
PROTOCOL DE FUZIUNE 

 

Partidul UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA („USR”), persoană juridică de drept public, 

înregistrat în Registrul Partidelor Politice sub nr. 125, cu sediul în Mun. București, Sec. 1, 

Bld. Aviatorilor, Nr. 9, codul fiscal 36420951, adresa de e-mail contact@usr.ro și nr. de 

telefon +40 (372) 372 877, reprezentat legal prin Ilie Dan Barna, în calitate de Președinte 

 

și 

 

PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE și SOLIDARITATE („PLUS”), persoană juridică de drept 

public, înregistrat în Registrul Partidelor Politice sub nr. 181, cu sediul în Mun. București, 

Sec. 1, Str. Finlanda, Nr. 15, codul fiscal 41365543, adresa de e-mail contact@ro.plus și nr. 

de telefon +40 (751) 691 653, reprezentat legal prin Dacian Julien Cioloș, în calitate de 

Președinte, 

 

recunoscând necesitatea apariției pe scena politică din România a unui pol solid, de 

orientare centru - dreapta modern, ce își dorește, iar nu doar proclamă, progresul economic 

și social al întregii societăți,   

analizând perioada de mai bine de un an în care formațiunile din care facem parte au 

funcționat în cadrul unei alianțe, dezvoltând structuri, obiective și perspective comune, 

analizând, în mod egal, faptul că perpetuarea colaborării ca alianță  aduce cu sine o logică 

intra-grup pentru fiecare dintre cele două partide, ce riscă să ne distanțeze, diferențele 

minore dintre cele două partide fiind extrapolate și folosite în scopul justificării existenței 

separate a fiecăruia dintre acestea, 

conștientizând că toată energia utilizată pentru a evita sau a ameliora conflictele dintre 

membrii celor două partide poate fi valorificată într-un mod mult mai util în plan extern, în 

lupta pentru punerea în aplicare a viziunii și programelor noastre în activitatea de guvernare 

a României, 

conștientizând că atât USR, cât și PLUS, au realizat inovații în politica românească prin 

introducerea unor sisteme democratice de alegeri și decizie în interiorul organizațiilor, fiind 

cele mai moderne și democratice partide din România: alegeri directe pentru președinte, 

referendumuri interne, alegeri tip primaries pentru diverse funcții, competiția deschisă de 

CV-uri pentru posturi publice și altele, și angajându-ne că, plecând de la aceste realizări să 

dezvoltăm pe mai departe practicile democratice, transparente și predictibile de alegeri și 

decizie în partidul rezultat după fuziune, 



bazându-ne pe faptul că și PLUS, și USR au prevăzut în statute anumite practici privind 

incompatibilitățile, menite să diminueze tentația acumulării de funcții și angajându-ne să 

unificăm aceste practici prin viitorul statut comun, pe baza principiului că o persoană nu 

poate ocupa mai multe de două funcții alese sau numite în structuri permanente (incluzând 

aici funcțiile și structurile de partid cât și funcții publice și structuri publice) 

având în vedere necesitatea luării unor decizii rapide, care să ne permită să participăm în 

alegerile locale și parlamentare din 2020 cu liste și candidați unici, care să devină apoi într-

un termen cât mai scurt membri ai aceluiași partid, 

 

în temeiul art. 36-38 din Legea partidelor politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările 

ulterioare, hotărăsc reorganizarea acestora prin fuziune și amendarea Statutului USR, în 

termenii și condițiile prevăzute în continuare. 

 

Art. 1. – Caracterul fuziunii dintre partidul Uniunea Salvați România și Partidul Libertate, 

Unitate și Solidaritate este prin absorbție a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate de 

către partidul Uniunea Salvați România. 

 

Art. 2. – (1) Partidul Uniunea Salvați România își păstrează personalitatea juridică, 

denumirile integrală și prescurtată, semnele permanent și electoral, programul politic și se 

subrogă în drepturile și obligațiile Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate, care își 

încetează activitatea, urmând a fi radiat din Registrul Partidelor Politice, ca urmare a 

rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de admitere a prezentului protocol de fuziune. 

 

(2) Cele două partide se angajează față de membrii lor ca imediat după rămânerea definitivă 

a hotărârii judecătorești de admitere a prezentului protocol de fuziune să demareze 

procedurile statutare necesare astfel încât programele politice ale USR și PLUS să fie 

unificate într-un singur program politic care să cuprindă principalele direcții programatice și 

de politici publice existente în cele două programe, în forma de la momentul încheierii 

prezentului protocol de fuziune. 

 

(3) Cele două partide se angajează față de membrii lor ca, imediat după rămânerea 

definitivă a hotărârii judecătorești de admitere a prezentului protocol de fuziune, să 

demareze procedurile statutare în vederea modificării denumirii integrale a partidului în 

USRPLUS, precum și a semnului permanent și a semnului electoral, astfel încât acestea să 

reflecte noua denumire a partidului. 

 



Art. 3. – (1) Toate sumele de bani și bunurile deținute de Partidul Libertate, Unitate și 

Solidaritate se transferă de drept în patrimoniul partidului Uniunea Salvați România 

începând cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de admitere a prezentului 

protocol de fuziune. 

 

(2) Partidul Uniunea Salvați România substituie de drept Partidul Libertate, Unitate și 

Solidaritate în toate contractele în care Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate are calitatea 

de parte începând cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de admitere a 

prezentului protocol de fuziune. 

 

(3) Partidul Uniunea Salvați România se substituie de drept Partidului Libertate, Unitate și 

Solidaritate în toate raporturile juridice de drept public sau de drept privat în care acesta este 

parte începând cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de admitere a 

prezentului protocol de fuziune. 

 

(4) De asemenea, partidul Uniunea Salvați România preia toate drepturile și obligațiile, 

patrimoniale sau nepatrimoniale, ale Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate începând cu 

data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de admitere a prezentului protocol de 

fuziune. 

 

(5) În termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de 

înregistrare a prezentului protocol de fuziune se vor finaliza următoarele demersuri ale 

fuziunii: 

 

(i) toată arhiva Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate, împreună cu toate documentele 

financiar-contabile, contractele și orice alte evidențe vor fi inventariate și transmise către 

partidul Uniunea Salvați România, după realizarea unui audit financiar comun și a bilanțului 

de fuziune în perioada cuprinsă între congresele de fuziune și data rămânerii definitive a 

hotărârii instanței; 

 

(ii) toate sumele, bunurile și orice alte efecte patrimoniale deținute de Partidul Libertate, 

Unitate și Solidaritate vor fi inventariate pentru a fi înregistrate corespunzător în evidențele 

partidului Uniunea Salvați România și apoi predate pe bază de proces-verbal; 

 

(iii) eventualele sume aflate în conturile bancare ale Partidului Libertate, Unitate și 

Solidaritate vor fi transferate în conturile partidului Uniunea Salvați România și, ulterior, 



conturile bancare ale Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate vor fi închise, iar eventualele 

sume aflate în casieria Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate vor fi predate către 

responsabilii partidului Uniunea Salvați România, cu respectarea prevederilor legale 

incidente cu privire la disciplina financiară a partidelor politice; 

(iv) eventualele obligații de plată ale Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate vor fi stinse 

până la data pronunțării definitive a hotărârii judecătorești privind fuziunea sau, după caz, 

vor fi preluate de partidul Uniunea Salvați România, după o analiză și decizie în acest sens 

la nivelul conducerii partidului;  

(v) fuziunea va fi adusă la cunoștința oricăror terți interesați (parteneri contractuali, instituții, 

autorități etc.) pentru a se lua act de încetarea personalității juridice a Partidului Libertate, 

Unitate și Solidaritate, respectiv de subrogarea partidului Uniunea Salvați România în toate 

drepturile și obligațiile patrimoniale și nepatrimoniale ale Partidului Libertate, Unitate și 

Solidaritate. 

 

(6) Subvențiile și, dacă este cazul, oricare alte facilități cuvenite Partidului Libertate, Unitate 

și Solidaritate și Partidului Uniunea Salvați România conform legii, se cumulează și revin 

partidului Uniunea Salvați România începând cu data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătorești de înregistrare a prezentului Protocol de fuziune. 

 

Art. 4. – (1) Începând cu data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de admitere a 

prezentului protocol de fuziune, toți membrii Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate devin 

membri cu drepturi și obligații depline ai partidului Uniunea Salvați România. Vor avea drept 

de vot membrii care au cotizația plătită la zi. Pentru a se consideră că au cotizația plătită la 

zi, membrii vor trebui sa plateasca toate cotizatiile restante de la momentul la care au 

devenit membri ai oricăruia dintre partide. În termen de cel mult 30 de zile  de la data 

rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de înregistrare a prezentului protocol de fuziune 

toate evidențele Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate cu privire la membrii săi vor fi 

transmise către Uniunea Salvați România în scopul actualizării evidențelor membrilor 

Uniunea Salvați România. 

(2) Continuitatea vechimii în partid a tuturor membrilor este garantată. Vechimea în Partidul 

Libertate, Unitate și Solidaritate se consideră vechime în partidul Uniunea Salvați România. 

În acest scop, în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești 

de admitere a prezentului protocol de fuziune, se vor transfera toate evidențele Partidului 

Libertate, Unitate și Solidaritate către partidul Uniunea Salvați România în scopul întocmirii 

unei evidențe cumulate. 

(3) Membrii excluși din USR sau PLUS care se regăsesc în prezent în celălalt partid își pierd 

automat calitatea de membru de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de 

aprobare a fuziunii. Membrilor care au fost respinși de la înscriere dintr-unul dintre partide și 

au fost admiși de celălalt li se va suspenda calitatea de membru până la o procedură de 

validare în noile structuri de conducere alese la nivel local, care va fi finalizată în maxim 60 

de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de aprobare a fuziunii.  



Art. 5. – (1) În perioada tranzitorie dintre data aprobării fuziunii în cadrul organelor supreme 

de decizie ale celor două partide și până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de 

admitere a prezentului protocol de fuziune, raporturile dintre USR și PLUS vor avea la bază 

dispozițiile din cadrul Protocolului de Asociere semnat de către Președintele USR și 

Președintele PLUS în vederea formării alianței politice “Alianța USR PLUS”. Dispozițiile 

menționate reprezintă voința părților exprimată și prin prezentul protocol de fuziune și vor fi 

aplicabile chiar și în lipsa aprobării printr-o hotărâre judecătorească definitivă a Protocolului 

de Asociere și a înregistrării alianței politice “Alianța USR PLUS” în Registrul Alianțelor 

Politice. De asemenea, în această perioadă: 

 

a) în cadrul comunicării publice și electorale, vor fi folosite elementele de comunicare 

(denumire, semn electoral) specifice alianței politice USR PLUS; 

 

b) USR și PLUS vor participa în cadrul alegerilor de orice tip sub forma unei alianțe 

electorale sau politice denumite “Alianța USR PLUS”, în conformitate cu art. 7 din prezentul 

Protocol; 

c) birourile filialelor județene/de sector ale partidului Uniunea Salvați România și Partidului 

Libertate, Unitate și Solidaritate vor avea ședințe comune cel puțin o dată pe lună, luând 

împreună decizii pentru dezvoltarea strategică la nivelul respectivului județ. 

 

d) structurile responsabile cu extinderea vor face o informare reciprocă transparentă lunară 

cu privire la procesele de recrutare, urmând ca procedurile de recrutare să fie mutualizate în 

cel mai scurt timp. Corpul electoral pentru procesul de desemnare a candidaților comuni la 

alegerile parlamentare va fi compus din cei care au calitatea de membru și/sau au formulat 

intenția de a deveni membru înregistrată ca atare în evidențele oricăruia dintre cele două 

partide la data Congresului comun de fuziune. Similar pentru alegerile interne pentru noile 

organe de conducere de la nivel local și județean, corpul electoral va fi compus din cei care 

îndeplinesc condițiile anterioare la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de 

aprobare a fuziunii. Pentru ambele procese electorale menționate, vor avea drept de vot 

membrii care au cotizația plătită la zi. Pentru a se considera că au cotizația plătită la 

zi, membrii vor trebui să platească toate cotizațiile restante începând cu momentul la 

care au devenit membri ai oricăruia dintre partide. 

 

e) BN-urile celor două partide vor fi responsabile de operaționalizarea proceselor de fuziune 

f) cele două partide vor elabora, în maxim două luni de la adoptarea prezentului protocol, în 

coordonare cu Comisia de Politici Publice a alianței politice “Alianța USR PLUS” un program 

comun de guvernare ce va sta la baza participării în cadrul alegerilor parlamentare din 2020 

și a unei eventuale participări într-o coaliție de guvernare în intervalul 2020-2024. Programul 

de guvernare va reuni elementele de programe de guvernare și angajamente de politici 



publice elaborate de USR și PLUS până în prezent și se va baza doctrinar pe orientarea de 

centru dreapta modern votată de membrii USR și pe doctrina liberalismului etic adoptată de 

PLUS. Aprobarea Programului de guvernare comun se va face în ședință reunită a 

Comitetului Politic și a Consiliului Național.  

 

 

(2) În termen de 60 de zile de la data aprobării fuziunii prin hotărâre definitivă a instanței se 

vor desfășura alegeri ale organelor de conducere și de arbitraj în toate filialele locale și 

județene și de sector. Cu titlu de excepție, alegerile pentru organele de conducere și de 

arbitraj ale filialelor din Diaspora se vor desfășura ulterior modificării Statutului și 

reorganizării structurilor din Diaspora. 

 

a) membrii comunităților PLUS din aceeași localitate devin membri ai filialei locale a USR din 

localitatea respectivă; 

 

b) membrii comunităților PLUS care acoperă mai multe localități vor putea opta într-un 

termen de maxim 30 de zile de la data hotărârii definitive de aprobare a fuziunii pentru a 

deveni membri ai unei filiale USR din una dintre respectivele localități. În cazul în care 

aceștia nu realizează o opțiune până la finalul termenului de 30 de zile, membrii 

comunităților PLUS vor fi de drept distribuiți în filiala USR din localitatea în care activau la 

momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de aprobare a fuziunii. 

c) în unitățile administrativ teritoriale în care nu există o filială locală USR, dar în cadrul 

cărora, ca urmare a fuziunii se vor crea condițiile pentru formarea unei astfel de filiale (prin 

creșterea numărului de membri odată cu integrarea foștilor membri PLUS), vor fi organizate 

alegeri pentru desemnarea organelor de conducere în maxim 60 de zile de la momentul 

rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de aprobare a fuziunii. 

 

(3) În perioada tranzitorie dintre rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de admitere a 

prezentului protocol de fuziune și primul Congres USR organizat ulterior rămânerii definitive 

a acesteia: 

 

a) în cadrul comunicării publice și electorale, vor fi folosite elementele de comunicare 

(denumire, semn electoral) specifice alianței politice USR PLUS; 

 

b) președintele PLUS devine copreședinte al USR, alături de președintele în funcție al USR, 

și va deține această funcție până la validarea rezultatului următorului scrutin pentru 



desemnarea președintelui USR. Cei doi copreședinți vor exercita prin consens atribuțiile 

statutare aferente funcției de președinte al USR și vor conduce alternativ ședințele Biroului 

Național al USR. În cazul vacantării oricăruia dintre posturile de copreședinte, aceștia se vor 

alege în conformitate cu prevederile statutare proprii. 

 

c) membrii Biroului Național al PLUS devin membri ai Biroului Național al USR și vor deține 

aceste funcții până la validarea rezultatelor următorului scrutin pentru desemnarea 

membrilor Biroului Național al USR. În cazul vacantării unuia dintre posturile revenind 

membrilor Biroului Național al PLUS, acesta va fi ocupat de unul dintre supleanții desemnați 

de către PLUS anterior aprobării fuziunii în cadrul organelor supreme de decizie ale celor 

două partide; 

 

d) membrii Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj a PLUS devin membri ai Comisiei 

Naționale de Arbitraj a USR și vor deține aceste funcții până la validarea rezultatelor 

următorului scrutin pentru desemnarea membrilor Comisiei Naționale de Arbitraj a USR, 

având drept sarcină elaborarea unui regulament tranzitoriu de funcționareși de soluționare a 

cauzelor existente pe rolul celor două Comisii la momentul rămânerii definitive a hotărârii 

judecătorești de aprobare a fuziunii.În cazul vacantării unuia dintre posturile revenind 

membrilor Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj a PLUS, acesta va fi ocupat de unul 

dintre supleanții desemnați de către PLUS anterior aprobării fuziunii în cadrul organelor 

supreme de decizie ale celor două partide; 

 

e) membrii Comisiei Naționale de Cenzori a PLUS devin membri ai Comisiei Naționale de 

Cenzori a USR și vor deține aceste funcții până la validarea rezultatelor următorului scrutin 

pentru desemnarea membrilor Comisiei Naționale de Cenzori a USR; 

 

f) următorii membri ai Consiliului Național al PLUS devin membri ai Comitetului Politic al 

USR și vor deține aceste funcții până la validarea rezultatelor următoarelor scrutinuri pentru 

desemnarea președintelui USR, membrilor Biroului Național al USR, președinților filialelor 

județene ale USR, respectiv până la validarea mandatelor următorilor parlamentari și 

europarlamentari ai USR. Președintele PLUS, membrii Biroului Național, coordonatorii 

regionali, Președinții filialelor județene, Președintele Biroului Municipal București, Președinții 

filialelor din sectoarele Municipiului București, Președinții filialelor din Diaspora, Președintele 

Generația PLUS, europarlamentarii membri ai PLUS. Membrii Comisiei Naționale de 

Integritate și Arbitraj și ai Comisiei Naționale de Cenzori vor fi membri fără drept de vot.  În 

cazul în care oricare dintre funcțiile anterioare se vacantează, locul în cadrul Comitetului 

Politic al USR va fi preluat de către supleantul pentru respectiva funcție ori, după caz, de 

către un membru desemnat potrivit dispozițiilor Statutului și Regulamentului Intern PLUS să 

ocupe respectiva funcție. 



g) membrii Biroului Județean al filialei PLUS devin membri ai Biroului Județean al filialei USR 

și vor deține aceste funcții până la validarea rezultatelor următorului scrutin pentru 

desemnarea membrilor Biroului Județean al filialei USR. În cazul vacantării unuia dintre 

posturile revenind membrilor Biroului Județean provenind din PLUS, acesta va fi ocupat de 

unul dintre supleanții desemnați de către PLUS anterior aprobării fuziunii în cadrul organelor 

de decizie ale celor două partide. Dispozițiile prezentei litere se vor aplica și în cazul 

Birourilor filialelor de sector ale Municipiului București. 

h) președinții Birourilor Județene ale filialelor PLUS devin copreședinți ai Birourilor Județene 

ale filialelor USR, alături de președinții în funcție din partea USR, și vor deține aceste funcții 

până la validarea rezultatului următorului scrutin pentru desemnarea unei conduceri unice la 

nivelul filialelor județene. La nivelul fiecărei filiale județenei sau de sector, cei doi 

copreședinți vor exercita prin consens atribuțiile statutare aferente funcției de președinte al 

filialei județene USR și vor conduce alternativ ședințele Biroului Județean al USR. În cazul 

vacantării poziției de copreședinte al USR, acesta va fi înlocuit conform Statutului iar în cazul 

vacantării poziției de copreședinte al PLUS, poziția va fi preluată de către un alt membru al 

fostului Birou al filialei Județene PLUS desemnat de către acesta. 

i) membrii Biroului Municipiului București PLUS devin membri ai Biroului Filialei București 

USR și vor deține aceste funcții până la validarea rezultatelor următorului scrutin pentru 

desemnarea membrilor Biroului Filialei București USR. În cazul vacantării unuia dintre 

posturile revenind membrilor Biroului Municipiului București USR sau PLUS, acesta va fi 

ocupat de unul dintre supleanții desemnați de către USR, respectiv PLUS. 

j) președintele Biroului Municipiului București PLUS va deveni copreședinte al Biroului 

Filialei București a USR și va deține această funcție până la validarea rezultatului 

următorului scrutin pentru desemnarea președintelui Biroului Filialei București USR. Cei doi 

copreședinți vor exercita prin consens atribuțiile statutare aferente funcției și vor conduce 

alternativ ședințele Biroului Filialei București a USR. În cazul vacantării poziției de 

copreședinte al USR, acesta va fi înlocuit conform Statutului iar în cazul vacantării poziției de 

copreședinte al PLUS, poziția va fi preluată de către un alt membru al fostului Biroului 

Municipal PLUS, desemnat de către acesta.  

k) președinții filialelor PLUS din Diaspora și coordonatorii regionali PLUS Diaspora vor 

deveni membri ai Biroului Filialei USR Diaspora și vor deține aceste funcții până la validarea 

rezultatelor următorului scrutin pentru desemnarea membrilor Biroului Filialei USR Diaspora. 

Membrii provenind din PLUS ai Biroului Filialei USR Diaspora vor desemna un copreședinte 

al Filialei USR Diaspora, cei doi copreședinți exercitând prin consens atribuțiile statutare 

aferente funcției și conducând alternativ ședințele Biroului Filialei USR Diaspora. În cazul 

vacantării unuia dintre posturile revenind membrilor provenind din USR sau PLUS ai Biroului 

Filialei USR Diaspora, acesta va fi ocupat de unul dintre supleanții desemnați de către USR, 

respectiv PLUS ; 

 

Art. 6. - (1) În maxim 120  de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de 

admitere a prezentului protocol se va organiza primul Congres USR pentru alegerea 

organelor de conducerede la nivel central ale partidului. 



 

(2)În perioada tranzitorie dintre rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de admitere a 

prezentului protocol de fuziune și primul Congres USR organizat ulterior rămânerii definitive 

a acesteia, membrii USR provenind din PLUS dobândesc drept de vot în toate procedurilor 

interne de desemnare a candidaților ori a organelor de conducere, control sau arbitraj, 

precum și în cadrul oricăror alte proceduri similare, în conformitate cu dispozițiile incluse în 

prezentul protocol și în Statutul USR pentru membrii USR. 

(3) Pe parcursul perioadei tranzitorii dintre rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de 

admitere a prezentului protocol și finalizarea procedurilor de desemnare a unor conduceri 

unice post-fuziune la nivel județean și local, membrilor provenind din PLUS nu le vor putea fi 

aplicate sancțiuni care ar determina și pierderea dreptului de vot (precum suspendarea sau 

excluderea). Această dispoziție nu va echivala înlăturării răspunderii disciplinare a 

membrilor, aceștia putând fi sancționați dacă se impune, ulterior finalizării procedurilor de 

desemnare a unor conduceri unice. În perioada de tranziție, sancțiunile de suspendare sau 

excludere vor putea fi aplicate doar de către Biroul Național.  

Art. 7 – (1) USR și PLUS vor susține candidați unici în cadrul alegerilor autorităților 

administrației publice locale și al alegerilor privind Senatul și Camera Deputaților din 2020 

sau de la o dată ulterioară, în cazul intervenției unor prelungiri ale mandatelor autorităților în 

funcție. Excepție fac acele situații unde, prin decizie comună a celor două partide, 

candidaturile vor fi depuse de către unul dintre cele două partide. 

(2) În cazul în care prezentul protocol de fuziune nu va fi aprobat printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă până la data depunerii candidaturilor la biroul electoral de 

circumscripție pentru alegerile privind autoritățile administrației publice locale, USR și PLUS 

vor forma o alianță politică sau o alianță electorală, promovând liste unice de candidați. 

 

(3) În cazul în care prezentul protocol de fuziune nu va fi aprobat printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă până la data depunerii candidaturilor la biroul electoral de 

circumscripție pentru alegerile privind Senatul și Camera Deputaților, USR și PLUS vor 

forma o alianță politică sau o alianță electorală, promovând liste unice de candidați. 

 

(4) Birourile județene USR și PLUS din fiecare județ, respectiv birourile municipale USR și 

PLUS din municipiul București, vor stabili în termen de două săptămâni de la aprobarea 

prezentului protocol de către Congresul USR și de către Convenția Națională PLUS modul 

de alocare a pozițiilor între USR și PLUS pe listele de candidați comune pentru Camera 

Deputaților și Senat. Dacă oricare două filiale omoloage nu reușesc să ajungă la un acord în 

termenul anterior menționat, componența nominală a listei de candidați comune pentru 

Camera Deputaților și Senat va fi desemnată de o conferință județeană sau de o conferință 

municipală, după caz, care va fi alcătuită din delegați aleși de adunările generale reunite ale 

filialelor USR și PLUS din localitățile județului sau din sectoarele municipiului București, 

după caz. 



(5). În cazul în care prezentul protocol de fuziune nu va fi aprobat printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă până la data preluării mandatelor, consilierii locali și județeni aleși 

din partea celor două partide vor colabora loial, pe baza deciziilor luate în cadrul Birourilor 

Județene reunite ale filialelor USR și PLUS. Ulterior aprobării prezentului protocol de fuziune 

printr-o hotărâre judecătorească, dar anterior desemnării unor conduceri unice la nivel local 

și județean, consilierii locali și județeni aleși din partea partidului unit vor coopera loial pe 

baza deciziilor organismelor prevăzute la art. 5, alin. (3), lit. g) și h). 

 

 

Art. 8. –. Cel dintâi congres al USR convocat ulterior hotărârii judecătorești definitive de 

aprobare a fuziunii dintre USR și PLUS va dezbate prioritar următoarele direcții potențiale de 

amendare a Statutului USR: 

 

a) criteriile de integritate și incompatibilitate și dispozițiile privind cumulul de funcții; 

 

 

b) modalități de dezvoltare a organizării teritoriale a partidului; 

 

c) instituirea unei structuri responsabile cu elaborarea de politici publice ce vor fi însușite de 

către partid, precum și cu asistarea reprezentanților partidului în elaborarea unor astfel de 

politici; 

 

d) modificarea denumirii partidului în USRPLUS; 

 

e) dezvoltarea mecanismelor de promovare a competenței și principiului meritocrației în 

alegerea/nominalizarea candidaților pentru funcții publice din partea partidului 

 

f) organizarea integrării filialelor  USR Tineret și Generația PLUS într-o structură comună. 

h) reorganizarea activității membrilor din Diaspora avand la baza o structura care include 

mai multe filiale care acopera fiecare o tara sau grupuri de tari 

(2) În pregătirea congresului, Biroul Național, în componența prevăzută de art. 5, alin. (3) din 

prezentul Protocol, va desemna o comisie de pregătire a proiectului noului statut, compusă 

dintr-un număr egal de membrii USR și foști membrii PLUS. Proiectul noului statut va fi larg 



dezbătut în partid, avizat de Biroul Național, iar filialele vor propune amendamente, iar forma 

finală va fi discută și definitivată de Comitetul Politic, în componența prevăzută de art. 5, alin. 

(3) din prezentul Protocol, și aprobată de viitorul Congres. 

 

Art. 9. – (1) Prezentul protocol de fuziune se supune aprobării de către organele supreme de 

decizie ale ambelor partide, respectiv Congresul partidului Uniunea Salvați România și 

Convenția Națională a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate, în cadrul ședinței comune 

a acestora. 

 

(2) Prezentul protocol de fuziune și documentele aferente se comunică Tribunalului 

București în termen de 10 zile de la adoptare. 

 

(3) Secretariatele generale ale ambelor partide vor duce la îndeplinire toate formalitățile 

juridice și tehnice necesare pentru realizarea fuziunii în conformitate cu normele de drept 

aplicabile. 

 

Prezentul protocol de fuziune a fost încheiat la București, astăzi .............................., în 4 

(patru) exemplare originale, câte două pentru fiecare parte. 

 

UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA 

prin Ilie Dan Barna - Președinte 

 

 

PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE și SOLIDARITATE 

prin Dacian Julien Cioloș - Președinte 

 

 


