ACT CONSTITUTIV

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, cu sediul în Bucureşti, os. Kiseleff nr. 10,
sector 1, înregistrat la Tribunalul Municipiului Bucureşti cu nr. 6/P/2003, reprezentat prin
Victor Ponta, în calitate de Preşedinte
şi
ALIAN A DE CENTRU DREAPTA PARTIDUL NA IONAL LIBERAL PARTIDUL CONSERVATOR, cu sediul în Bucure ti, B-dul Aviatorilor nr. 86, sector 1,
compusă din:
PARTIDUL NAłIONAL LIBERAL, cu sediul în Bucureşti, B-dul Aviatorilor nr.
86, sector 1, înregistrat la Tribunalul Municipiului Bucureşti cu nr. 1/P/2003, reprezentat
prin Crin Antonescu, în calitate de Preşedinte
şi
PARTIDUL CONSERVATOR, cu sediul în Bucureşti, str. Muzeul Zambaccian nr.
17, sector 1, înregistrat la Tribunalul Municipiului Bucureşti cu nr. 25/P/2005, reprezentat
prin Daniel Constantin, în calitate de Preşedinte
În conformitate cu Legea partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările şi
completările ulterioare, de comun acord

HOTĂRĂSC
Formarea alianŃei politice cu denumirea completă „Uniunea Social Liberală”, cu
denumirea prescurtată „USL” şi având ca semn permanent semnele permanente alăturate
ale PSD (trei trandafiri sub care se află denumirea prescurtată PSD încadrată într-un pătrat)

şi ACD PNL-PC (o săgeată încadrată într-un pătrat sub care se află denumirile prescurtate
PNL - PC);
Documentele care stau la baza constituirii alian ei politice sunt:
Actul constitutiv
Agenda politică
Protocolul de funcŃionare
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Bucureşti, 5 februarie 2011

AGENDA POLITICA

- 20 DE PRIORITATI -

PSD şi PNL-PC (ACD) hotărăsc să pună bazele juridice ale unei platforme politice comune
care are drept scop fundamental elaborarea, adoptarea şi implementarea, până în anul 2020,
a unei agende publice care cuprinde următoarele obiective principale:

1. Înlăturarea de la putere pe cale democratică a actualui regim clientelar-mafiot
corupt şi ineficient, regim care a atacat toate instituŃiile democraŃiei parlamentare, a
subminat economia naŃională, a afectat direct nivelul de trai al majorităŃii românilor, a
încălcat drepturi şi libertăŃi constituŃionale, a depreciat grav poziŃia şi imaginea
României pe plan internaŃional.
2. Revenirea României pe un drum politic, economic şi social european, drumul
democraŃiei şi al prosperităŃii, printr-o strategie de reconstrucŃie a Ńării, a unui autentic
stat de drept Ńi a instituŃiilor acestuia, a unei economii performante şi a unei justiŃii
sociale reale.
3. Asigurarea bunăstării cetăŃenilor, a nivelului de trai, a veniturilor, a condi iilor de
muncă i de via ă. Fiecare cetă ean din această ară, indiferent de condi ia
socială, de nivelul de educa ie i de venit, de origine etnică, limbă, religie sau opinii
politice, are dreptul la o via ă liberă, decentă i prosperă. Este obliga ia oricărui
guvern i a tuturor institu iilor publice să lucreze pentru acest obiectiv. În acest
sens, vom ac iona pe trei direc ii:
a. reluarea cre terii economice pe o bază sustenabilă;
b. reformarea marilor sisteme publice (educa ie, sănătate, justi ie, ordine
publică, securitate socială);
c. modernizarea administra iei centrale

i locale.

4. Asigurarea bunei guvernări i a administra iei moderne i eficiente, definite de
responsabilitatea în fa a cetă enilor i activitatea exclusiv în folosul acestora.
5. Reprezentarea intereselor majore ale României în rela iile interna ionale
printr-o politică externă demnă, pragmatică, eficace, definită de viziune i coeren ă.

Partidele semnatare ale prezentului document - PSD, PNL i PC, î i păstrează intactă
identitatea istorică, doctrinară i juridică, precum i angajamentele fundamentale fa ă de
propriii sus inători i alegători. Constatăm însă, în fa a crizei fără precedent în care
regimul actual a aruncat România, precum i a abuzurilor i a amenin ărilor pe care acest
regim le prezintă, necesitatea unei ac iuni comune i convergente a for elor democratice
din România.

PSD i PNL-PC se asociază în Uniunea Social Liberală, deschisă în continuare tuturor
for elor politice i civice care doresc să contribuie la îndeplinirea obiectivelor asumate de
fondatorii Uniunii. Angajamentul nostru comun este impus i de uria ul efort necesar
pentru îndeplinirea acestor obiective pe termen mediu i lung. Astăzi, interesul na ional ne
impune unirea ideilor, energiilor, aspira iilor i competen elor în jurul i în slujba
valorilor în care credem împreună.

Credem în dreptul
prosperitate.

i destinul României

i al românilor de a trăi în libertate

i

Credem în valorile fundamentale care stau la baza civiliza iei europene.
Credem în statul social i solidaritatea socială, a a cum sunt definite în Constitu ia
României, în tratatul de la Lisabona i în strategia Europa 2020.
Credem în economia de pia ă liberă, în proprietate privată, concuren a loială
antreprenorial.

i spiritul

Credem în democra ia parlamentară, în statul de drept, în libertatea individuală
egalitatea în fa a legii.

i în

Credem în identitatea na ională, în valorile istorice, culturale
român.

i morale ale poporului

USL este o platformă politică de uniune na ională, cu obiective compatibile atât cu valorile
stângii (egalitate de anse, solidaritate, justi ie socială, echilibru social) cât i cu valorile
dreptei (drepturi i libertă i individuale, pia a i ini iative libere, proprietate privată,
descentralizare, rolul social al elitelor i valorilor spirituale).

10 PRIORITĂ I PENTRU
REFORMA INSTITU IONALĂ

I MODERNIZAREA ROMÂNIEI

1. Stat eficient în slujba cetă eanului. Vrem i vom realiza reformarea institu iilor
statului, restabilirea autorită ii acestora i revenirea la scopul fundamental de
îndeplinire a intereselor publice.
2. Stat de drept i mecanisme democratice autentice. Vrem i vom realiza respectarea
drepturilor i libertă ilor civile fundamentale i sus inerea valorilor libertă ii.
3. Parlament întărit. Vrem
i vom realiza cre terea rolului
i prestigiului
Parlamentului, ca reprezentant suprem al voin ei na ionale, controlul parlamentar real
asupra Guvernului i a celorlalte institu ii prevăzute de Constitu ie, precum i
responsabilitatea fiecărui parlamentar în fa a celor care l-au ales.
4. Justi ie independentă i responsabilă. Vrem i vom realiza depolitizarea deplină a
justi iei, în paralel cu cre terea eficien ei i reponsabilită ii actului de justi ie,
independen a reală a CSM i a parchetelor i îndeplinirea standardelor asumate la
nivel european.
5. Constitu ie revizuită. Vrem i vom realiza reforma constitu ională care să definească
limpede separa ia i echilibrul puterilor în stat, raportul Pre edinte - Guvern, rolul
Cur ii Constitu ionale.

6. Valorificarea i protejarea resurselor umane i naturale ale României în interes
na ional. Vrem i vom realiza o strategie coerentă i realistă de identificare i
valorificare a resurselor na ionale.
7. Diploma ie pragmatică, voce puternică în plan interna ional. Vrem i vom realiza
o politică externă pragmatică i eficientă, în scopul cre terii credibilită ii i
influen ei României în lume, implicării active în deciziile UE, afirmării propriei viziuni
i contribu ii la viitorul construc iei europene, racordării reale la agenda 2020 a UE
i consolidării legăturilor de bună vecinătate.
8. Sprijin pentru românii din străinătate. Vrem i vom realiza o re ea institu ională
activă pentru protejarea drepturilor cetă enilor români care trăiesc i muncesc în
străinătate.
9. Societate civilă implicată. Vrem i vom realiza o rela ie deschisă i reprezentativă cu
societatea civilă. Considerăm o prioritate intensitatea i stabilitatea comunicării i
consultării cu sindicatele, asocia iile patronale, asocia iile profesionale, reprezentan ii
mediului de afaceri, comunitatea academică, ONG-uri etc.
10.Valori autentice respectate. Vrem i vom realiza afirmarea i promovarea valorilor
i reperelor morale, culturale, educa ionale i profesionale i restabilirea unei ierarhii
autentice a valorilor i modelelor publice.

10 PRIORITĂ I PENTRU
REFORMA ECONOMICĂ, SOCIALĂ, POLITICĂ

I ADMINISTRATIVĂ

1. Mai multă economie, mai pu ină birocra ie. Vrem i vom realiza refacerea
sistemului economic al ării pe baza unui nou model bazat pe cre terea economică
sustenabilă. Acest model se va realiza prin:
a. crearea de noi locuri de muncă;

b. stimularea unui sector privat puternic, în special a IMM-urilor, autonom în raport
cu puterea politică, dependent de legile pie ei libere i ale competi iei
economice reale i nu de bugetul de stat sau de deciziile administrative;
c. scăderea

i simplificarea fiscalită ii;

d. reducerea costului muncii;
e. încurajarea i sprijinirea capitalului na ional sub toate formele sale (uman,
financiar, industrial, tehnologic, cultural);
f. atragerea investi iilor, prin stabilitate
g. absorb ia

i predictibilitate legislativă;

i utilizarea corectă a fondurilor europene;

h. asigurarea stabilită ii macroeconomice
unică europeană.

i monetare necesare aderării la moneda

2. Stat Social. Vrem i vom realiza asigurarea fundamentelor statului social conform
standardelor constitu ionale i europene. Vom adopta i aplica decizii clare i realiste
de garantare a substan ei i cuantumului drepturilor privind accesul la sistemul public
de sănătate, la educa ie, pensie, ajutor de omaj, protec ia familiei, sprijinirea
tinerilor, salariul minim, concediul, puterea de cumpărare, drepturile sindicale.
3. Priorită i na ionale de investi ii. Vrem i vom realiza o listă de priorită i
na ionale spre care să se îndrepte principalele eforturi i investi ii publice în scopul
dezvoltării durabile i recuperării decalajelor de dezvoltare. Vom acorda o aten ie
specială modernizării zonelor rurale, cele mai afectate de ultimii 20 de ani.
4. Parteneriate comerciale eficiente. Vrem i vom realiza o strategie de rela ii
economice i comerciale cu SUA, UE, dar i cu noile puteri economice BRIC
(Brazilia, Rusia, India, China), precum i cu ările nemembre UE, care au reprezentat
în trecut parteneri comerciali importan i ai României.
5. Dreptate socială. Vrem i vom realiza o societate mai dreaptă, prin repararea
nedreptă ilor sociale existente, prin rea ezarea rela iilor sociale între diversele
categorii profesionale, prin refacerea dialogului social i recâ tigarea păcii sociale.

6. Descentralizare reală. Vrem i vom realiza sprijinirea directă a comunită ilor locale
i a administra iei publice, prin redirec ionarea unor resurse financiare importante
pentru dezvoltarea locală i transferul unor competen e administrative de la autoritatea
centrală la autorită ile locale, pe baza principiului subsidiarită ii.
7. Depolitizarea i eliminarea clientelei politice. Vrem i vom realiza o depolitizare
reală, prin promovarea în func ii publice, pe criteriile voca iei serviciului public,
competen ei i moralită ii i asumarea func iilor pe criteriul politic doar la nivel de
ministru, secretar de stat i func ii asimilate, în baza unui nomenclator clar i limitat.
Vrem refacerea unui corp de func ionari publici competen i i apolitici.
8. Transparen ă în utilizarea banului public. Vrem i vom realiza un sistem
transparent, eficient i responsabil de colectare i utilizare a tuturor fondurilor publice,
de ac iune eficientă anticorup ie i antievaziune.
9. Nici un cetă ean nu este abandonat de stat. Vrem i vom realiza asigurarea
bunăstării cetă enilor prin crearea unui echilibru mai mare în societate prin încurajarea
i sus inerea celor performan i i, în acela i timp, ajutorarea celor defavoriza i,
combaterea sărăciei, polarizării i excluderii sociale, după principiul “nici un cetă ean
nu este abandonat de stat”.
10.Vot nefraudat i reprezentativ. Vrem i vom realiza un sistem electoral just,
democratic i transparent, care să asigure reprezentativitatea i să înlăture orice
posibilitate de fraudă electorală.
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PROTOCOL DE FUNCłIONARE

CAPITOLUL I
REGLEMENTĂRI GENERALE
1.1. Principiile Alian ei
1.1.1. Dispozi iile Protocolului completează dispozi iile statutare ale partidelor i
sunt obligatorii pentru to i membrii i toate organiza iile partidelor semnatare i
pentru toate persoanele sus inute în func ii publice de acestea;
1.1.2. Deciziile Alian ei sunt obligatorii pentru to i membrii i toate organiza iile
partidelor semnatare i pentru toate persoanele sus inute în func ii publice de
acestea;
1.1.3. Deciziile Alian ei sunt publice, dezbaterile în forurile de decizie ale Alian ei
sunt confiden iale, până la luarea unei decizii;
1.1.4. Conflictele publice între membrii partidelor, precum i atacurile publice
împotriva unor colegi sau a unui partid din Alian ă, nu sunt permise;
1.1.5. Partidele membre ale Alian ei nu vor ini ia sau accepta trecerea de la un
partid la altul a membrilor acestora;
1.1.6. În toate situa iile, deciziile Alian ei se iau prin consultare i consens;
1.1.7. În toate situaŃiile, persoanele care urmează să candideze pentru funcŃii alese sau
care urmează să ocupe funcŃii numite vor fi desemnate potrivit procedurilor interne
ale fiecărui partid şi vor fi comunicate sub semnătura preşedinŃilor partidelor
respective;

1.1.8. Protocolul ACD PNL-PC este opozabil numai părŃilor semnatare şi se aplică
numai subsecvent aplicării prezentului Protocol;
1.1.9. PărŃile semnatare ale Protocolului sunt Partidul Social Democrat şi ACD PNLPC. Orice referire separată în acest Protocol, cu privire la partide, implică numai acele
decizii care urmează a fi adoptate de către forurile statutare de conducere ale acestora,
în vederea aplicării prevederilor Protocolului;
1.1.10. Pe toată durata de func ionare a Alian ei, partidele componente î i
păstrează identitatea doctrinară.
CAPITOLUL II
STRUCTURI COMUNE I PROCEDURI PRIVIND LUAREA DECIZIILOR
2.1. Proceduri la nivel naŃional
2.1.1. Deciziile care survin ca urmare a aplicării prevederilor prezentului Protocol,
precum şi orice alt fel de decizii care implică funcŃionarea AlianŃei, vor fi propuse de
grupuri de lucru constituite pe baze paritare între părŃile semnatare ale Protocolului ;
2.1.2. Persoanele care fac parte din grupurile de lucru vor fi desemnate şi revocate în
conformitate cu procedurile statutare ale fiecărui partid;
2.1.3. Deciziile grupurilor de lucru se adoptă prin consens;
2.1.4. Propunerile grupurilor de lucru devin decizii ale AlianŃei numai după aprobarea
acestora de către copre edin ii Alian ei.
2.2. Proceduri la nivel judeŃean, de sector al Municipiului Bucureşti sau la nivelul
Municipiului Bucureşti
2.2.1. Procedurile privind aplicarea deciziilor la nivel judeŃean, de sector al
Municipiului Bucureşti sau la nivelul Municipiului Bucureşti se adoptă prin aplicarea
2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. şi 2.1.4. pentru domeniile de competenŃă specifice nivelului
respectiv.
2.3. Limitele mandatelor reprezentan ilor partidelor
2.3.1. Limitele statutare ale mandatelor reprezentan ilor partidelor se stabilesc
conform statutelor celor două partide;
2.3.2. Mandatele pre edin ilor la orice nivel se prezumă în limitele de la punctul
anterior; mandatele acordate de pre edin i sau alte foruri statutare altor persoane se
prezintă celeilalte păr i la începutul edin elor i sunt limitate de statut i de
termenii mandatului;
2.3.3. Mandatele pot fi scrise sau confirmate telefonic;
2.3.4. Prin semnarea protocolului, fiecare parte confirmă că a luat cuno tin ă de
prevederile statutare ale celuilalt partid în domeniu.

2.4. Copre edin ia Alian ei
2.4.1. Copre edin ii Alian ei sunt pre edintele PSD i pre edintele PNL ca
reprezentant al ACD PNL-PC, mandatat de Consiliul Na ional de Conducere al
ACD;
2.4.2. În cazul deciziilor asumate de ACD, se aplică prevederile art. 1.1.7. din
protocolul ACD;
2.4.3. Copre edin ii Alian ei reprezintă Alian a în rela iile publice i politice
i aprobă documentele i propunerile de decizii ale grupurilor de lucru .
CAPITOLUL III
COLABORAREA PÂNĂ LA URMĂTOARELE ALEGERI LOCALE
3.1. Colaborarea la nivel judeŃean (de sector, al municipiului Bucureşti)
3.1.1. AlianŃa va elabora un pact de neagresiune i de colaborare pe plan local, în
plan politic general i în administra ia publică locală, pact care va fi aplicat
obligatoriu, fără excep ie, de către toate organiza iile locale, de sector i ale
Municipiului Bucure ti, precum i de organiza iile jude ene ale partidelor;
3.1.2. În toate consiliile jude ene i locale părŃile vor constitui o alianŃă în termen de
30 zile de la semnarea prezentului Protocol;
3.1.3. AlianŃele constituite conform 3.1.2. vor acŃiona prin susŃinerea de proiecte
comune pentru administraŃiile locale respective, negociate şi decise conform 2.2.1., cu
respectarea prevederilor legale în vigoare, precum şi pentru alegerea în funcŃiile de
vicepreşedinŃi ai consiliilor judeŃene, respectiv viceprimari, a câte unui membru din
partea fiecărei părŃi semnatare, acolo unde este cazul;
3.1.4. Sunt exceptate de la aplicarea 3.1.3. consiliile judeŃene aflate în următoarele
situaŃii:
a) un partid component al AlianŃei deŃine singur majoritatea în consiliul
respectiv, situaŃie în care are libertatea de a decide asupra deŃinătorilor funcŃiilor de
vicepreşedinte al consiliului judeŃean
b) Cele trei partide nu pot forma o majoritate, iar unul dintre acestea are deja
formată o majoritate cu un alt partid sau formaŃiune politică, cu excepŃia PDL, situaŃie
în care acesta poate continua colaborarea în formula existentă;
3.1.5. Orice alian ă cu PDL în administra ia locală este interzisă.
3.2. Colaborarea la nivel naŃional
3.2.1. Grupurile parlamentare ale părŃilor semnatare sau ale celor trei partide, în cazul
în care acestea au grupuri parlamentare proprii, vor iniŃia consultări periodice, cel

puŃin săptămânale, cu privire la acŃiunile parlamentare comune şi vor semna un acord
de colaborare parlamentară;
3.2.2. Proiectele legislative care vizează probleme fundamentale de politici
economice, fiscale sau sociale sau privind modificarea legislaŃiei electorale se
comunică de către iniŃiatori AlianŃei şi nu pot fi depuse sau sus inute fără aprobarea
acesteia;
3.2.3. Senatorii şi deputaŃii celor trei partide vor vota în mod similar, ca urmare a
deciziei politice adoptate de Alian ă, în cazul moŃiunilor simple sau de cenzură, în
cazul solicitărilor privind suspendarea preşedintelui, în cazul voturilor privind
investitura guvernului, în voturile privitoare la structura de conducere a celor două
Camere ale Parlamentului i în orice altă situa ie în care Alian a decide astfel, cu
respectarea prevederilor regulamentare, legale şi constituŃionale în vigoare;
3.2.4 Proceduri în cazul alegerilor par iale parlamentare
3.2.4.1. În cazul în care după semnarea prezentului protocol vor interveni
alegeri par iale în unul sau mai multe colegii uninominale, Alian a va
prezenta un singur candidat;
3.2.4.2. Candidatul va fi reprezentantul partidului membru al Alian ei care a
de inut colegiul respectiv în urma alegerilor parlamentare la termen;
3.2.4.3. În cazul în care colegiul respectiv nu a fost câ tigat în alegerile la
termen de reprezentantul unui partid membru, candidatul va fi desemnat pe
baza unui sondaj de opinie realizat conform 4.2.6.

CAPITOLUL IV
ALEGERILE LOCALE
4.1. Candidaturi
4.1.1. Cele două părŃi semnatare ale AlianŃei vor participa la alegerile locale cu
candidaturi comune pentru func iile de preşedinŃi de consilii judeŃene, primari de
municipii reşedinŃă de judeŃ şi primar general al municipiului Bucureşti, precum şi cu
liste de candidaŃi comuni pentru consiliile judeŃene, consiliile locale ale municipiilor
reşedinŃă de judeŃ şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti;
4.1.2. Prin acordul părŃilor pentru organizaŃiile judeŃene sau de sector al Municipiului
Bucure ti, AlianŃa va putea prezenta candidaturi comune în una sau mai multe
circumscripŃii electorale comunale, orăşeneşti sau municipale sau la nivelul
sectoarelor Municipiului Bucure ti;

4.1.3. În celelalte circumscripŃii electorale comunale, orăşeneşti şi municipale, cele
două părŃi semnatare ale AlianŃei vor prezenta candidaturi proprii, PNL şi PC urmând
să aplice prevederile Protocolului AlianŃei ACD.
4.2. Proceduri pentru candidaturile comune la alegerile locale, cu excep ia
Municipiului Bucure ti
4.2.1. PSD va nominaliza 21 de candidaŃi pentru funcŃiile de preşedinte al consiliului
judeŃean, iar ACD 20 de candidaŃi pentru aceste funcŃii;
4.2.2. PSD va nominaliza 20 de candidaŃi pentru funcŃiile de primar de municipiu
reşedinŃă de judeŃ, iar ACD 20 de candidaŃi pentru aceste funcŃii;
4.2.3. PărŃile semnatare se angajează ca, pe baza cercetărilor sociologice i a
consultărilor politice la nivelul conducerilor centrale şi judeŃene, să identifice şi să
propună candidaŃii cu cele mai mari şanse de a câştiga funcŃiile pentru care
candidează;
4.2.4. Numărul de locuri care revine fiecărei păr i pe lista de consilieri se stabile te
propor ional cu rezultatele în sondajele de opinie la nivel judeŃean, respectiv la
nivelul municipiului reşedinŃă de judeŃ privind inten ia de vot la consiliul respectiv;
4.2.5. Propor ia calculată se va aplica pe listele de candidaŃi prin ocupări succesive
în ordinea proporŃiei rezultate, prin utilizarea sumei resturilor subunitare după
convergenŃa cu un loc întreg, urmând repetarea procedurii până la epuizarea
numărului maxim de candidaturi permis de legea electorală pentru lista respectivă;
4.2.6. Modalitatea de realizare a sondajelor de opinie comune.
4.2.6.1. Sondajele de opinie vor fi realizate în perioada mai-iulie 2011;
4.2.6.2. Fiecare parte semnatară va desemna câte un institut de sondare a
opiniei publice;
4.2.6.3. Cele două institute astfel desemnate vor aplica chestionare pentru câte
o jumătate din eşantioanele convenite în fiecare judeŃ, respectiv fiecare
municipiu reşedinŃă de judeŃ, rezultatul final fiind calculat prin însumarea
chestionarelor respective;
4.2.6.4. Fiecare institut va avea acces în vederea verificării la chestionarele şi
bazele de date ale celuilalt institut;
4.2.7. În cazul candidaturilor comune în una sau mai multe circumscripŃii electorale
comunale, orăşeneşti sau municipale, conform 4.1.2., candidatul de primar şi
proporŃia pe lista de consilieri vor fi stabilite prin acordul părŃilor;
4.2.8. În cazul candidaturilor separate, partidele se obligă să depună liste de
candida i care con in numărul maxim de candidaturi prevăzute de lege.
4.3. Proceduri pentru candidaturile comune la alegerile locale în Municipiului
Bucureşti

4.3.1. Candidatul pentru postul de primar general al Municipiului Bucureşti va fi
desemnat de copre edin ii Alian ei pe baza sondajelor de opinie precum i pe
baza altor analize;
4.3.2. Lista de candidaŃi pentru consiliul general al Municipiului Bucureşti va fi
alcătuită în conformitate cu procedurile prevăzute la 4.2.4. , 4.2.5. i 4.2.6.
4.4. Cadrul general de desfă urare a campaniei comune;
4.4.1. Coordonatorul campaniei electorale la nivel local şi mandatarul financiar vor fi
numiŃi de către candidatul de primar al Alian ei;
4.4.2. Coordonatorul campaniei electorale la nivel jude ean şi mandatarul financiar
vor fi numiŃi de către candidatul pentru postul de pre edinte al Consiliului Jude ean;
4.4.3. Echipele de campanie în toate cazurile se constituie prin acordul părŃilor;
4.4.4. Candidatul de primar, respectiv de pre edinte al Consiliului Jude ean i
coordonatorul campaniei electorale vor întocmi un buget al campaniei. Acesta se
aprobă de Alian ă;
4.4.5. Bugetul campaniei electorale se constituie prin aport în propor ie de 25% al
candidatului pentru postul de primar, respectiv de pre edinte al Consiliului
Jude ean, 25% al partidului din rândul căruia provine candidatul de primar, respectiv
de pre edinte al Consiliului Jude ean, celelalte 50% constituindu-se prin aportul
partidelor, propor ional cu ponderea pe lista de consilieri.
4.5. SusŃineri şi majorităŃi la nivelul administraŃiei publice locale
4.5.1. Turul II al alegerilor de primar
4.5.1.1. În cazul în care cele două părŃi participă pe liste separate la alegerile
locale i candida ii ambelor părŃi se califică în turul II al scrutinului pentru
postul de primar, în campania electorală pentru turul II nu sunt permise atacuri
la adresa contracandidatului sau a partidului din care face parte, fiind permise
numai dezbateri asupra proiectelor şi programelor privind administraŃia locală;
4.5.1.2. În cazul în care unul din candida ii uneia dintre părŃi se califică în
turul II al scrutinului pentru postul de primar, candidatul (candidaŃii) celeilalte
părŃi i organiza iile locale vor sus ine candidatul calificat în campania
pentru turul II prin:
• Declara ii publice de sus inere;
• Apari ii publice împreună cu candidatul calificat în turul II;
• Sus inere activă în campania electorală a tuturor membrilor organiza iei
locale.
4.5.1.3. În cazul în care niciunul dintre candidaŃii părŃilor nu se califică în turul
II al scrutinului pentru postul de primar i ambele părŃi au reprezentanŃi în

consiliul local, acestea vor participa împreună la negocierile pentru susŃinerea
unui candidat în turul II.
4.5.2. Sus inerea pentru ob inerea func iilor de vicepre edin i ai Consiliilor
Jude ene şi a viceprimarilor din municipiile reşedinŃă de judeŃ
4.5.2.1. PărŃile vor întreprinde toate demersurile pentru crearea de majorită i
care să ducă la alegerea în aceste func ii a membrilor partidelor componente;
4.5.2.2. În cazul în care AlianŃa va putea forma majorităŃi care să ducă la
posibilitatea desemnării ambilor vicepreşedinŃi ai Consiliului Jude ean şi
ambilor viceprimari din municipiul reşedinŃă de judeŃ , fiecare parte va numi un
vicepreşedinte al Consiliului Jude ean şi un viceprimar al municipiului
reşedinŃă de judeŃ;
4.5.2.3. În cazul în care AlianŃa va putea forma majorităŃi care să ducă la
posibilitatea desemnării deŃinătorilor a trei funcŃii dintre cele menŃionate la
4.5.2.2., partea care nu deŃine preşedintele consulului judeŃean va desemna doi
dintre aceştia. În cazul în care niciuna dintre părŃi nu deŃine funcŃia de
preşedinte al consiliului judeŃean, opŃiunea pentru desemnarea celor două
funcŃii va reveni părŃii care nu deŃine funcŃia de primar al municipiului
reşedinŃă de judeŃ. În cazul în care nici această funcŃie nu este deŃinută de un
reprezentant al AlianŃei, opŃiunea va fi exercitată de partea care a obŃinut cel
mai mare scor în sondajul de opinie realizat conform 4.2.6;
4.5.2.4. În cazul în care AlianŃa va putea forma majorităŃi care să ducă la
posibilitatea desemnării deŃinătorilor a două funcŃii dintre cele menŃionate la
4.5.2.2., fiecare parte va desemna câte un candidat pentru una din funcŃii;
4.5.2.5. În cazul în care AlianŃa va putea forma majorităŃi care să ducă la
posibilitatea desemnării deŃinătorului unei singure funcŃii dintre cele
menŃionate la 4.5.2.2, se aplică în mod corespunzător prevederile 4.5.2.3.;
4.5.2.6. Este interzisă formarea de majorităŃi împreună cu PDL.
4.5.3. Sus inerea pentru ob inerea func iilor de viceprimari de sector al
Municipiului Bucureşti şi de viceprimari generali ai Municipiului Bucureşti
4.5.3.1. În sectoarele Municipiului Bucureşti în care una dintre păr i de ine
func ia de primar, cealaltă parte va avea prima op iune pentru func ia de
viceprimar de sector;
4.5.3.2. În sectoarele Municipiului Bucureşti în care niciuna dintre păr i nu
de ine func ia de primar, partea care are cel mai mare număr de consilieri va
avea prima op iune pentru func ia de viceprimar de sector;
4.5.3.3. La nivelul Municipiului Bucureşti fiecare parte va desemna câte un
viceprimar general al Municipiului Bucureşti;

4.5.3.4. În cazul în care AlianŃa va forma o majoritate la nivelul Municipiului
Bucureşti, care dă dreptul la alegerea unui singur viceprimar general se vor
aplica corespunzător prevederile 4.5.3.1. i 4.5.3.2.;
4.5.3.5. Este interzisă formarea de majorităŃi împreună cu PDL.
4.5.4. Sus inerea pentru ob inerea func iilor de viceprimari ai altor unităŃi
administrativ-teritoriale
4.5.4.1. Pentru posturile de viceprimari cele două părŃi vor participa împreună
la negocierile cu celelalte partide sau formaŃiuni pentru alegerea acestor
func ii;
4.5.4.2. Dacă una dintre părŃile semnatare ale Alian ei va ob ine singură
majoritatea în Consiliul Local va avea libertatea de a stabili de inătorul
postului de viceprimar;
4.5.4.3. Dacă una dintre părŃile semnatare ale Alian ei ob ine postul de
primar, iar majoritatea în consiliul local se constituie de către AlianŃă , cu sau
fără alte partide, iar Alian ei îi revine un post de viceprimar, partea care nu are
primar va avea prima op iune pentru alegerea viceprimarului;
4.5.4.4. Dacă nici una dintre părŃile semnatare ale Alian ei nu ob ine postul
de primar, iar majoritatea în consiliul local se constituie de către aceasta, cu sau
fără alte partide, iar Alian ei îi revine un post de viceprimar, partea sau
partidul care a ob inut cele mai multe voturi la scrutinul pentru consiliul local
va avea prima op iune pentru alegerea viceprimarului;
4.5.4.5. La nivel judeŃean AlianŃa va putea stabili derogări numai în situa iile
unor negocieri în compensare;
4.5.4.6. Este interzisă formarea de majorităŃi împreună cu PDL.
4.6. Proceduri de colaborare în administraŃia locală
4.6.1 Consilierii Alian ei ale i în consiliile locale, jude ene, de sector i în
consiliul general al municipiului Bucure ti se vor constitui într-o majoritate, singuri
sau în asociere cu consilierii altor partide politice sau cu consilieri independen i, cu
excep ia PDL;
4.6.2. În cazul în care consilierii Alian ei ale i în consiliile locale, jude ene, de
sector i în consiliul general al municipiului Bucure ti nu pot constitui o majoritate,
ace tia vor ac iona solidar în cadrul opozi iei din consiliul respectiv;
4.6.3. Consilierii Alian ei ale i în consiliile locale, jude ene, de sector i în
consiliul general al municipiului Bucure ti au obliga ia de a sus ine ini iativele
executivului primăriilor i consiliilor jude ene, dacă ace tia fac parte din Alian ă
sau din majoritatea constituită de aceasta;
4.6.4. Primarii i viceprimarii, pre edin ii i vicepre edin ii consiliilor
jude ene, apar inând Alian ei, se vor consulta anticipat propunerii unor proiecte de

hotărâri cu grupurile de consilieri ale partidelor componente;
4.6.5. Reprezentan ii ale i sau numi i în func ii în administra ia locală
apar inând Alian ei nu vor face declara ii publice referitoare la deciziile sau
ac iunile celorlal i reprezentan i ai Alian ei care pot aduce prejudicii imaginii
acestora sau bunei colaborări în cadrul Alian ei.
CAPITOLUL V
ALEGERILE PARLAMENTARE
5.1. Cele două părŃi componente ale AlianŃei vor participa în alegerile parlamentare cu
candidaŃi comuni;
5.2. Candidaturile vor fi prezentate în numele AlianŃei şi vor folosi semnul electoral al
acesteia, în condiŃiile legii electorale;
5.3. Procedura de desemnare a ponderii candidaturilor şi a candidaŃilor la nivel na ional
5.3.1. Fiecare parte componentă a AlianŃei va desemna un număr egal de candidaŃi la
nivel naŃional;
5.3.2. În cazul în care vor fi desemnaŃi pentru o nouă candidatură prin procedurile
interne ale fiecărui partid membru al AlianŃei, parlamentarii în funcŃie vor avea prima
opŃiune pentru candidatura în colegiul electoral în care au fost aleşi în precedentele
alegeri la termen sau par iale;
5.3.3. În cazul modificărilor în componenŃa colegiilor electorale, prima opŃiune va fi
exercitată pentru colegiul electoral cu componenŃa cea mai apropiată de forma
stabilită în alegerile la termen precedente;
5.3.4. Candida ii celor două păr i care urmează să fie repartiza i în colegiile
electorale vor fi desemna i conform prevederilor statutare ale partidelor i vor fi
comunica i AlianŃei sub semnătură pre edintelui fiecărui partid;
5.4. Procedura de desemnare a ponderii candidaturilor la nivelul circumscrip iilor
electorale
5.4.1. AlianŃa va stabili, prin negocieri la nivel naŃional, colegiile uninominale în care
urmează să fie repartizaŃi candidaŃii celor două părŃi;
5.4.2. AlianŃa va asigura fiecărei părŃi o reprezentare parlamentară cât mai echilibrată
în fiecare circumscripŃie electorală, cu respectarea 5.3.1. , 5.3.2. şi 5.3.3.;
5.4.3. PărŃile semnatare se angajează ca, pe baza cercetărilor sociologice i a
consultărilor politice la nivelul conducerilor partidelor să identifice şi să propună
candidaŃii cu cele mai mari şanse de a câştiga colegiile pentru care candidează;
5.5. Modificări în situa iile schimbării sistemului electoral

5.5.1. În cazul modificării sistemului electoral sau al reducerii numărului de
parlamentari, AlianŃa va redacta un addendum la prezentul protocol cu privire la
modalitatea de repartizare a candidaturilor.
5.6. Procedura de depunere a candidaturilor
5.6.1. Candidaturile se depun sub semnătura pre edin ilor partidelor componente,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
5.7. Echipa de campanie i campania electorală
5.7.1. Coordonatorul campaniei electorale parlamentare i echipa centrală de
campanie se desemnează de către AlianŃă;
5.7.2. La nivel jude ean, de sector al municipiului Bucure ti i la nivelul
municipiului Bucure ti, structurile de la nivelul respectiv vor desemna coordonatori
ai campaniei electorale parlamentare, cu rol de armonizare i coordonare a
campaniilor candida ilor;
5.7.3. La nivelul colegiilor electorale, fiecare candidat îşi va desemna coordonatorul
campaniei electorale, precum şi mandatarul financiar în condiŃiile legii;
5.7.4. AlianŃa poate desemna un mandatar financiar comun la nivelul circumscripŃiei
electorale sau pentru mai mulŃi candidaŃi dintr-o circumscripŃie, în condiŃiile legii, cu
acordul candidaŃilor respectivi;
5.7.5. Coordonatorii la nivel jude ean (S, MB) vor întocmi, împreună cu candidaŃii şi
cu acordul partidelor componente, un program general de campanie al candida ilor
în circumscrip ie;
5.7.6. Bugetul campaniei parlamentare la nivel central se propune de către echipa de
campanie i se aprobă de către AlianŃă;
5.7.7. Bugetul se constituie din contribu ii ale candida ilor, precum i din
contribu ii ale celor două partide, propor ional cu numărul de candidaturi depuse;
5.7.8. Cele două părŃi componente ale Alian ei vor întreprinde toate demersurile
necesare pentru implicarea membrilor acestora, în special al ale ilor din
administra ia publică locală, în campania electorală, conform strategiei prezentate de
echipa de campanie.
CAPITOLUL VI
ALEGERI PREZIDEN IALE
6.1. Procedura de desemnare a candidatului preziden ial
6.1.1. Alian a va sus ine, atât în ipoteza alegerilor preziden iale la termen, cât i a
celor anticipate, un singur candidat pentru func ia de Pre edinte al României;
6.1.2. Candidatul AlianŃei pentru funcŃia de Preşedinte al României va fi persoana cea
mai bine plasată într-un sondaj de opinie la nivel naŃional, realizat prin aplicarea
corespunzătoare a prevederilor 4.2.6.

6.1.3. Decizia de desemnare se supune validării organismelor statutare competente ale
partidelor, în conformitate cu procedurile statutare ale fiecărui partid;
6.1.4. Din momentul validării, candidatul este reprezentantul Alian ei i al
partidelor componente în cursa preziden ială.
6.2. Campania electorală
6.2.1 Coordonatorul campaniei electorale este desemnat de către candidatul
preziden ial;
6.2.2 Echipa centrală de campanie este numită de AlianŃă cu acordul candidatului
consultarea coordonatorului campaniei;
6.2.3 Echipele de campanie la nivel jude ean, de sector i al Municipiului
Bucure ti sunt numite de structurile de la nivelul respectiv, cu acordul
coordonatorului campaniei;
6.2. 4 Bugetul campaniei electorale preziden iale se propune de către echipa de
campanie i se aprobă de către candidat i AlianŃă;
6.2.5. AlianŃa va desemna un mandatar financiar al campaniei preziden iale, cu
acordul candidatului i consultarea efului de campanie;
6.2.6. Bugetul se constituie în propor ii egale între cele două păr i semnatare;
6.2.7. Cele două părŃi componente ale Alian ei vor întreprinde toate demersurile
necesare pentru implicarea tuturor membrilor acestora în campania electorală
preziden ială, conform strategiei prezentată de echipa de campanie.
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CAPITOLUL VII
PROCEDURI PRIVIND REPREZENTAREA ÎN GUVERN, PRECUM ŞI ÎN
STRUCTURILE ACESTUIA
7.1. Procedura de desemnare a Primului Ministru
7.1.1. Candidatul Alian ei pentru postul de Prim Ministru este desemnat de partea
care nu propune o candidatură pentru funcŃia de Preşedinte al României;
7.1.2. La desemnare, Primul Ministru î i asumă programul de guvernare i
protocolul Alian ei.
7.2. Procedura de desemnare a ponderii păr ilor în guvern
7.2.1. Structura Guvernului, precum i modul de func ionare al acestuia, vor fi
decise de Alian ă i vor fi supuse spre aprobare Parlamentului în forma aprobată;
7.2.2. Ponderea celor două păr i în guvern se stabile te în mod egal între cele două
părŃi componente ale Alian ei, fără a considera funcŃia de Prim Ministru;

7.2.3. Repartizarea între cele două părŃi a miniştrilor se va face, după stabilirea
structurii Guvernului, prin negocieri coordonate de conducerile partidelor
componente, inând cont de competen ele si experien a profesională i politică a
fiecărui candidat;
7.2.4. Structura guvernului va con ine cel pu in o func ie de Viceprim -Ministru
care reprezintă partidul din care face parte Prim Ministrul i care va fi desemnat
înlocuitor de drept al Prim Ministrului, în condiŃiile legii şi ConstituŃiei;
7.2.5. Propunerile partidelor componente ale AlianŃei vor fi făcute în conformitate cu
procedurile interne ale fiecărui partid i se comunică AlianŃei şi Prim Ministrului
desemnat sub semnătura pre edintelui partidului respectiv;
7.2.6. La desemnare, membrii Guvernului î i asumă programul de guvernare i
protocolul Alian ei.
7.3. Proceduri privind numărul i repartizarea secretarilor de stat, subsecretarilor de stat şi a
funcŃiilor asimilate;
7.3.1. Cele două părŃi componente ale AlianŃei vor desemna un număr egal de
secretari de stat, subsecretari de stat şi persoane care ocupă funcŃii asimilate din
structura guvernului i a ministerelor, separat pentru fiecare categorie în parte,
egalitatea urmând să fie reflectată în structura fiecărui minister, separat pentru fiecare
categorie în parte.
7.4. La desemnare, persoanele propuse î i asumă programul de guvernare i protocolul
Alian ei.
7.5. În toate situaŃiile cele două părŃi se angajează să desemneze sau să susŃină persoane care
îndeplinesc criteriile legale, sunt calificate profesional pentru funcŃia respectivă şi
îndeplinesc condiŃii morale privind neimplicarea în conflicte de interese i care se
angajează să-şi îndeplinească mandatul în depline condiŃii de legalitate şi moralitate.
7.6. În situaŃiile înlocuirilor din func ie, partidul care a deŃinut portofoliul sau funcŃia
respectivă face o nouă nominalizare, în conformitate cu 7.2., 7.3., 7.4., 7.5.
CAPITOLUL VIII
PROCEDURI PRIVIND ACłIUNILE PARLAMENTARE COMUNE
8.1. Cele două părŃi vor acŃiona împreună pentru formarea unei majorităŃi parlamentare;
8.2. În cazul în care cele două părŃi nu vor putea forma sau face parte dintr-o majoritate
parlamentară vor acŃiona împreună ca partide de opoziŃie;

8.3. În cazul în care cele două părŃi pot forma sau face parte dintr-o majoritate parlamentară
care poate susŃine candidaŃi funcŃiile de preşedinte de cameră a Parlamentului, acestea vor
susŃine aceiaşi candidaŃi, fiecare parte urmând să desemneze câte un candidat. Partea care
prezintă candidatul pentru postul de Prim Ministru va desemna candidatul pentru postul de
Pre edinte al Camerei Deputa ilor iar partea care prezintă candidatul pentru func ia de
Pre edinte al României va desemna candidatul pentru func ia de Pre edinte al Senatului.
8.4. Celelalte func ii de conducere în cele două Camere ale Parlamentului se desemnează
conform regulamentelor celor două Camere Parlamentare;
8.5. În cazul în care cele trei partide fac parte dintr-o majoritate parlamentară, parlamentarii
membri ai partidelor componente ale coali iei trebuie să sprijine, în edin ele de grup
parlamentar, de comisii i de plen ini iativele guvernului din care Alian a face parte;
8.6. În cazul în care cele două partide fac parte dintr-o majoritate parlamentară,
parlamentarii celor două partide nu vor susŃine sau vota iniŃiative parlamentare care au punct
de vedere negativ din partea guvernului;
8.7 . În cazul în care cele două partide fac parte dintr-o majoritate parlamentară,
parlamentarii celor două partide nu vor susŃine sau vota moŃiuni simple sau de cenzură;
8.8. În toate situaŃiile, liderii grupurilor parlamentare vor avea consultări săptămânale sau
ori de câte ori este nevoie cu privire la activitatea parlamentară;
8.9. Este interzisă negocierea cu PDL pentru formarea majorităŃii parlamentare.

CAPITOLUL IX
DISPOZIłII FINALE ŞI TRANZITORII
9.1. Modificările la protocolul Alian ei se negociază
în drept ale partidelor;

i se aprobă de către forurile statutare

9.2. Denumirea integrală a alian ei este Uniunea Social Liberală;
9.3. Denumirea prescurtată a alianŃei este USL;

9.4. Semnul permanent şi semnul electoral al alianŃei este reprezentat de semnele
permanente alăturate ale PSD (trei trandafiri sub care se află denumirea prescurtată PSD
încadra i într-un pătrat) i ACD PNL-PC (o săgeată încadrată într-un pătrat sub care se
află denumirile prescurtate PNL PC);
9.5. Sediul Alian ei este în Bucure ti, sectorul 1,

os. Kiseleff nr. 57;

9.6. Denumirea integrală, denumirea prescurtată i semnul electoral al Alian ei vor fi
utilizate în alegerile la care se participă pe liste comune/cu candida i comuni;
9.7. În cazul participării pe liste separate i cu candida i proprii, partidele vor utiliza
denumirea integrală, denumirea prescurtată, semnul permanent i semnul electoral cu care
acestea sunt înscrise la Tribunalul Bucure ti;
9.8. Cele două părŃi nu vor accepta sau iniŃia participarea separată în alte alianŃe electorale;
9.9. Prezentul protocol este valabil până la data de 31 decembrie 2020;
9.10. SancŃiunile pentru încălcarea protocolului se asimilează celor pentru încălcarea
statutelor partidelor, decise de fiecare partid în parte, din proprie iniŃiativă sau la solicitarea
celeilalte părŃi;
9.11. Prezentul protocol intră în vigoare pentru organizaŃiile şi membrii partidelor la data
semnării, iar pentru terŃi la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii Tribunalului
Bucureşti privind înscrierea în registrul partidelor politice.
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