie pentru toți membrii. 

(4) Hotărârea se comunică atât contestatorului cât și emitentului hotărârii de sancționare. 

 

Art. 12. Solicitarea de reînscriere/reprimire în partid pentru persoanele care au fost sancţionate prin excludere sau 

şi-au pierdut calitatea de membru PND prin înscrierea în alt partid, se poate face, în condiţiile prezentului 

Statut, după trecerea unei perioade de minimum 12 luni de la excluderea sau demisia sa. 

 

Art. 13. Biroul Politic Național poate revoca orice hotărâre de excludere. 

 

 

CAPITOLUL IV. 

ORGANIZAREA PARTIDULUI  
 

 

Art. 14. (1) Partidul Naţional Democrat este organizat şi funcţionează, potrivit legii, pe criteriul administrativ-

teritorial. În structura internă a Partidului Național Democrat funcționează următoarele niveluri de 

organizare: 

a) Organizația de secţie de votare;  

b) Organizația locală - comunală, orăşenească, municipală şi la nivelul sectoarelor Municipiului 

Bucureşti;  

c) Organizaţia judeţeană, respectiv cea a Municipiului Bucureşti;  

d) Organizația cetățenilor români din afara țării; 

e) Organizaţia la nivel naţional; 

(2) Organizaţiile Partidului Naţional Democrat au autonomie în organizarea şi desfăşurarea activităţii 

politice în conformitate cu prezentul Statut și cu regulamentele interne ale partidului.  

(3) Organizația de secție de votare se află în coordonarea organizației locale, organizația locală se află în 

coordonarea organizației județene iar organizația județeană se află în coordonarea organizației naționale.   

 

Art. 15. (1) Funcţiile de conducere în organizaţiile locale, judeţene, ale sectoarelor şi a Municipiului Bucureşti 

ale Partidului Naţional Democrat, pot fi ocupate numai de membrii partidului care au domiciliul, 

reşedinţa sau locul de muncă în raza organizaţiei locale sau, după caz, în unităţile administrativ-

teritoriale respective. 

(2) Alegerea conducerilor locale, judeţene şi naţionale se face numai prin vot secret. 

 

Art. 16. (1) Coordonarea şi organizarea campaniilor electorale ale Partidului Naţional Democrat se face conform 

competenţelor stabilite prin prevederile prezentului Statut. Organele împuternicite să prezinte candidaturi 

în alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale sunt Preşedintele Organizaţiei Locale, Preşedintele 

Organizaţiei Judeţene şi Preşedintele Partidului National Democrat, ori persoanele împuternicite de 

aceştia, în conformitate cu dispoziţiile prezentului  Statut şi a regulamentelor interne. 

(2) Şedinţele tuturor organelor de conducere şi de control naţionale, teritoriale şi locale se desfăşoară 

statutar dacă la ele participă mai mult de jumătate din numărul membrilor sau delegaţilor, iar hotărârile 

se adoptă cu o majoritate simplă de voturi ale membrilor sau delegaţilor prezenţi, cu excepţia situaţiilor 

în care prin statut sau prin regulamentele interne se prevede altfel. 

Art. 17. (1) Hotărârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot şi de funcţia ocupată în 

partid. Deciziile și hotărârile structurilor de conducere sunt obligatorii pentru forurile, organizaţiile şi 

membrii cărora li se adresează. 

(2) În exercitarea atribuțiilor statutare, organele colegiale emit hotărâri iar Președintele Partidului și 

președinții structurilor teritoriale emit decizii. 

 



         
 

Pagina 7 

 

A. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT 
 

Art. 18. Organizația de secție de votare (OSV). 

(1) Organizația de secție de votare este structura  organizatorică de bază a partidului, care este constituită 

pe teritoriul unei secţii de votare şi se formează din minim 3 membri.  
(2) Organizaţia de secţie de votare are, în principal, atribuţii ce privesc legătura directă și constantă cu 

cetăţenii şi desfăşurarea în condiţii optime a campaniilor de atragere de noi membri, precum şi a 

campaniei electorale şi a alegerilor din secţia de votare respectivă. 

(3) Conducerea organizației de secție de votare este asigurată de președintele OSV, care poate fi ajutat de 

un vicepreședinte și un secretar, care sunt aleși de membrii OSV, în cadrul Adunării generale a 

membrilor PND din OSV, prin vot secret. 

(4) Procesul verbal al ședinței de constituire și de alegere a conducerii OSV va fi înaintat Biroului Politic 

Local al Organizației locale din care face parte OSV-ul. 

 

Art. 19. Organizația locală.  
(1) Organizaţiile locale sunt constituite pe teritoriul unei singure unităţi administrativ-teritoriale, 

comunală, orăşenească, municipală, respectiv de sector și sunt formate din totalitatea membrilor din 

unitatea administrativ teritorială respectivă. 

(2) Organizațiile locale se constituie din minim 10 membri. 

(3) La nivelul fiecărei Organizaţii locale ale Partidului Naţional Democrat funcționează următoarele 

structuri de conducere: 

a) Adunarea Generală a membrilor organizaţiei locale sau Adunarea Generală Locală; 

b) Biroul Politic Local (BPL); 

c) Președintele Organizației Locale; 

 

Art. 20. (1) Adunarea Generală Locală a membrilor este formată din totalitatea membrilor PND din unitatea 

administrativ teritorială respectivă și este prezidată de drept de președintele Organizației Locale. 

(2) Adunarea Generală Locală a membrilor se întruneşte odată la patru ani şi ori de câte ori este nevoie, 

la convocarea Biroului Executiv Local, a Biroului Executiv Județean sau la cererea a cel puţin jumatate 

din numărul membrilor organizaţiei. În situația în care convocarea a fost făcută de Biroul Politic 

Județean – datorită refuzului sau imposibilității convocării de către Biroul Politic Local organizației 

locale, Biroul Politic Județean va numi persona care va conduce ședința.  

(3) Convocarea Adunării Generale Locale a membrilor organizaţiei se face cu cel puţin 15 zile înaintea 

întrunirii propriu-zise pentru şedinţa ordinară şi cu cel puţin 5 zile pentru şedinţa extraordinară. 

(4) Convocarea Adunării Generale Locale se afișează la sediul organizației județene și se publică pe site-

ul național, respectiv județean, al partidului. 

(5) Adunarea Generală Locală este statutară dacă se întrunește cvorumul de jumătate plus unu, din 

numărul total de membri. În situaţia în care nu se întrunește acest cvorum, Adunarea Generală Locală se 

reconvoacă, de drept, în termen de 7 zile de la data  şedinţei în care nu s-a întrunit cvorumul. La a doua 

convocare, Adunarea Generală Locală  se va desfășura cu numărul membrilor prezenți, hotărârile 

urmând să se ia cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, cu excepția situațiilor în care este prevăzută 

o altă majoritate. 

(6) Adunarea Generală Locală are următoarele atribuţii: 

a) Analizează activitatea desfăşurată de organizaţie de la Adunarea Generală Locală precedentă şi 

aprobă programul de activitate pentru perioada următoare; 

b) Alege Președintele și membrii Biroului Politic Local, pe o perioadă de 4 ani;  

c) Alege delegații pentru Adunarea Generală Judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza 

normei de reprezentare stabilite de Comitetul Executiv Național.  

d) Hotărăște asupra oricărei probleme de interes major. 

 

Art. 21. (1) Biroul Politic Local este format din 7-25 membri şi are următoarea structură: 

a) Preşedinte, 2-4 vicepreşedinţi, secretar executiv, 3-5 membri - în cazul organizaţiilor comunale; 
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b) Preşedinte, prim-vicepreşedinte, 3-7 vice-preşedinţi, secretar executiv, 3-9 membri în cazul 

organizaţiilor orăşeneşti și municipale. 

c) Preşedinte, doi prim-vicepreşedinți, 7-11 vice-preşedinţi, secretar executiv, 4-10 membri, trezorier 

în cazul organizaţiilor sectoarelor Municipiului București. 

(2) Președintele, prim-vicepreședinții, vicepreședinții ,membrii și membrii Biroului Politic Local sunt 

aleși de Adunarea Generală Locală, prin vot direct și secret. Secretarul executiv al organizației locale 

este numit de Președinte.  

Art. 22. Biroul Politic Local se întruneşte lunar şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui 

Organizaţiei Locale, a Biroului Politic Județean sau la cererea a cel putin jumătate din numărul 

membrilor Biroului Politic Local.  

 

Art. 23. (1) Biroul Politic Local (BPL) are următoarele atribuţii: 

1. Coordonează activitatea organizaţiei în intervalul dintre Adunările Generale Locale; 

2. Aplică hotărârile forurilor ierarhic superioare; 

3. Ţine evidenţa membrilor de partid ai organizaţiilor locale şi o comunică organizaţiei judeţene și 

Secretariatului general al partidului; 

4. Verifică încasarea cotizaţiei şi se preocupă de obţinerea fondurilor necesare activităţii partidului, 

potrivit legii; 

5. Administrează şi răspunde de patrimoniul deţinut de organizaţia locală; 

6. Propune candidaţii partidului pentru funcţiile de primar și consilier local, în unitatea administrativ 

teritorială la nivelul căreia este constituită; 

7. Organizează campaniile electorale ale Partidului Naţional Democrat la nivel local; 

8. Coordonează activitatea membrilor Partidului Naţional Democrat aleşi în structurile 

administraţiei publice locale; 

9. Elaborează proiecte şi adoptă poziţii legate de administrarea locală; 

10. Comunică poziţia Partidului Naţional Democrat în problemele de interes public; 

11. Aprobă cererile de înscriere în organizaţie; 

12. Propune și/sau aplică sancțiuni în condițiile art. 9 din prezentul Statut. 

(2) Ședința Biroului Politic Local este statutară dacă se întruneşte cvorumul de jumătate plus unu din 

membrii, hotărârile urmând să se ia cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, cu excepția cazurilor în 

care se cere o altă majoritate. 

Art. 24. Preşedintele Organizaţiei Locale reprezintă organizaţia locală în raporturile cu autorităţile publice şi 

terţii în limita competențelor statutare și mandatului primit de la Biroul Politic Județean. Prezidează 

şedinţele Biroul Politic Local şi ale Adunării Generale Locale, cu excepţia situaţiilor prevăzute de 

prezentul Statut şi de regulamentele interne ale partidului. 

 

Art. 25. În cazul vacanței funcţiei de Președinte se organizează alegeri pentru ocuparea acesteia în termen de 60 

de zile, timp în care conducerea este asigurată de un Președinte interimar numit de Biroul Politic 

Județean. 

 

 

B. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ LA NIVELUL  

ORGANIZAŢIILOR JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

Art. 26. (1) Organizaţiile locale cuprinse pe teritoriul unui judeţ, respectiv al Municipiului Bucureşti, constituie 

organizaţia judeţeană, cu sediul în municipiul - reşedinţă de judeţ, respectiv în Bucureşti. 

(2) Organizaţiile judeţene şi Organizația Municipiului Bucureşti coordonează, în plan judeţean, 

respectiv al Municipiului Bucureşti, realizarea obiectivelor cuprinse în Programul Politic al partidului, în 

Strategia politică şi în hotărârile conducerii naţionale. 

 

Art. 27. Forurile de conducere ale Partidului Naţional Democrat la nivel judeţean şi respectiv la nivelul  

Municipiului Bucureşti sunt următoarele: 

a) Adunarea Generală Judeţeană respectiv Adunarea Generală a Municipiului Bucureşti;  

b) Delegația Permanentă Județeană respectiv Delegația Permanentă a Municipiului Bucureşti; 
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c) Biroul Politic Judeţean respectiv Biroul Politic al Municipiului Bucureşti; 

d) Președintele organizației Județene, respectiv Președintele Organizației Municipiului București. 

 

Art. 28. (1) Adunarea Generală Judeţeană şi Adunarea Generală a Municipiului Bucureşti este formată din:  

a) Membrii Biroului Politic Județean respectiv al Municipiului București; 

b) Toți aleșii locali – membrii PND, din raza teritorială a județului respectiv a Municipiului 

București;  

c) Delegații organizaţiilor locale respectiv de sector, aleşi de către Adunările Generale Locale, odată 

la 4 ani, conform normei de reprezentare stabilite de Biroul Politic Național;  

d) Membrii Comisiei Județene de Statut, Arbitraj și Litigii; 

 

(2) Președintele Organizației Județene respectiv Președintele Organizației Municipiului București 

prezidează de drept lucrările Adunării Generale Județene. 

(3) Adunarea Generală Judeţeană, respectiv a Municipiului Bucureşti se întruneşte de regulă odată la 4 

ani şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Politic Judeţean, respectiv a Biroului Politic al 

Municipiului Bucureşti.  

(4) Adunarea Generală județeană va fi convocată ori de câte ori convocarea este solicitată de cel putin 

jumatate din numărul membrilor Adunării Generale Judeţene/a Municipiului București sau a  Biroului 

Politic Național. În situația în care Biroul Politic Județean, respectiv Biroul Politic al Municipiului 

București refuză convocarea, Biroul Politic Național este în drept să dizolve Biroul Politic Județean, 

respectiv Biroul Politic al Municipiului București.   

(5) Convocarea Adunării Generale Judeţene se face cu cel puţin 15 zile înaintea întrunirii propriu-zise 

pentru şedinţa ordinară şi cu cel puţin 5 zile pentru şedinţa extraordinară.  

(6) Convocarea Adunării Generale Judeţene se afișează la sediul organizației județene și se publică pe 

site-ul național, respectiv județean, al partidului. 

(7) Adunarea Generală Judeţeană este statutară dacă se întrunește cvorumul de jumătate plus unu, din 

numărul total de membri, hotărârile urmând să se ia cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, dacă nu 

se prevede o altă majoritate. În situaţia în care nu se întrunește acest cvorum, Adunarea Generală Locală 

se reconvoacă, de drept, în termen de 7 zile de la data  şedinţei în care nu s-a întrunit cvorumul, în 

aceeași zi și la aceeași oră. La a doua convocare, Adunarea Generală Locală se va desfășura statutar cu 

numărul membrilor prezenți.  

 

Art. 29. (1) Adunarea Generală Judeţeană şi a Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii principale: 

a) Analizează rezultatele electorale ale Partidului la nivelul județului şi la nivelul Municipiului 

Bucureşti; 

b) Alege Preşedintele și membrii aleși ai Biroului Politic Județean, respectiv ai Biroului Politic al 

Municipiului Bucureşti pe o perioadă de 4 ani. Candidații la funcția de președinte al Organizației 

Județene, respectiv de președintele al Organizației Municipiului București, depun o dată cu 

candidatura  o listă care cuprinde persoanele propuse pentru funcțiile de prim-vicepreședinte și 

secretar executiv județean, susținută de minim 1/3 din Organizațiile Locale legal constituite;  

c) Alege cei trei membri și doi supleanți ai Comisiei Judeţene de Statut, Arbitraj și Litigii, precum și 

membrii altor structuri județene a cărei alegere cade în competența sa; 

d) Alege delegaţii la Congres, potrivit normelor de reprezentare stabilite de Comitetul Executiv 

Naţional; 

(2) În cadrul procedurilor de vot sunt considerați aleși candidații și listele care obțin jumătate plus unu 

din voturile delegaților participanți la Congres. 

(3) Adunarea Generală județeană și respectiv Adunarea Generală a Municipiului București este statutară 

dacă se întrunește cvorumul de jumătate plus unul din numărul total de membri, hotărârile urmând a fi 

luate cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, dacă nu se prevede altfel. În situaţia în care nu se 

întrunește acest cvorum, Adunarea Generală Județeană, respectiv a Municipiului București se 

reconvoacă, de drept, în termen de 7 zile de la data  şedinţei în care nu s-a întrunit cvorumul. La a doua 

convocare, Adunarea Generală Județeană respectiv a Municipiului București se va desfășura cu numărul 

membrilor prezenți, hotărârile urmând să se ia cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, cu excepția 

situațiilor în care este prevăzută o altă majoritate.  
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Art. 30. (1) Delegația Permanentă Județeană (DPJ) respectiv Delegația Permanentă a Municipiului București, 

coordonează activitatea organizaţiei în perioada dintre Adunările Generale Judeţene. 

(2) Delegația Permanentă Județeană respectiv Delegația Permanentă a Municipiului București are 

următoarea structură: 

a) Membri Biroului Politic Județean respectiv Membri Biroului Politic al Municipiului București. 

b) Preşedinţii și secretarii executivi organizațiilor locale din localităţile din raza teritorială a 

judeţului respectiv ori a sectoarelor Municipiului Bucureşti. 

c) Toţi aleșii locali din raza teritorială a judeţului, respectiv din raza teritorială a Municipiului 

Bucureşti. 

d) Președinții și secretarii executivi ai organizațiilor de centru de votare – în cazul Municipiului 

București. 

e) Preşedinţii şi secretarii executiv ai structurilor judeţene ale partidului, constituite pe criterii de 

gen. 

(3) Delegația Permanentă Județeană se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea 

Biroului Politic Judeţean, a Biroul Politic Național al Partidului Naţional Democrat, sau la cererea a cel 

putin jumatate din numărul membrilor săi. 

(4) Președintele Organizației Județene respectiv Președintele Organizației Municipiului București 

prezidează de drept lucrările Delegației Permanente Județene, respectiv a Delegației Permanente a 

Municipiului București. 

(5) Delegația Permanentă Județeană respectiv  Delegația Permanentă a Municipiului București are 

următoarele atribuţii: 

a) Coordonează activitatea Partidului Naţional Democrat la nivel judeţean, respectiv la nivelul 

Municipiului București în intervalul dintre Adunările Generale Judeţene; 

b) Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia; 

c) Numește membrii numiți ai Biroului Politic Județean, la propunerea Președintelui Organizației 

Județene. 

d) Aprobă anual, raportul de activitate al Biroului Politic Județean respectiv al Biroului Politic al 

Municipiului București. 

e) Orice alte atribuţii stabilite prin prezentul Statut, Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

PND și a celorlalte regulamente interne. 

(6) Delegația Permanentă Județeană respectiv Delegația Permanentă a Municipiului București este 

statutară dacă se întrunește cvorumul de jumătate plus unul din numărul total de membri, hotărârile 

urmând a fi luate cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, dacă nu se prevede altfel. În situaţia în 

care nu se întrunește acest cvorum, Delegația Permanentă Județeană, respectiv Delegația Permanentă a 

Municipiului București se reconvoacă, de drept, în termen de 7 zile de la data şedinţei în care nu s-a 

întrunit cvorumul. La a doua convocare, Delegația Permanentă Județeană respectiv Delegația 

Permanentă a Municipiului București se va desfășura cu numărul membrilor prezenți, hotărârile urmând 

să se ia cu majoritatea simplă a membrilor prezenți, cu excepția situațiilor în care este prevăzută o altă 

majoritate. 

Art. 31. (1) Biroul Politic Judeţean (BPJ) respectiv al Biroul Politic Municipiului Bucureşti este structura de 

conducere executivă a organizaţiilor judeţene între şedinţele Delegației Permanente Județene respectiv a 

Delegației Permanente a Municipiului București. 

(2) Biroul Politic Judeţean respectiv Biroul Politic al Municipiului Bucureşti are următoarea structură: 

a) Preşedinte, ales prin vot direct și secret de Adunarea Generală a Membrilor Organizației 

Județene. 

b) Un prim-vicepreşedinte ales pe lista președintelui; 

c) Un prim-vicepreşedinte desemnat de drept ca fiind candidatul la funcția de președinte al 

organizației județene/a Municipiului București, care a obținut al doilea scor după numărul de 

voturi, dar nu mai puțin de 20%. În situația în care Președintele ales nu a avut contracandidat, ori 

niciunul dintre contracandidați nu a obținut minim 20% din voturile exprimate la scrutinul pentru 

alegerea președintelui, cel de-al doilea vicepreședinte va fi numit de Delegația Permanentă 

Județeană respectiv a Delegației Permanente a  Municipiului București la propunerea 

Președintelui Organizației Județene respectiv a Președintelui Organizației Municipiului București. 

d) Un Secretar Executiv Județean ales pe lista președintelui; 
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e) 1-14 vicepreşedinţi departartamentali numiți de Delegația Permanentă Județeană respectiv de 

Delegația Permanentă a Municipiului București la propunerea Președintelui Organizației Județene 

respectiv a Președintelui Organizației Municipiului București. 

f) 4-12 vicepreședinți zonali aleși de Adunarea Generală Județeană respectiv Adunarea Generală a 

Municipiului București. Împărțirea pe zone a județelor se face  la propunerea Biroului Politic 

Județean, aprobata de Biroul Politic Național iar în ceea ce privește Municipiul București, 

împărțirea va fi pe sectoare.  

g) 1-6 vicepreședinți numiți de Delegația Permanentă Județeană respectiv Delegația Permanentă a  

Municipiului București, la propunerea Președintelui. 

h) Un vicepreședinte, respectiv președintele Ligii Județene a Aleșilor Locali. 

i) Un trezorier numit de Delegația Permanentă Județeană respectiv de Delegația Permanentă a 

Municipiului București la propunerea Președintelui Organizației Județene respectiv a 

Președintelui Organizației Municipiului București. 

j) Preşedinţii structurilor judeţene ale partidului, constituite pe criterii de gen. 
 

(3) Membrii Biroului Politic Național, deputații, senatorii, europarlamentarii, miniștrii, secretarii de stat, 

președinții și vicepreședinții  consiliilor județene, primarii din județ, consilierii județeni, respectiv, 

Primarul General al Municipiului București, primarii de sector și consilierii generali sunt membrii de 

drept ai Biroului Politic Județean respectiv ai Biroului Politic al Municipiului București.   

(4) Biroul Politic Judeţean respectiv Biroul Politic al Municipiului Bucureşti se întruneşte lunar şi ori de 

câte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui Organizaţiei Judeţene, a Biroului Politic Național al 

PND, sau la cererea a cel putin jumatate din numărul membrilor săi. 

(5) Președintele Organizației Județene respectiv Președintele Organizației Municipiului București 

prezidează de drept lucrările Biroul Politic Județean. 

(6) Biroul Politic Judeţean respectiv al Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii: 

 

a) Coordonează activitatea organizației judeţene respectiv a Municipiului București în intervalul 

dintre şedinţele Delegației Permanente Județene respectiv a Delegației Permanente  a 

Municipiului București; 

b) Analizează activitatea parlamentarilor Partidului National Democrat din judeţ, respectiv din 

Municipiul București şi prezintă rapoarte către Biroul Politic Naţional; 

c) Coordonează activitatea reprezentanţilor Partidului National Democrat numiţi sau aleşi în 

administraţia publică judeţeană; 

d) Aplică hotărârile forurilor de conducere din plan naţional; 

e) Prezintă anual Delegației Permanente Județene respectiv a Delegației Permanente a Municipiului 

București propriul raport de activitate; 

f) Ţine evidenţa membrilor de partid de la nivel judeţean si o comunică Secretariatului General al 

Partidului National Democrat; 

g) Validează cererile de înscriere în Partidului National Democrat, aprobate de conducerea locală; 

h) Stabileşte numărul membrilor Birourilor Politice Locale, în funcţie de mărimea organizaţiei; 

i) Verifică încasarea cotizaţiei şi se preocupă de obţinerea altor fonduri necesare activităţii 

partidului, potrivit legii; 

j) Administrează şi răspunde de patrimoniul deţinut de organizaţia judeţeană; 

k) Propune candidaţi pentru funcţia de Preşedinte  al Consiliului Judeţean, consilier judeţean, 

respectiv pentru funcţia de Primar General și consilier general al municipiului Bucureşti; 

l) Propune candidaţi pentru alegerile parlamentare; 

m) Elaborează proiecte şi adoptă poziţii legate de administrarea judeţului; 

n) Comunică poziţia Partidului National Democrat în probleme de interes public; 

o) Organizează, coordonează si monitorizează campaniile electorale ale Partidului National 

Democrat la nivel judeţean; 

p) Numeste lideri interimari locali până la constituirea organizaţiilor locale respective şi la 

organizarea alegerilor locale; 
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q) Propune/decide sancționarea membrilor care care au săvârșit abateri; 

r) Exercită orice alte atribuţii stabilite prin regulamentele interne; 

s) Aprobă listele de candidați propuse de Birourile Politice Locale; 

 

(7) Ședința Biroului Politic Județean sau a Biroului Politic al Municipiului București este statutară dacă 

se întrunește cvorumul de jumătate plus unu din membrii, hotărârile urmând să se ia cu majoritatea 

simplă a membrilor prezenți, cu excepția cazurilor în care se cere o altă majoritate. 

 

Art. 32. (1) Preşedintele Organizaţiei Judeţene respectiv președintele Organizației Municipiului București 

reprezintă organizaţia judeţeană respectiv Organizația Municipiului București în raporturile cu 

autorităţile publice şi terţii în limita competențelor și, după caz, a mandatului primit de la Biroul Politic 

Național.  

(2) Preşedintele Organizaţiei Judeţene respectiv președintele Organizației Municipiului București 

prezidează şedinţele Biroului Politic Judeţean respectiv a Biroului Politic al Municipiului București, a 

Delegației  Permanente Judeţene respectiv a Delegației  Permanente a  Municipiului București şi ale 

Adunării Generale Judeţene respectiv a Adunării Generale a Municipiului București. Este membru de 

drept în Comitetul Executiv Național. 

 

 

C. STRUCTURA ORGANIZATORICǍ A ORGANIZAȚIEI MEMBRILOR PND  

DIN AFARA ȚĂRII  
 

 

Art. 33. (1) Organizația PND formată din cetățenii români cu drept de vot care au domiciliul, reședința sau locul 

de muncă în afara României, denumită Organizația Diaspora este asimilată unei organizații județene și 

are sediul în Municipiul București. 

(2) Corespunzător, organizațiile PND formate din cetățenii români care au domiciliul, reședința sau 

locul de muncă într-o altă țară, sunt asimilate organizațiilor locale. 

(3) Organizația Diaspora se organizează și funcționează asemenea unei organizații județene, având 

aceleași structuri de conducere.  

(4) Președintele Organizației PND Diaspora reprezintă organizația în raporturile cu autoritățile publice și 

cu terții, prezidează Adunarea Generală a Organizației Diaspora, Delegația Permanentă și Biroul Politic 

și este membru de drept în Comitetul Executiv Național. 

 

 

D. STRUCTURA ORGANIZATORICǍ LA NIVEL NAŢIONAL A PARTIDULUI NAŢIONAL 

DEMOCRAT 
 

 

Art. 34. Structurile de conducere ale Partidului Naţional Democrat la nivel naţional sunt: 

a) Congresul; 

b) Comitetul Executiv Naţional; 

c) Biroul Politic Naţional; 

d) Biroul Permanent; 
e) Președintele Partidului; 

 

Art. 35. (1) Congresul (Adunarea Generală a Membrilor) este structura supremă de conducere şi decizie a 

Partidului Naţional Democrat.  

(2) Congresul ordinar se întrunește odată la 4 ani, în termen de maxim 120 de zile de la data alegerilor 

parlamentare, iar Congresul Extraordinar poate fi convocat ori de câte ori se impune, urmare a Hotărârii 

Comitetului Executiv Național sau a solicitării a cel puțin 1/3 din Organizațiile Județene.  

(3) Convocarea Congresului se face de către Președintele Partidului, anunțul de convocare fiind publicat 

într-un cotidian național cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru desfășurarea Congresului 

și pe site-ul partidului.  
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(4) Data şi locul desfăşurării Congresului, ordinea de zi, precum şi numărul delegaţilor, conform normei 

de reprezentare pentru fiecare organizaţie judeţeană sunt stabilite prin hotărârea Comitetului  Executiv 

Naţional la propunerea Biroului Politic Național. 

(5) Congresul este constituit din membrii CEN, ai CNSAL, ai CNCF, ai CNEI, ai CNEP și delegații 

organizațiilor județene conform normei de reprezentare stabilită de Comitetul Executiv Național.  

(6) Congresul este statutar constituit dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul total al 

membrilor cu drept de vot și hotărâște cu majoritatea simplă a membrilor prezenți cu excepția situațiilor 

în care legea sau Statutul prevăd altfel. 

(7) Lucrările Congresului sunt conduse de către Preşedintele Partidului National Democrat. 

(9) Toate documentele prezentate sunt supuse dezbaterii şi aprobării prin vot.  

(10) La lucrările Congresului pot participa ca invitaţi fără drept de vot şi alte persoane invitate de către 

Președintele Partidului. 

 

Art. 36. (1) Congresul are următoarele atribuţii principale: 

a) Adoptă şi modifică Statutul partidului; 

b) Alege Preşedintele Partidului Naţional Democrat, Preşedintele Executiv, un prim-vicepreşedinte, 

Secretarul General și vicepreşedinţii cu atribuții de coordonare regională. Candidații la funcția de 

președinte al partidului, depun o dată cu candidatura, o listă care cuprinde persoanele propuse 

pentru funcțiile de președinte executiv, prim-vicepreședinte și secretar general, susținută de 

minim 1/3 din Organizațiile Județene legal constituite.  Candidații la funcțiile de vicepreședinte 

cu atribuții de coordonare regională pot candida doar dacă sunt susținuți de minim 1/3 din 

Organizațiile Județene din cadrul regiunii și vor face obiectul votului delegaților la Congres care 

reprezintă respectiva regiune; 

c) Alege Președintele, membrii și membrii supleanți ai CNSAL; 

d) Alege Președintele CNCF, CNEI și CNEP; 

e) Adoptă Strategia politică şi Programul politic prezentate de Preşedintele Partidului  Naţional 

Democrat; 

f) Aprobă fuziunea, divizarea și dizolvarea. Dizolvarea se poate hotărâ doar cu o majoritate de duoă 

treimi; 

g) Hotărâşte reorganizarea Partidului, la propunerea Biroului Politic Național; 

h) Ia act și dezbate raportul Comitetului Executiv Naţional, prezentat de către Preşedintele Partidului  

Naţional Democrat; 

i) Revocă din funcţie sau sancţionează Preşedintele Partidului Naţional Democrat la propunerea 

Comitetului Executiv Naţional; 

j) Stabileşte şi modifică denumirea și semnul permanent al Partidului Naţional Democrat; 

k) Adoptă moţiuni cu caracter de recomandare pentru activitatea viitoare a partidului; 

l) Poate decide asupra oricărei probleme aflate în competența altui organ de conducere; 
(2) În cadrul procedurilor de vot sunt considerați aleși candidații și listele care obțin jumătate plus unu din 

voturile delegaților participanți la Congres; 

 

Art. 37. (1) Comitetul Executiv Naţional (CEN) este structura de conducere a partidului în perioada dintre două 

Congrese.  

(2) Comitetul Executiv Național se întrunește  trimestrial și ori de câte ori este nevoie la convocarea 

Biroului Politic Național. 

(3) Președintele Partidului Național Democrat convoacă și prezidează de drept lucrările Comitetului 

Executiv Național. 

(4) Comitetul Executiv Național este format din: 

a. Membrii Biroului Politic Național; 

b. Președinții Organizațiilor județene PND; 

c. Deputații senatorii, europarlamentarii, membrii ai PND; 

d. Miniștrii și secretarii de stat membrii ai PND; 

e. Președinții și Vicepreședinții Consiliilor Județene membrii ai PND;  

f. Primarii și viceprimarii municipiilor reședință de județ membrii ai PND; 

g. Secretarii Executivi regionali; 
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h. Secretarii executivi ai organizatiilor judetene, 

i. 1 sau 2 primvicepresedinti ai organizatiilor judetene, în functie de marimea structurii 

judetene, norma fiind stabilita de BPN, 
j. Președinții filialelor județene a Ligii Aleșilor Locali; 

k. Preşedinţii şi secretarii generali ai structurilor naţionale ale partidului organizate pe criterii 

specifice, constituite în baza Hotărârii Comitetului Executiv Naţional (tineret, femei, 

pensionar, oameni de afaceri, etc.) 
(5) Comitetul Executiv Național are următoarele atribuții; 

a) Coordonează întreaga activitate a partidului între Congrese; 

b) Stabileşte măsurile necesare îndeplinirii hotărârilor adoptate de Congres;  

c) Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a PND, Codul de conduită al membrilor 

Partidului Naţional Democrat, precum și orice modificare a acestora; 

d) Aprobă Regulamentele proprii ale CNSAL, CNCF, CNEI și CNEP precum și orice modificare a 

acestora; 

e) Aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a departamentelor și orice modificări 

intervenite în organizarea și funcționarea departamentelor precum și orice modificare a acestuia; 

f) Numește și revocă – la propunerea Președintelui, un prim-vicepreședinte în situația în care 

Președintele ales nu a avut contracandidați la alegerile în urma cărora a fost ales președinte al 

Partidului, ori în situația în care nici unul dintre contracandidații președintelui ales nu a obținut 

minim 20% din voturile Congresului; 

g) Numește și revocă, la propunerea Președintelui PND, vicepreședinții partidului – cu 

excepția vicepreședinților aleși de Congres și a vicepreședintelui care ocupă această funcție 

de drept, în calitate de președinte a LAL, secretarii executivi regionali și trezorierul;; 

h) Numește și revocă, la propunerea Biroului Politic Național, membrii CNCF, CNEI, CNEP, cu 

excepția președinților acestor comisii, care sunt aleși de Congres; 

i) Propune Congresului modificarea Statutului partidului, după obținerea avizului Comisiei 

Naționale de Statut, Arbitraj și Litigii, stabilește norma de reprezentare și modalitatea de 

alegere a delegaților la Congresul partidului, fie de către Adunarea Generala a organizatiei 

judetene, fie de Delegația permanentă; 

j) Avizează şi propune Congresului, fuziunile cu alte partidele, negociate de Biroul Politic Național 

al Partidului  Naţional Democrat; 

k) Aprobă alianțele politice și/sau electorale; 

l) Desemnează candidatul Partidului Național Democrat pentru funcția de Președinte al României. 

m) Aprobă propunerea Partidului Național Democrat pentru funcția de Prim Ministru; 

n) Aprobă participarea la guvernare în coaliție cu alte partide; 

o) Aprobă nominalizările pentru funcțiile de miniștrii; 

p) Validează listele de candidați ale Partidului pentru Camera Deputaților, Senat și Parlamentul 

European; 

q) Analizează activitatea parlamentarilor şi a demnitarilor partidului, precum şi a reprezentanţilor în 

administraţia centrală şi dispune măsurile ce se impun; 

r) Aprobă programul de guvernare al Partidului  Naţional Democrat; 

s) Aplică sau propune sancţiuni în conformitate cu prevederile Statutului; 

t) Ia act, analizează și dezbate Rapoartele Biroului Politic Național, al CNSAL, al CNCF, al CNEI, 

al CNEP, al LAL și al departamentelor de specialitate ale Partidului; 

(6) În situația în care Comitetul Executiv Național respinge numirile propuse de Președintele Partidului, 

acesta va prezenta alte propuneri. 

(7) La ședințele Comitetului Executiv Național participă, fără drept de vot, președinții CNSEL, CNCF, 

CNEI și CNEP. 

(8) Ședințele CEN se desfășoară statutar dacă la lucrări participă jumătate plus unul din numărul 

membrilor cu drept de vot, iar hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenți, dacă nu se 

prevede altfel. 

(9) În situația în care Comitetul Executiv Național aprobă înființarea unor structuri constituite pe criterii 

specifice, președinții acestora devin membrii de drept. 

(10) Conținutul lucrărilor Consiliului Executiv Național se consemnează într-un proces verbal, întocmit 

prin grija Secretariatului General. 
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Art. 38. (1) Biroul Politic Naţional (BPN) este structura de conducere a partidului între şedinţele Comitetului 

Executiv Naţional. 

 (2) Biroul Politic Naţional este format din: 

a) Președintele Partidului Național Democrat, ales de Congres; 

b) Președintele executiv, ales de Congres pe lista Președintelui; 

c) Secretarul General ales de Congres pe lista Președintelui; 

d) Trei prim-vicepreședinți aleși de Congres pe lista Președintelui; 
e) Un prim-vicepreședinte, respectiv contracandidatul președintelui ales în alegerile din cadrul 

ultimului Congres, în situația în care a obținut minim 20% din voturile Congresului. În situația în 

care nici un contracandidat nu a 20% din voturile Congresului, primvicepreședintele va fi numit 

de Comitetul Executiv Național, la propunerea Președintelui; 

f) 30 de vicepreședinți din care 8 sunt aleși direct de Congres, unul deține funcția de drept – în 

calitate de președinte LAL, iar 21 sunt numiti de Comitetul Executiv Național la propunerea 

Președintelui; 

g) Trezorierul, numit de Comitetul Executiv Național la propunerea Președintelui; 

h) Patru  secretari executivi naționali numiți de Preşedintele Partidului la propunerea 

Secretarului General; 

i) Preşedinţii structurilor naţionale ale partidului constituite pe criterii de gen; 
  

(3) Președintele Partidului Național Democrat convoacă și prezidează de drept lucrările Biroului Politic 

Național. 

(4) Biroul Politic Naţional are următoarele atribţii: 

 

a) Conduce activitatea partidului între şedinţele Comitetului Executiv Național; 

b) Coordonează activitatea grupurilor parlamentare şi a demnitarilor partidului; 

c) Negociază alianţe si orice alte înţelegeri politice şi le supune aprobării Comitetul Executiv 

Naţional; 

d) Negociază fuziuni în numele Partidului Naţional Democrat şi le supune avizării Comitetul 

Executiv Naţional; 

e) Aplică sancţiuni potrivit prevederilor Statutului; 

f) Aprobă listele de candidați ale PND pentru alegerile locale propuse de Birourile Politice 

Județene, respectiv de Biroul Politic al Municipiului București; 

g) Întocmește listele de candidați pentru Camera Deputaților, Senat și Parlamentul European, pe care 

le înaintează spre validare Comitetului Executiv Național; 

h) Dispune, în situații deosebite, dizolvarea Biroului Permanent Judeţean sau demiterea 

Preşedintelui Organizației Judeţene, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și a 

Regulamentului de organizare și funcționare a PND; 

i) Numește președinții interimari ai Organizațiilor Județene pe o perioadă de maxim 60 de zile; 

j) Dispune convocarea oricărei structuri județene sau locale când apreciază că se impune; 

k) Poate trimite reprezentanți la ședințele oricărei structuri județene; 

l) Exercită orice alte atribuții potrivit prezentului Statut și a Regulamentului de organizare și 

funcționare; 

m) Coordonează campaniile electorale ale Partidului Naţional Democrat; 

n) Propune sancţionarea membrilor potrivit prevederilor Statutului; 

o) Elaborează Regulamentul de organizare și funcționare a PND și îl înaintează spre aprobare 

Comitetului executiv Național, după obținerea avizului CNSAL; 

 

(5) Biroul Politic Național se întruneşte, de regulă, lunar şi oricând este necesar la convocarea 

Preşedintelui Partidului Naţional Democrat sau în lipsa acestuia, a președintelui executiv, ori la 

solicitarea a jumătate plus unu din numărul membrilor. La şedinţa Biroului Executiv al 

Partidului Naţional Democrat pot participa ca invitaţi specialişti din diferite domenii, invitaţi de 

membrii Biroului cu acordul Preşedintelui Partidului Naţional Democrat. 
(6) Ședințele BPN se desfășoară statutar dacă la lucrări participă jumătate plus unul din numărul 

membrilor cu drept de vot, iar hotărrile se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenți, dacă nu se 

prevede altfel. 



         
 

Pagina 16 

(7) Conținutul lucrărilor Biroul Politic Național se consemnează într-un proces verbal, întocmit prin 

grija Secretariatului General.  

 

Art. 39.  (1) Biroul Permanent (BP) este structura de conducere operativa a partidului intre 

sedintele Biroului Politic Naţional.  

                    (2) Biroul Permanent este format din: Presedinte, Preşedinte executiv, Secretar General, 

prim-vicepreşedinţi şi secretarii executivi naţionali.  

                  (3) Preşedintele PND convoacă şi prezidează Biroul Permanent.  

                  (4) Biroul Permanent are următoarele atribuţii:  

                   a) asigură implementarea deciziilor Comitetului Executiv Naţional şi ale Biroului Politic 

Naţional. 

                    b) decide asupra problemelor cu caracter urgent date în competenţa decizională a BPN şi 

care necesită o rezolvare rapidă.  

                 (c) Exercită orice alte atribuţii stabilite prin ROF sau delegate de BPN.  

                  (5) Biroul Permanent se întruneşte săptamânal la convocarea Preşedintelui, lucrează cu un 

cvorum statutar de 2/3 din membrii valizi şi decide cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.  

 

 

Art. 40. (1) Preşedintele Partidului Naţional Democrat este conducătorul politic al Partidului și are următoarele 

atribuții: 

a) Reprezintă partidul în relaţiile cu instituțiile publice și terții; 

b) Conduce și coordonează activitatea structurilor de partid la nivel național; 

c) Prezidează ședințele Biroului Politic Național, Comitetului Executiv Național și ale Congresului; 

d) Propune Comitetului Executiv numirea și revocarea membrilor Biroului Politic Național numiți la 

propunerea președintelui; 

e) Conduce negocierile politice în numele Partidului Național Democrat.; 

f) Semnează forma finală a listelor de candidați ai PND; 

g) Prezintă candidaturile Partidului Național Democrat în alegerile parlamentare, europarlamentare 

şi prezidenţiale; 

h) Propune aplicarea de sancţiuni, conform prezentului statut și a regulamentelor interne; 

i) Exercită orice alte competențe potrivit Statutului și Regulamentului de organizare și funcționare; 

(2) Președintele Partidului poate delega către Președintele Executiv unele dintre atribuții; 

 

 

Art. 41. (1) Secretariatul General al Partidului  Naţional Democrat asigură implementarea unitară și eficientă a 

deciziilor de organizare ale Partidului Naţional Democrat, conform dispozitiilor prezentului Statut, a 

Regulamentului de organizare si functioanare și a hotărârilor Biroului Politic Național și Comitetului 

Executiv Național. 

(2) Secretariatul General al Partidului este format din: 

a) Secretarul General al Partidului  Naţional Democrat – ales de Congres pe lista președintelui; 

b) Patru secretari executivi naționali, având atribuţiile stabilite prin Regulamentul de 

Organizare şi Funcţionare. 
c) Opt secretarii executivi regionali, numiți de Comitetul Executiv Național la propunerea 

Președintelui, fiecare cu atribuții de coordonare și control a activității secretarilor executivi 

județeni din regiunea în care activează. 

(3) Activitatea Secretariatului Partidului Naţional Democrat este coordonată de către Secretarul General. 

(4) Secretariatul General asigură comunicarea în interiorul partidului, coordonează activitatea 

personalului angajat, ține evidențele Partidului și exercită toate atribuțiunile stabilite în sarcina sa prin 

prezentul Statut și Regulamentele interne ale Partidului.   

 

 

E. COMISIILE PARTIDULUI NAȚIONAL DEMOCRAT 
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Art. 42. La nivelul central al Partidului Naţional Democrat se constituie și funcționează, conform prevederilor 

Statului, următoarele structuri: 

a) Comisia Națională de Statut, Arbitraj și Litigii (CNSAL); 

b) Comisia Naţională de Control Financiar (CNCF); 

c) Comisia Naţională de Etică și Integritate (CNEI); 

d) Comisia Națională de Evaluare Profesională (CNEP); 

 

Art. 43. (1) Comisia Naţională de Statut, Arbitraj și Litigii (CNSAL) este garantul respectării prevederilor 

statutului precum și a regulamentelor adoptate în baza și pentru aplicarea acestuia, de către structurile și 

membrii partidului. 

(2) Principalele atribuții ale CNSAL sunt: 

a) Avizează orice propunere de modificare a Statutului partidului, Regulamentul de organizare și 

funcționare și orice alte regulamente adoptate în baza și pentru aplicarea statutului, precum și 

orice propuneri de modificare a acestora; 

b) Arbitrează orice neînțelegere și sau diferend între structurile partidului, între membrii acestuia, 

precum și între structuri și membrii; 

c) Soluționează – cu respectarea principiului dreptului la apărare, contestațiile formulate împotriva 

deciziilor și hotărârilor organelor statutare; 

(3) În lipsa avizului CNSAL ori în condițiile avizului negativ a propunerilor de modificare a Statutului 

partidului, Regulamentul de organizare și funcționare și orice alte regulamente adoptate în baza și 

pentru aplicarea statutului, precum și orice propuneri de modificare a acestora, acestea nu pot fi supuse 

la vot. 

(4) Soluția pronunțată de CNSAL în procedura de arbitraj este obligatorie. 

(5) Hotărârile CNSAL sunt definitive și obligatorii pentru toţi membrii şi pentru toate forurile de 

conducere ale Partidului Naţional Democrat şi se aplică de către forurile competente. 

(6) Anual, CNEI va prezenta Comitetului Executiv Național un raport privind activitatea desfășurată, 

concluziile activităților de verificare și propunerile de îmbunătățire a procedurilor. 

(7) Comisia este formată din 11 membri și 4 supleanți, aleși de Congres pentru o perioadă de 

patru ani, care nu pot face parte din nici o structură națională de conducere a Partidului National 

Democrat, cu excepţia Departamentelor.  

(8) La nivelul fiecărui județ se înființează și funcționează Comisiile județene de Statut Etică și Litigii, 

formate din trei membrii și doi supleanți, aleși de Adunarea Generală Județeană pentru o perioadă de 

patru ani. Până la constituirea CJSAL, atribuțiile acestora vor fi exercitate de CNSAL. 

(9) Comisia Naţională de Arbitraj si Comisiile Judeţene de Arbitraj îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu dispozițiile prezentului Statut, a Regulamentului de Organizare și Funcționare și a 

regulamentului de organizare și funcționare al CNSAL. 

 

Art. 44. (1) Comisia Naţională de Control Financiar (CNCF) este structura centrală de control a gestiunii 

patrimoniului și a activității financiare a partidului, având atât atribuții de control preventiv cât și de 

control ulterior. 

(2) Comisia Naţională de Control Financiar verifică modul de realizare și proveniența fondurilor 

partidului, oportunitatea și corectitudinea cheltuielilor, modul de constituire și întreținere a 

patrimoniului, precum și orice alte aspecte ce țin de activitatea financiar-contabilă, atât cea curentă cât și 

cea legată de campanile electorale.  

(3) Anual, CNCF va prezenta Comitetului Executiv Național un raport privind activitatea desfășurată, 

concluziile activităților de verificare și propunerile de îmbunătățire a procedurilor. 

(4) CNCF este formată din 11 membri (președinte, vicepreședinte, secretar și opt membri) la care 

se adaugă patru membri supleanți. Membrii CNCF nu pot face parte din nici o structură 

naţională de conducere a partidului, cu excepţia departamentelor. 

(5) Președintele CNCF este ales de Congres iar ceilalți 10 zece membrii și patru supleanți sunt aleși de 

Comitetul Executiv Național. 

(6) CNCF îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispozițiile prezentului Statut, a Regulamentului 

de Organizare și Funcționare și a regulamentului de organizare și funcționare al CNCF. 

 

Art. 45. (1) Comisia Naţională de Etică și Integritate (CNEI) este structura colegială a partidului însărcinată cu 

verificarea respectarii normelor de etică și integritate la toate nivelurile partidului și a îndeplinirii 
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condițiilor de etică și integritate de către membrii PND propuși pentru a ocupa o funcție aleasă sau 

numită în interiorul partidului sau în afara acestuia cu sprijinul politic al PND. 

(2) CNEI are următoarele atribuții: 

a) Verifică respectarea criteriilor de etică și integritate de către membrii PND propuși pentru a ocupa 

o funcție aleasă sau numită în interiorul partidului sau în afara acestuia cu sprijinul politic al 

PND; 

b) Verifică și avizează toate propunerile/candidaturile pentru funcțiile alease sau numite în interiorul 

partidului sau în afara acestuia cu sprijinul politic al PND; 

(3) Rapoartele și avizele CNEI se comunică persoanei interesate și după caz BPN, BPJ, BPL și pot fi 

contestate, în termen de zece zile de la comunicare la CNSAL, a cărei hotărâre este definitivă. 

(4) Anual, CNEI va prezenta Comitetului Executiv Național un raport privind activitatea desfășurată, 

concluziile activităților de verificare și propunerile de îmbunătățire a procedurilor. 

(5) CNEI este formată din 11 membri (președinte, vicepreședinte, secretar și opt membri) la care 

se adaugă patru membri supleanți. Membrii CNEI nu pot face parte din nici o structură naţională 

de conducere a partidului, cu excepția departamentelor. 
(6) Președintele CNEI este ales de Congres iar ceilalți 10 zece membrii și patru supleanți sunt aleși de 

Comitetul Executiv Național. 

(7) CNEI îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispozițiile prezentului Statut, a Regulamentului 

de Organizare și Funcționare și a regulamentului de organizare și funcționare al CNEI. 

 

Art. 46. (1) Comisia Națională de evaluare profesională (CNEP) este structura colegială a partidului însărcinată 

cu verificarea criteriilor de competență a membrilor PND.  

(2) CNEP are următoarele atribuții: 

a) Avizează din punct de vedere a competenței profesionale membrii PND propuși pentru a ocupa o 

funcție aleasă sau numită în interiorul partidului sau în afara acestuia cu sprijinul politic al PND; 

b) Monitorizează activitatea profesională a persoanelor care membrii PND ocupă o funcție aleasă 

sau numită în interiorul partidului sau în afara acestuia cu sprijinul politic al PND; 

 

(3) Rapoartele și avizele CNEP se comunică persoanei interesate și după caz BPN, BPJ, BPL și pot fi 

contestate, în termen de zece zile de la comunicare la CNSAL, a cărei hotărâre este definitivă. 

(4) Anual, CNEP va prezenta Comitetului Executiv Național un raport privind activitatea desfășurată, 

concluziile activităților de verificare și propunerile de îmbunătățire a procedurilor. 

(5) CNEP este formată din 11 membri (președinte, vicepreședinte, secretar și opt membri), la care 

se adaugă patru membri supleanți.  Membrii CNEP nu pot face parte din nici o structură 

naţională de conducere a partidului, cu excepția departamentelor. 

(6) Președintele CNEP este ales de Congres iar ceilalți 10 zece membrii și patru supleanți sunt aleși de 

Comitetul Executiv Național. 

(7) CNEP îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispozițiile prezentului Statut, a Regulamentului 

de Organizare și Funcționare și a regulamentului de organizare și funcționare al CNEP. 

 

Art. 47. (1) Prin Hotărârea Comitetului Executiv Național, se pot înființa structuri județene ale CNCF, CNEI și 

CNEP, situație în care președintele, membrii și membrii supleanți ai acestora vor fi aleși de Adunarea 

Generală Județeană, respectiv Adunarea Generală a Municipiului București. 

(2) Comisiile județene astfel înfințate vor fi formate din trei membrii titulari și doi membrii supleanți și 

vor avea atribuțiile expres stipulate în Regulamentului de Organizare și Funcționare și a regulamentelor 

de organizare și funcționare ale CNCF, CNEI și CNEP. 

 

 

F. DEPARTAMENTELE PARTIDULUI  NAŢIONAL DEMOCRAT. 
 

 

Art. 48. (1) Departamentele Partidului Naţional Democrat sunt structurile de analiză, de dezbatere și de decizie 

asupra strategiilor și politicilor domeniale fundamentale ale partidului. 

(2) Departamentele se înființează și funcționează la nivel național și județean și, acolo unde este cazul, 

la nivelul organizaților locale. 
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(3) Departamentele sunt formate din specialiști în domeniile din zona de acoperire a fiecărui 

departament, membrii ai PND, precum și din afara partidului. 

(4) Coordonatorii la nivel național ai departamentelor de specialitate sunt de drept vicepreședinți ai PND 

și membrii în Biroul Politic Național, iar coordonatorii la nivel județean sunt membrii de drept ai 

Birourilor Permanente Județene. 

 

Art. 49. (1) Domeniile în care se înființează departamente de specialitate sunt: 

a) Ordine publică, apărare și siguranță națională; 

b) Justiție și drepturi cetățenești; 

c) Politică externă; 

d) Administrație și dezvoltare regională și fonduri europene; 

e) Buget și politici fiscale; 

f) Economie, energie și mediu de afaceri; 

g) Agricultură și dezvoltare rurală; 

h) Sănătate; 

i) Educație, cercetare, tineret și sport; 

j) Muncă, familie și protecție socială; 

k) Transporturi și Infrastuctură; 

l) Mediu, ape, silvicultură; 

m) IT și Comunicații; 

n) Relația cu diaspora; 

o) Cultură, culte și minorități; 

(2) Activitatea departamentelor va fi reglementată în Regulamentul de Organizare și funcționare a PND 

și în Regulamentul de organizare și funcționare a departamentelor PND.  

 

Art. 50. La propunerea Președintelui partidului, Comitetul Executiv poate mări sau micșora numărul 

departamentelor ori schimba titulatura și aria de acoperire domenială a acestora. 

 

 

G. STRUCTURI ALE PND  

CONSTITUITE PE CRITERII SPECIFICE 
 

 

Art. 51. (1) În vederea eficientizării implementării politicilor publice și a realizării unui schimb de experiență 

real pe probleme de administrație publică între aleșii locali ai PND, se constituie atât la nivel național 

cât și la nivelul fiecărui județ, Liga Aleșilor Locali a PND, din care fac parte toți aleși locali membrii 

PND – președinți de consiliu județean, primari, consilierii județeni și locali.  

(2) Liga Aleșilor Locali (LAL) se constituie atât la nivel național cât și la nivel județean, având organe 

proprii de conducere, alese de Adunarea Generală Națională și respectiv Adunarea Județeană a LAL, 

președintele LAL la nivel Național fiind de drept Vicepreședinte al partidului și membru în Biroul 

Politic Național, iar președintele județean al LAL fiind de drept vicepreședinte al organizației județene și 

membru al Biroului Politic Județean. 

(3) Anual președintele LAL prezintă Comitetului Executiv Național un raport de activitate privind 

activitatea LAL. 

(4) LAL își desfășoară activitatea potrivit prezentului Statut precum și a Regulamentului de Organizare 

și Funcționare al PND și al Regulamentului de organizare și funcționare al LAL. 

 

Art. 52. (1) Prin hotărârea Comitetului Executiv Național, la propunerea Biroului Politic Național, la nivelul 

PND se pot înființa și alte structuri constituite pe criterii specifice, cum ar fi, enumerativ și nu limitativ: 

tineret, femei; seniori, oameni de afaceri. 

(2)Modul de organizare și funcționare al structurilor constituite pe criterii specifice și reprezentarea 

acestora la nivelul structurilor naționale, județene și locale ale PND, va fi reglementat prin 

Regulamentul de organizare și funcționare al PND și în regulamentele proprii ale fiecăreia. 
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CAPITOLUL V. 

STABILIREA CANDIDATURILOR  

 
A. Prevederi Generale. 

 

Art. 53. Toți candidații Partidului la reprezentare locală, județeană sau națională sau internațională trebuie să 

îndeplinească criteriile de integritate și de competență profesională. 

Art. 54. CNEI și CNEP vor propune, iar Comitetul Executiv Național va adopta, în termen de maxim trei luni de 

la constituire Criteriile minime de integritate și competență profesională necesare obținerii sprijinului 

Partidului pentru a putea candida în alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale, 

precum și pentru a fi numit într-o funcție publică cu sprijinul Partidului. 

 

B.Reguli. 

 

Art. 55. (1) Propunerea candidaţilor de către organizații se va face transparent, cu votul majoritar al structurii 

care are competenţa propunerii, strict dintre membrii care îndeplinesc criteriile de integritate, 

competenţa şi proiect. Poate solicita susținerea candidaturii sale orice membru care îndeplinește 

criteriile de integritate şi competență și prezinta un proiect. 

(2) Modalitatea de evaluare a proiectelor va fi prezentată în Regulamentul de organizare și funcționare a 

PND. 

Art. 56. Toate propunerile pentru funcțiile elective – aleși locali, deputați, senatori, europarlamentari, președinte, 

se fac, după caz, în condițiile stabilite de prezentul statut, de către, organizația locală, organizația 

județeană sau organizația națională – care își exprimă voința prin organele expres desemnate prin 

Statutul Partidului, iar aprobarea acestora se face de structura colegială ierarhic superioară: BPJ pentru 

propunerile venite de la BPL, BPN pentru propunerile venite de la BPJ și CEN pentru propunerile venite 

de la BPN. 

Art. 57. Candidatura persoanele care nu îndeplinesc condițiile de integritate și competență, nu va putea fi 

aprobată. 

Art. 58. Contestațiile cu privire la evaluarea membrilor din punct de vedere al critetiilor de integritate și 

competențe profesionale vor soluționate de CNSAL, a cărei hotărâre este definitivă și obligatorie. 

 

 

CAPITOLUL VI 

FONDURILE ȘI PATRIMONIUL PARTIDULUI  
 

Art. 59. Sursele de finanţare ale Partidului Naţional Democrat sunt: 

a) Cotizaţiile membrilor partidului; 

b) Donaţii şi legate; 

c) Subvenţii de la bugetul de stat; 

d) Alte surse, potrivit legii; 

 

Art. 60. Partidul Naţional Democrat poate deţine, în condițiile legii, bunuri mobile şi imobile necesare 

desfăşurării activităţilor sale specifice. 

 

Art. 61. Organizaţiile locale şi judeţene pot deschide conturi bancare în condiţiile legii, cu aprobarea Biroului 

Politic Național, şi răspund de gestionarea acestora. 

 

Art. 62. (1) Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează, în condițiile legii, prin conturi în lei şi în valută, 

deschise la bănci cu sediul în România și se gestionează de persoane împuternicite, numite la nivel 

național de Biroul Politic Național, iar la nivel județean de Biroul Politic Județean. 

(2) Persoanele împuternicite vor prezenta structurilor de conducere care i-au împuternicit rapoarte 

periodice privind situația conturilor și operțiunile de încasări și plăți. 

 

Art. 63. Membrii partidului plătesc o cotizaţie lunară stabilită de către Comitetul Executiv Național. 
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Art. 64. Comitetul Executiv numeşte un mandatar financiar, conform legii, pe perioada campaniilor electorale 

locale, parlamentare şi prezidenţiale. 

 

 

CAPITOLUL VII 

ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII 
 

 

Art. 65. Partidul își încetează activitatea în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare. Autodizolvarea nu 

poate fi hotărâtă decât de Congresul Partidului cu o majoritate de două treimi.  

 

 

CAPITOLUL VIII 

DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
 

 

Art. 66. Statutul Partidului Naţional Democrat este obligatoriu pentru toţi membrii şi toate organizaţiile 

partidului. 

 

Art. 67. (1)Hotărârile adoptate de catre Congres, Comitetul Executiv Naţional şi de către Comitetul Executiv 

Național sunt obligatorii peontru toate forurile de conducere şi pentru toţi membrii Partidului Naţional 

Democrat, în condiţiile prevăzute de prezentul Statut. 

(2) CEN poate aproba alegerea structurilor de conducere județene și locale în mod individual 

pentru fiecare funcție. 

 

Art. 68. Fiecare organ colegial de conducere, comisie sau department poate decide ca membri care nu pot, 

din motive obiective, să participe la şedinţe, să îşi exprime votul electronic sau prin 

corespondenţă. 
 

Art. 69. În măsura în care nu prevede, prezentul statut se completează de drept cu prevederile Legii partidelor 

politice. 

Art. 70. Prezentul Statut a fost redactat și semnat în 22 de exemplare originale. 

 

 

 

 

ANEXA 1 - Semnul permanent 

 

ANEXA 2 - Semnul electoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


