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TITLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
CAPITOLUL I
DENUMIREA ȘI INSEMNELE PARTIDULUI
Art. 1 Denumirea integrala a partidului este Partidul REZIST, iar denumirea prescurtată
este REZIST.
Art. 2 Partidul REZIST este persoana juridica de drept public și își desfășoară activitatea
pe întreg teritoriul României, în conformitate cu dispozițiile Constituției României, ale
Legii partidelor politice, Legii privind finanțarea activității partidelor politice și a
campaniilor electorate, ale celorlalte acte normative în materie, cu prevederile
prezentului Statut și ale Regulamentelor adoptate pe bază și pentru aplicarea acestuia.
Partidul REZIST desfașoară activități și în exteriorul granițelor României, prin
organizații constituite în conformitate cu prevederile acestui Statut.
Art. 3 (1) Semnul permanent al Partidului REZIST constă în imaginea unei flacări de
culoare roșu- albastru, iar lateral stânga este scrisă, cu litere de culoare albastru,
denumirea completă a partidului: Partidul REZIST (REZIST fiind scris cu majuscule), pe un
fond alb, conform Anexei nr. 1 - parte integrantă a prezentului Statut.
Semnul electoral al partidului este, de regulă, semnul permanent.
Culorile cu care se identifică partidul sunt roșu şi albastru.
Drapelul partidului este alb și are inscripționat în centru semnul permanent.
Art. 4 Sediul central al partidului este în Timișoara, Int. Umbroasă, nr.1, parter, sc.A,
p.3, județul Timiș.
CAPITOLUL II
SCOPUL Șl OBIECTIVELE PARTIDULUI REZIST
Art. 5 (1) În activitatea sa politică, Partidul REZIST urmărește crearea unei societăți
moderne în România, bazată pe respectarea atât a valorilor universale ale libertății
umane, cât și pe respectarea valorilor tradiționale ale poporului român.
(2) În activitatea sa, Partidul REZIST urmărește exclusiv obiective politice.
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Art. 6 Partidul REZIST promovează valorile și interesele naționale, pluralismul politic
principiile democrației, responsabilității, solidarității și justiției sociale și va acționa
consecvent, pentru realizarea urmatoarelor obiective politice:
a. Crearea unei societăți moderne și prospere în care fiecare cetățean să beneficieze
de libertate și bunăstare.
b. Consolidarea statului de drept.
c. Înfăptuirea dreptății sociale prin instaurarea și exercitarea unei guvernări morale
de esență pragmatică, bazată pe competență, profesionalism și responsabilitate.
d. Cultivarea respectului pentru familie, biserică și școală, ca instituții fundamentale
ale societății.
e. Asigurarea egalității în drepturi și în fața legii a tuturor cetățenilor.
f. Garantarea, promovarea și respectarea necondiționată a demnității umane, a
drepturilor și libertaților fundamentale ale cetățenilor.
g. Asigurarea separației puterilor în stat și a pluralismului politic.
h. Armonizarea tuturor segmentelor vieții sociale în interesul cetățenilor.
i. Asigurarea și garantarea dreptului la liberă exprimare și a libertății depline a presei.
j. Eliminarea tuturor barierelor care stau în calea afirmării românilor ca cetățeni
europeni.
k. Asigurarea și garantarea dreptului fiecarui cetățean la învățătură, cultură, ocrotirea
sănătății și la un mediu sănătos.
I. Asigurarea efectivă a dreptului la muncă pentru fiecare cetățean,
m. Garantarea proprietății private, încurajarea liberei inițiative și promovarea unui
mediu de afaceri onest și competitiv, care să permită o creștere reală și o dezvoltare
sănătoasă și de lungă durată a economiei românești.
n. Creșterea rolului comunității și al familiei, al tradiției, al culturii și al religiei în
acțiunea de modernizare a societăți.
o. Eradicarea violenței la toate nivelurile, combaterea corupției și a criminalității
organizate.
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p. Participarea activă a României la construcția europeană, cu respectarea intereselor
pragmatice ale statului și cetățenilor români, precum și a asigurării suveranității și
securității naționale, a independenței, a unității și a integrității României.
q. Consolidarea mecanismelor democratice și creșterea gradului de participare al
cetățenilor la viața publică, inclusiv prin controlul public asupra actului de guvernare.
Art. 7 (1) Implementarea obiectivelor politice ale Partidului REZIST se va realiza atât
prin acțiunile reprezentantilor partidului în Parlamentul și Guvernul României, în
Parlamentul European, în Consiliile Județene și Consiliile Locale, în autoritățile
administrației publice centrale și locale, precum și în instituțiile și organismele în care
partidul va fi reprezentat, cât și prin dialog și cooperare permanentă cu toate celelalte
structuri democratice
- sindicate, culte, ONG-uri, etc., ale caror objective și acțiuni nu contravin obiectivelor
Partidului REZIST.
(2) Partidul REZIST se va consulta cu cetățenii în toate problemele de interes pentru
România.
CAPITOLUL III
MEMBRII PARTIDULUI REZIST
Art.8 Partidul REZIST este constituit din persoanele care, în mod liber aderă la Statutul
și Programul politic ale partidului și care își doresc să contribuie la implementarea
obiectivelor și valorilor partidului, dobândind calitatea de membri ai Partidului REZIST.
Art. 9 Poate dobândi calitatea de membru al Partidului REZIST, fara nicio discriminare
de rasă, naționalitate, etnie, religie, sex sau categorie socială, orice cetățean român care,
potrivit Constituției, are drept de vot și care îndeplinește, cumulativ, urmatoarele
condiții:
a) recunoaște și aderă la Statutul și la Programul Politic ale partidului, pe care le va
respecta întocmai;
b) nu se află în situație de interdicție prevăzute în Legea partidelor politice;
c) nu i-au fost interzise, prin hotărâre judecatorească definitivă, exercitarea drepturilor
politice sau cetățenești;
d) nu a săvârșit grave abuzuri sau nereguli în funcții publice sau politice.
Art. 10 (1) Pentru dobândirea calității de membru al Partidului REZIST, solicitantul va
completa integral Adeziunea și o va depune la sediul organizației locale(comunale,
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orășenești, municipale sau de sector, din România sau corespondente, din străinătate, cu
respectarea legislației statului pe teritoriul căruia se află, în raza căreia își are domiciliul,
reședința, locul de muncă sau de studii.
(2) Modelul tipizat de Adeziune poate fi procurat de la sediul oricărei organizații a
Partidului REZIST sau poate fi descărcat de pe site-ul oficial al partidului.
(3) Secretarul executiv sau persoana desemnată de președintele organizatiei locale
înregistrează Adeziunea în registrul aferent, verifică dacă sunt îndeplinite condițiile
statutare pentru dobândirea calității de membru și, numai după aceea, afișează
Adeziunea depusă de solicitant, la sediul organizației locale (și pe site-ul organizației
județene, dacă este posibil), în termen de cel mult 3 zile de la depunere.
(4) În termen de 7 zile de la data afișării, se pot depune, la sediul organizației locale
respective, contestații sau obiecțiuni cu privire la cererea de intrare în partid.
(5) După trecerea celor 7 zile de la afișare, solicitantul este invitat la prima ședință a
Biroului Executiv al Organizației Locale, unde, în baza Adeziunii și cu luarea în considerare
a eventualelor contestații sau obiecții, Biroul Executiv al Organizației Locale acordă, prin
supunere la vot, avizul favorabil sau, după caz, nefavorabil, cu privire la cererea de
înscriere în partid.
(6) Adeziunea, care va purta semnatura președintelui organizației locale la rubrica
Avizat, unde va fi bifată corespunzștor caseta favorabil sau nefavorabil, va fi transmisă, în
termen de cel mult 7 zile de la ședința Biroul Executiv al Organizației Locale, de către
secretarul executiv, Biroului Permanent Județean, care o va analiza în prima sa ședință.
(7) Biroul Permanent Județean va decide, prin vot, aprobarea (inclusiv în situația
avizului nefavorabil acordat de organizația locală) sau neaprobarea (inclusiv în situația
avizului favorabil acordat de organizația locala) solicitării de aderare, ca membru, la
Partidul REZIST, iar președintele Biroului Permanent Județean va semna la rubrica
Aprobat, unde va fi bifa corespunzator caseta Da sau Nu.
(8) În situația în care Biroul Permanent Județean nu aprobă Adeziunea, solicitantul
poate sesiza, în cel mult 7 zile de la luarea acestei decizii, Comisia Județeană pentru
Statut, Etica și Litigii, care se va întruni, în șel mult 10 zile după primirea sesizării, pentru
a se pronunța în acest caz, după audierea solicitantului. Decizia acestui for este definitiva
și obligatorie.
(9) Dobanirea calității de membru devine efectivă la data aprobării Adeziunii în cadrul
Județean sau după caz, la data deciziei favorabile a Comisiei Județene pentru Statut, Etică
și Litigii.
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(10) Adeziunea, în original, se va păstra la sediul organizației județene, iar o copie va fi
transmisă organizației locale din care face parte membrul respectiv.
(11) In situații excepționale, cetățenii pot depune adeziuni și la sediul central al REZIST
sau pot transmite adeziuni și prin e-mail sau on-line, urmând ca, prin grija Secretariatului
General, acestea să fie direcționate către organizațiile locale corespunzătoare.
(12) Întreaga responsabilitate pentru gestionarea atât în format scriptic, cât și
electronic a Adeziunilor REZIST, precum și a carnetelor de membru, care atestă
apartenența la REZIST, revine secretarilor executivi ai Birourilor Permanente Județene.
Aceștia vor respecta întocmai instrucțiunile și procedurile primite de la Secretariatul
General, care asigură evidența membrilor de partid și centralizarea datelor la nivel
național, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al REZIST.
Art. 11 (1) Cetățenii care nu au statutul de membru al REZIST, dar sunt de acord cu
principiile și valorile promovate de partid, pot solicita dobândirea calității de simpatizanți
ai Partidului REZIST și pot participa la acțiunile și manifestațiile organizate de partid.
(2) Evidența acestora se realizează la nivelul organizatiei județene, conform
metodologiei stabilite de Secretariatul General.
Art. 12 (1) Calitatea de membru al Partidului REZIST se pierde prin demisie, înscriere în
alt partid, excludere sau radiere.
(2) Demisia își produce efectele în baza și de la data depunerii cererii scrise de demisie,
la Biroul Executiv al Organizației Locale în raza căreia demisionarul figurează ca membru.
(3) Înscrierea în alt partid este prevăzută de Legea partidelor politice care
reglementează faptul ca înscrierea unei persoane într-un alt partid politic constituie, de
drept,demisie din partidul al carui membru a fost anterior.
(4) Excluderea se produce în conditiile si cu respectarea prevederilor prezentului
Statut, excluderea producându- și efectele de la data rămânerii definitive a Deciziei de
excludere.
(5) Radierea se face în situația în care se constată ca, ulterior dobândirii calității de
membru de partid, persoana se află în una din situațiile de incompatibilitate prevazute la
art. 9, în cazul declarării ca independent a acelui membru care ocupă o funcție aleasă sau
numită, în afara partidului, cu sprijinul politic al acestuia, sau în cazul decesului
membrului de partid.
Radierea se efectuează în termen de maxim 7 zile, prin grija secretarului executiv al
Biroului Permanent Județean din raza teritorială în care aceștia erau înscriși.
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Art. 13 (1) Suspendarea voluntară a calitații de membru poate să aibă loc doar în
situația în care intervine o stare de incompatibilitate, prevazută de lege, cu o funcție sau
cu o demnitate publică pe care urmează să o ocupe și se realizează pe baza unei cereri
adresată organizației în care membrul respectiv activează.
(2) După încetarea stării de incompatibilitate, suspendarea este ridicată de drept, iar
perioada suspendării este considerată vechime în partid.
CAPITOLUL IV
DREPTURI Șl OBLIGAȚII
Art. 14 Membrii Partidului REZIST au urmatoarele drepturi:
1. Să- și exprime liber opiniile și să aibă inițiative politice, legislative sau organizatorice,
acestea să fie dezbătute în forul din care inițiatorul lor face parte.
2. Să aleagă și să fie aleși în funcții de conducere din partid, conform prevederilor
satutare.
3. Sa fie propuși și promovati în funcții și demnități publice, în condițiile legii și cu
respectarea criteriilor de eligibilitate statutare.
4. Să se informeze asupra activității organizației și a forurilor din care fac parte.
5. Să fie informați cu privire la hotărârile organismelor de conducere locale, județene și
centrale.
6. Să participe la luarea deciziilor în cadrul forurilor partidului conform competențelor
prevăzute în Statut.
7. Să se apere, în interiorul partidului de orice acuzație, în conformitate cu prevederile
Statutului și ale Regulamentelor Partidului REZIST.
8. Să fie sprijiniți de partid pentru a se apăra de acuzațiile externe injuste și
neîmtemeiate.
9. Să participe la sedințele în care se discută aspecte legate de persoana sau activitatea
lor.
Art. 15 Membrii Partidului REZIST au urmatoarele principale obligații:
1. Să lupte pentru apărarea independenței, suveranității, unității și integrității
teritoriale a României, pentru apărarea statului de drept, democrației și pluralismului
politic.
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2. Să cunoască și să respecte întocmai prevederile Statutului Partidului REZIST și ale
Legii partidelor politice.
3. Să cunoască Programul Politic al Partidul REZIST și să contribuie la înfaptuirea
acestuia.
4. Să îndeplinească, să respecte și să aplice întocmai dispozițiile, deciziile și hotărârile
forurilor de conducere ale partidului, precum și Notele interne emise de Secretariatul
General.
5. Să respecte hotărârile și deciziile Comisiei Naționale pentru Statut, Etică și Litigii și,
respectiv, ale Comisiei Județene pentru Statut, Etică și Litigii - în cazul în care acestea au
rămas definitive.
6. Să participe, cu regularitate, la activitatea organizațiilor din care fac parte sau a
forurilor de conducere în care au fost aleși.
7. Să respecte regulile interne, disciplina de partid și caracterul confidențial al unor
documente sau informații de partid.
8. Să îndeplinească orice mandat primit în numele partidului cu demnitate, moralitate,
competență și corectitudine.
9. Să acționeze pentru creșterea prestigiului partidului și atragerea de noi membri.
10. Să nu exprime în public, în numele partidului, păreri și aprecieri care contravin
principiilor și strategiei partidului sau hotărârilor sale.
11. Să plătească cotizația lunară stabilită potrivit Statutului.
12. Să susțină candidații partidului desemnați de organismele competente, pentru a
accede într- o funcție publică ce se dobândește prin alegere sau numire.
13. Să pună la dispoziție cunoștințele lor profesionale ce pot fi utile în activitatea
politică a partidului și să aibă o conduită civică prin care să nu prejudicieze partidul.
14. Să respecte întocmai toate îndatoririle prevăzute în Statut și în Regulamentele
partidului.
15. Să informeze, de îndată, Biroul Permanent Național, despre orice probleme sau
aspecte de natură a afecta sau aduce prejudicii de orice natură partidului, despre care au
cunoștință.
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CAPITOLUL V
SANCȚIUNI ȘI RECOMPENSE
Art. 16 Membrilor Partidului REZIST care au săvârșit abateri de la prevederile
Statutului, nu au respectat obligațiile prevăzute la art. 15 din prezentul Statut și/sau de
regulamentele interne ale partidului, ori prin comportamentul sau acțiunile, respectiv
inacțiunile lor, au adus sau aduc prejudicii, de orice natură, partidului, li se aplică, în
funcție de gravitatea acestora, una din urmatoarele sancțiuni:
a) Avertismentul scris.
b) Suspendarea din funcția deținută în partid, pe o perioadă de timp limitată, cuprinsă
între o lună și șase luni.
c) Suspendarea calității de membru, pe o perioadă de timp limitată, cuprinsă între o
lună și12 luni. În cazul arestarii preventive, Suspendarea se aplică de drept.
d) Demiterea din funcțiile ocupate în structurile partidului.
e) Retragerea sprijinului politic pentru funcțiile dobândite prin susținerea partidului.
f) Excluderea din partid.
Art. 17 Sancțiunile se hotărăsc și se aplică astfel:
a) Avertismentul scris:
- Pentru membrii care nu ocupă funcții în partid, de catre Biroul Executiv al organizației
din care fac parte, la propunerea acestui organ de conducere.
- Pentru membrii Biroului Executiv Local, cu excepția membrilor care ocupă funcții și în
structura Biroului Permanent Județean, de catre Biroul Permanent Județean căruia i se
subordonează, la propunerea Biroului Executiv Local sau a Biroului Permanent Județean
corespunzator.
- Pentru membrii Biroului Permanent Județean, cu excepția membrilor care ocupă
funcții și în structura Biroului Permanent Național, de catre Biroul Permanent Național, la
propunerea Biroului Permanent Județean, Biroului Permanent Național, Biroului Național
de Coordonare sau a președintelui partidului.
- Pentru membrii Biroului Permanent Național, cu excepția membrilor care ocupa
funcții și în structura Biroului Național de Coordonare, de catre Biroul Național de
Coordonare, la propunerea Biroului Permanent Național, Biroului Național de
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Coordonare, a prim- vicepreședintelui desemnat de catre cei 3 membri fondatori sau a
președintelui partidului.
- Pentru membrii Biroului Național de Coordonare, de catre Biroul Național de
Coordonare cu sustinerea a 1/2+1 din membrii acestuia, la propunerea
primvicepreședintelui desemnat de către cei 3 membri fondatori sau a președintelui
partidului.
b) Suspendarea din funcția deținută în partid, pe o perioadă de timp limitată, cuprinsă
între o lună și șase luni:
- Pentru membrii Biroului Executiv Local, cu excepția membrilor care ocupă funcții și în
structura Biroului Permanent Județean, de către Biroul Permanent Județean căruia i se
subordonează, la propunerea Biroului Executiv Local sau a Biroului Permanent Județean.
- Pentru membrii Biroului Permanent Județean, cu excepția membrilor care ocupă
funcții în structura Biroului Permanent Național, de către Biroul Național de Coordonare,
la propunerea Biroului Permanent Judejean, Biroului Permanent Național, Biroului
Național de Coordonare sau a președintelui partidul.
- Pentru membrii Biroului Permanent National, cu exceptia membrilor care ocupa
funcții și în structure Biroului Național de Coordonare, de către Biroul Național de
Coordonare, la propunerea Biroului Permanent Național, Biroului Național de
Coordonare, a prim-vicepreședintelui desemnat de catre cei 3 membri fondatori sau a
președintelui partidului.
- Pentru membrii Biroului Național de Coordonare, de către Biroul Național de
Coordonare cu susținerea a 1/2+1 din membrii Biroului Național de Coordonare, la
propunerea prim-vicepreședintelui desemnat de către cei 3 membri fondatori sau a
președintelui partidului.
c) Suspendarea calității de membru, pe o perioadă de timp limitată, cuprinsă între o
lună și 12 luni:
- Pentru orice membru al Partidului REZIST, cu excepția membrilor care ocupă funcții și
în structura Biroului Național de Coordonare, de către Biroul Național de Coordonare, la
propunerea Biroului Executiv Local, Biroului Permanent Județean, Biroului Permanent
Național, Biroului Național de Coordonare, a prim-vicepreședintelui desemnat de către
cei 3 membri fondatori sau a președintelui partidului.
- Pentru membrii Biroului Național de Coordonare, de către Biroului Național de
Coordonare, cu susținerea a 1/2+1 din membrii Biroului Național de Coordonare, la
propunerea prim- vicepreședintelui desemnat de către cei 3 membri fondatori sau a
președintelui partidului.
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d) Demiterea din funcțiile ocupate în structurile partidului:
- Pentru membrii Biroului Executiv Local, cu excepția membrilor care ocupa funcții și în
structura Biroului Permanent Județean, de catre Biroul Permanent Județean căruia i se
subordonează, la propunerea Biroului Executiv Local sau a Biroului Permanent Județean.
- Pentru membrii Biroului Permanent Județean, cu excepția membrilor care ocupă
funcții și în structura Biroului Permanent Național, de catre Biroul Național de
Coordonare, la propunerea Biroului Permanent Județean, Biroului Permanent Național,
Biroului Național de Coordonare, a prim-vicepreședintelui desemnat de către cei 3
membri fondatori sau a președintelui partidului.
- Pentru membrii Biroului Permanent Național, cu excepția membrilor care ocupă
funcții și în structura Biroului Național de Coordonare, de către Biroul Național de
Coordonare, la propunerea Biroului Permanent Național, Biroului Național de
Coordonare, a prim-vicepreședintelui desemnat de către cei 3 membri fondatori sau a
președintelui partidului.
- Pentru membrii Biroului Național de Coordonare, de către Biroul Național de
Coordonare, cu susținerea a 1/4+1 din membrii Biroului Național de Coordonare, la
propunerea prim-vicepreședintelui desemnat de către cei 3 membri fondatori sau a
președintelui partidului.
e) Retragerea sprijinului politic pentru funcțiile dobândite prin susținerea partidului:
- Pentru membrii partidului, cu excepția membrilor care ocupă funcții și în structura
Biroului Național de Coordonare, care ocupă orice funcție, la orice nivel, din orice
institute sau organism intern sau extern, pentru care a beneficiat de imaginea, sprijinul
sau susținerea politică a Partidului REZIST, de către Biroul Național de Coordonare, la
propunerea Biroului Executiv Local, Biroului Permanent Județean, Biroului Permanent
National, Biroului Național de Coordonare, a prim- vicepreședintelui desemnat de catre
cei 3 membri fondatori sau a președintelui partidului.
- Pentru membrii Biroului Național de Coordonare, care ocupă orice funcție, la orice
nivel, din orice institute sau organism intern sau extern, pentru care a beneficiat de
imaginea, sprijinul sau susținerea politică a Partidului REZIST, de catre Biroul Național de
Coordonare, cu susținerea a 1/2+1 din membrii Biroului Național de Coordonare, la
propunerea prim-vicepreședintelui desemnat de catre cei 3 membri fondatori sau a
președintelui partidului.
f) Excluderea din partid:
- Pentru orice membru al PartiduluiREZIST, cu excepția membrilor care ocupa funcții și
în structura Biroului Național de Coordonare, de către Biroul Național de Coordonare, la
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propunerea Biroului Executiv Local, Biroului Permanent Județean, Biroului Permanent
Național, Biroului Național de Coordonare, a prim-vicepreședintelui desemnat de catre
cei 3 membri fondatori sau a președintelui partidului.
- Pentru membrii Biroului Național de Coordonare, de catre Biroul Național de
Coordonare, cu susținerea a 1/2+1 din membrii Biroului Național de Coordonare, la
propunerea prim-vicepreședintelui desemnat de catre cei 3 membri fondatori sau a
președintelui partidului.
Art. 18 Sancțiunile prevazute la art. 16 sj art. 17 se propun și hotărăsc cu votul
majorității simple a membrilor organelor competente prevazute la art. 17, cu excepția
situațiilor în care este prevăzut expres altfel, în prima ședinta ordinară întrunită după
primirea propunerii de sancționare sau în ședința extraordinară, convocată în acest sens.
Art. 19 (1) Decizia sau hotărârea de sancționare se comunică, în scris, persoanei în
cauză în cel mult cinci zile de la adoptare.
(2) Decizia sau hotărârea de sancționare poate fi contestată, în termen de cinci zile de
la comunicare, la Comisia Județeană pentru Statut, Etică și Litigii, în cazul hotărârilor
luate de forurile cu competente la nivel local sau județean sau la Comisia Națională
pentru Statut, Etică și Litigii, în cazul hotărârilor luate de forurile cu competente la nivel
național.
(3) Comisia Județeană pentru Statut, Etică și Litigii se pronunță în termen de 15 zile de
la înregistrarea contestației, hotărârea sa putând fi atacată, prin recurs, în cel mult cinci
zile de la comunicare, la Comisia Naționala pentru Statut, Etică și Litigii.
(4) Hotărârea Comisiei Naționale pentru Statut, Etică și Litigii se ia în termen de cel
mult 20 de zile de la înregistrare și are caracter definitiv.
(5) Până la soluționarea definitivă a contestației, hotărârea de sancționare produce
efecte depline.
(6) Dacă o contestație a fost admisă, definitiv, organele de conducere corespunzătoare
au obligația repunerii în drepturi, în termen de 10 zile, a membrului REZIST sancționat
nestatutar.
Art. 20 Solicitarea de remscriere/reprimire în partid pentru persoanele care au fost
sancționate prin excludere sau și- au pierdut calitatea de membru REZIST prin înscrierea
în alt partid, se poate face, în condițiile prezentului Statut, după trecerea unei perioade
de minimum 12 luni de la excluderea sa.
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Art. 21 Membrii REZIST cu activitate deosebită, care promovează constant și evident
valorile și principiilor partidului, pot fi nominalizați pentru a primi distincții, premii sau
recompense, în conformitate cu normele metodologice stabilite de Secretariatul General.
CAPITOLUL VI
CONSULTAREA MEMBRILOR PARTIDULUI REZIST
Art.22 Pentru dezvoltarea democrației de partid și încurajarea tuturor membrilor
REZIST de a participa la actul decizional, în vederea identificării soluțiilor optime la toate
nivelurile, pe toate segmentele și domeniile de activitate și a stabilirii principalelor
direcții de acțiune politică, se poate proceda la consultarea membrilor de partid prin
întâlniri periodice ale conducerii centrale cu membrii din toate zonele țării sau prin
dezbateri publice ale problemelor majore ale membrilor REZIST sau ale comunităților din
care provin.
TITLUL II
ORGANIZAREA PARTIDULUI
CAPITOLUL VII
PRINCIPII DE ORGANIZARE ȘI ACTIVITATE INTERNĂ
Art. 23 (1)Partidul REZIST este organizat și functionează, potrivit legii, pe criteriul
administrativ-teritorial.
(2) Membrii Partidului REZIST sunt grupați, pe criterii teritoriale, în structuri specifice
de partid.
Art. 24 Structurile teritoriale ale Partidului REZIST sunt:
a) Organizația de la nivelul secției de votare.
b) Organizația locală: comunală; orășenească; municipală; de sector.
c) Organizația județeană, respectiv cea a municipiului București.
Art. 25 În cadrul organizațiilor teritoriale ale partidului de la toate nivelurile, se
constituie și funcționează, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului Statut,
structuri interne, cu objective specifice anumitor categorii sociale și profesionale.
Art. 26 Structurile interne ale Partidului REZIST sunt:
a) Organizația de tineret.
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b) Organizația de femei.
c) Organizația de pensionari.
d) Organizația oamenilor de afaceri.
e) Organizația Diaspora - asimilată ca nivel Organizației județene, respectiv a
municipiului București.
f) Liga aleșilor locali.
Art. 27 Organizațiile menționate la art. 26 funcționează pe baza reglementarilor
interne incluse în Regulamentul de Organizare și Funcționare al REZIST.
Art. 28 Organizațiile Partidului REZIST au autonomie în organizarea și desfașurarea
activității politice, în conformitate cu prezentul Statut.
Art. 29 (1) Alegerea structurilor de conducere locale, județene și naționale se face
numai prin vot secret.
(2) Funcțiile de conducere în Structurile teritoriale sau interne ale Partidului REZIST,
pot fi ocupate numai de membrii partidului care au domiciliul, reședința, muncă sau de
studii în raza organizației respective, cu exceptia Organizației Diaspora.
(3) Un membru al REZIST poate ocupa, concomitent, cel mult trei funcții în organele de
conducere ale partidului de la diferite niveluri.
(4) Forurile de conducere ale partidului, de la toate nivelurile, își desfașoara activitatea
statutar, în prezența a cel puțin jumătate plus unu din membrii acestora.
(5) Deciziile și hotărârile forurilor de conducere se adoptă cu votul a jumatate plus unu
din membrii prezenți, cu excepția situațiilor unde prezentul Statut prevede altfel. În caz
de egalitate votui președintelui forului respectiv este decisiv.
(6) Votul în cadrul forurilor de conducere ale partidului se exprimă deschis sau
secret,în conformitate cu prevederilor prezentului Statut și ale Legii partidelor politice.
(7) Deciziile și hotărârile adoptate în cadrul structurilor de conducere sunt obligatorii,
indiferent de poziția exprimată prin vot și de funcția ocupată în partid, pentru toate
forurile, organizațiile și membrii carora li se adresează.
(8) Principiile de organizare și activitate internă vor fi detaliate în Regulamentul de
Organizare și Funcționare al Partidului REZIST.
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CAPITOLUL VIII
STRUCTURILE TERITORIALE
A. ORGANIZAȚIA DE LA NIVELUL SECȚIEI DE VOTARE
Art. 30 Organizația de Sectie de Votare este constituită pe raza teritorială a unei secții
de votare, este formată din cel putin 10 membri și are, în principal, următoarele atribuții:
- exercită legătura directă și constantă cu cetățenii;
- organizează întâlniri de informare a cetățenilor cu privire la doctrina și programul
politic ale Partidului REZIST;
- realizează activitați de atragere de noi membri și simpatizanți;
- desfășoară campaniile electorate ale Partidului REZIST la nivelul secției de votare;
- execută alte activități politice stabilite de forurile ierarhic superioare.
Art. 31 Conducerea Organizației de Secție de Votare este exercitată de un președinte
numit de Biroul Executiv Local, în competența căruia se află Organizația de Secție de
Votare.
B. ORGANIZAȚIILE LOCALE
Art. 32 Organizația locală a REZIST este formată din totalitatea Organizațiilor de Secție
de Votare de pe raza unei unități administrativ-teritoriale sau a unui sector al
municipiului București și se poate constitui, statutar, dacă are:
- cel puțin 20 de membri, pentru organizația comunală;
- cel puțin 40 de membri, pentru organizația orășenească;
- cel puțin 80 de membri, pentru organizația municipală;
- cel puțin 120 de membri, pentru organizația de sector.
Art. 33 Forurile de conducere ale organizațiilor locale sunt:
a) Adunarea Generala a membrilor Organizației Locale (AGOL).
b) Biroul Executiv al Organizației Locale (BExOL).
c) Biroul Local de Coordonare (BLC)
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Art. 34 (1) Adunarea Generala a membrilor Organizației Locale este forul de conducere
al Organizației, care se constituie din toți membrii care au domiciliul, reședință, locul de
muncă sau de studii în raza localității sau sectorului respectiv și se întrunește cel puțin o
dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, fiind convocată de Biroul Executiv al
Organizației Locale care, odată cu aprobarea datei Adunării, stabilește Ordinea de zi, prin
președintele acestuia.
(2) Biroul Executiv al Organizației Locale are obligația să convoace Adunarea Generală
a Membrilor Organizației Locale atunci când convocarea este solicitată de Biroul
Permanent al Organizației Județene, Biroului Permanent Național, Biroul Național de
Coordonare sau de 2/3 din numarul membrilor organizației locale.
(3) Convocarea Adunării Generale a membrilor Organizației Locale se face cu cel puțin
10 zile înainte, pentru ședința ordinară și cu cel puțin 5 zile înainte, pentru ședința
extraordinară, prin afișarea Convocatorului la sediul Organizației Locale și, fie prin
postarea Convocatorului pe site-ul Organizației, fie prin publicarea acestuia în presa
locală.
Art. 35 Adunarea Generală a Membrilor Organizației Locale are următoarele atribuții:
1. Analizează activitatea desfășurată de Biroul Executiv al Organizației Locale și de
Biroul Local de Coordonare, precum și de membrii organizației, aleși sau numiți în
administrația locală, și aprobă programele de activitate ale acestora pentru perioada
următoare.
2. Alege și revocă, prin vot secret, președintele și toți ceilalți membri ai Biroului
Executiv al Organizației Locale, pentru o perioadă de 4 ani. Revocarea o poate cere Biroul
Permanent Județean, Biroul Permanent Național sau 2/3 din numarul membrilor
organizației locale.
3. Alege, prin vot secret, delegații pentru Adunarea Generală a Organizației Județene,
respectiv a municipiului București, pe baza normei de reprezentare de un reprezentant la
25 de membri, valabilă până la modificarea acesteia de către Consiliul Național.
4. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotărăște asupra execuției acestuia.
5. Aprobă, la nivel local, măsurile necesare realizării Programului și Strategiei Partidului
și verifică modul de implementare a acestora.
6. Aprobă candidații organizației pentru funcții în cadrul organelor de conducere
ierarhic superiore ale Partidului REZIST.
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7. Își dă acordul pentru candidații organizației sau listele de candidați pentru funcțiile
din cadrul administrației publice locale (primar, consilieri locali), propuse de catre Biroul
Executiv al Organizației Locale.
8. Îndeplinește alte atribuții în conformitate cu prevederile prezentului Statut sau
stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Partidului REZIST, sau care
decurg din aceste documente.
Art. 36 Biroul Executiv al Organizației Locale este organul de conducere al organizației
în intervalul dintre sedințele Adunării Generale a membrilor Organizației Locale și este
format din:
a. Președinte, prim-vicepreședinte, 3-5 vicepreședinți, secretar executiv, 5-7 membri,
pentru organizațiile comunale;
b. Președinte, prim-vicepreședinte, 5-7 vicepreședinți, secretar executiv, 7-9 membri,
pentru organizațiile orășenești;
c. Președinte, prim-vicepreședinte, 7-9 vicepreședinți, secretar executiv, 9-11membri,
pentru organizațiile municipale;
d. Președinte, prim-vicepreședinte, 9-15 vicepreședinți, secretar executiv, 15-19
membri, pentru organizațiile de sector al municipiului București.
Art. 37 (1) Numarul vicepreședinților și membrilor Biroului Executiv al Organizației
Locale se stabilește de catre Biroul Permanent Județean, respectiv al municipiului
București, în funcție de numărul membrilor organizației, precum și de numărul de
organizații constituite la nivelul secței de votare.
(2) La prima adunare generala de alegeri pentru constituirea Biroului Executiv al
Organizației Locale, structura de conducere va fi formată din numarul minim de membrii
prevăzut pentru fiecare petru fiecare funcție, urmând a fi completată, după consolidarea
și creșterea numarului de membri ai organizației, prin numire de către președintele
Biroului Executiv al Organizatiei Locale, cu acordul a 2/3 din membrii aleși ai Biroului,
exprimat prin vot secret, ce va fi supusă validării, tot prin vot secret, în prima ședință a
Adunării Generale a membrilor Organizatiei Locale, convocată nu mai târziu de 60 de zile
de la numirea sau numirile respective.
Art. 38 (1) Biroul Executiv al Organizației Locale se întrunește o dată la două
săptămâni, la convocarea președintelui Biroului Executiv al Organizației Locale și ori de
câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Biroului, a cel puțin 1/2 +1 din membrii
Biroului, a Biroului Permanent Județean sau a Biroului Național de Coordonare.
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(2) Ședințele Biroului Executiv al Organizației Locale se desfășoară la sediul organizației
și se consemnează în Procesul Verbal de ședință, care se transmite, în termen de trei zile
de la data ședinței, Biroului Permanent al Organizației Județene.
(3) La ședințele Biroului Executiv al Organizației Locale (comunal, orășenesc, municipal,
de sector), participă, cu drept de vot, președinții structurilor interne locale, statutar
constituite, respectiv, de tineret, femei, pensionari, oameni de afaceri, primarul și
viceprimarul localității, consilierii locali, membri ai organizației și, fără drept de vot,
parlamentarii aleși în colegiile din județ sau sector, președintele și vicepreședinții
Consiliului Județean, consilierii județeni, membri ai organizației județene respective sau a
municipiului București, în cazul în care nu fac parte din Birou.
(4)Convocarea membrilor cu drept de vot este obligatorie.
Art. 39 Biroul Executiv al Organizației Locale are urmatoarele atribuții:
1. Conduce și coordonează activitatea organizației în intervalul dintre Adunările
Generale ale membrilor Organizației Locale.
2. Îndeplinește și aplică întocmai dispozițiile, deciziile, hotărârile și notele interne ale
forurilor ierarhic superioare.
3. Gestionează și actualizează evidența membrilor de partid ai organizației locale și o
comunică Biroului Permanent Județean.
4. Verifică încasarea cotizației și se preocupă de obținerea altor fonduri necesare
activității partidului, potrivit legii.
5. Administrează și răspunde de patrimoniul deținut de organizația locală.
6. Elaborează proiecte și adoptă poziții legate de administrarea colectivităților
locale.
7. Comunică Biroului Permanent Județean, poziția organizației locale în problemele de
interes public.
8. Propune candidații organizației sau listele de candidați pentru funcțiile din cadrul
administrației publice locale (primar, consilieri locali).
9. Avizează adeziunile solicitanților conform procedurii prevazute la art. 10.
10. Desemnează reprezentanții partidului în secțiile de votare.
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11. Îndeplinește alte sarcini încredințate de Biroul Permanent Județean, în
conformitate cu prevederile prezentului Statut și ale Regulamentului de Organizare și
Funcționare al Partidului REZIST sau care decurg din conținutul documentelor
menționate.
Art. 40 Biroul Local de Coordonare este organul de conducere al organizației în
intervalul dintre ședintele Biroului Executiv al Organizației Locale și este format, de drept,
din președintele, prim-vicepreședintele, secretarul executiv și vicepreședinții Biroului
Executiv al Organizației Locale, aleși în cadrul Adunării Generale ale membrilor
Organizației Locale.
Art.41 (1)Biroul Local de Coordonare se întrunește săptămânal, la convocarea
președintelui Biroului și ori de cate ori este nevoie, la convocarea președintelui Biroului
sau a Biroului Județean de Coordonare.
(2) Ședințele Biroului Local de Coordonare se desfașoară la sediul organizației și se
consemnează în procesul verbal de ședință, care se transmite, în termen de trei zile de la
data ședinței, Biroului Județean de Coordonare.
(3) Atunci când ședințele ordinare ale Biroului Local de Coordonare, cât și ale Biroului
Executiv al Organizației Locale trebuie să se desfășoare în cursul aceleași săptămâni,
acestea au loc, cumulat, în componența și cu atribuțiile Biroului Executiv al Organizației
Locale.
Art. 42 Biroul Local de Coordonare are următoarele atribuții:
1. Conduce și coordonează activitatea Organizației în intervalul dintre ședințele
Biroului Executiv al Organizației Locale.
2. Îndeplinește și aplică întocmai dispozițiile, deciziile, hotărârile și notele interne ale
forurilor ierarhic superioare.
3. Organizează acțiuni și manifestări cu caracter politic, educativ, cultural, civic etc., în
conformitate cu programul de activitate aprobat de Adunarea Generală și a calendarului
de evenimente, întocmit semestrial și aprobat de către Secretariatul General.
4. Propune Biroului Permanent Județean, strategia de campanie electorală pentru
alegerile locale.
5. Organizează și coordonează campaniile electorate ale Partidului REZIST la nivel local.
6. Îndeplinește alte sarcini încredințate de Biroul Executiv al Organizației Locale și de
Biroul Permanent Județean în conformitate cu prevederile prezentului Statut și ale
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Regulamentului de Organizare și Funcționare al REZIST sau care decurg din conținutul
documentelor menționate.
Art. 43 Președintele Biroului Executiv al Organizației Locale este ales pentru o perioada
de patru ani, reprezintă organizația locală în relațiile oficiale cu autoritățile publice și terți
în zona lui de activitate, coordonează activitatea Organizației locale, prezidează ședințele
Adunării Generale a membrilor Organizației Locale, Biroului Executiv al Organizației
Locale și ale Biroului Local de Coordonare și semnează actele oficiale ale organizației, în
limitele competențelor.
C. ORGANIZAȚIA JUDEȚEANĂ, respectiv a municipiului BUCUREȘTI
Art. 44 (1) Organizațiile locale cuprinse pe teritoriul unui județ, respectiv în municipiul
București, constituie organizația județeană, cu sediul în municipiul - reședința de județ,
respectiv Organizația municipiului București, cu sediul în municipiul București.
(2) Organizațiile județene se pot constitui statutar dacă în județul respectiv au fost
înființate, conform prevederilor prezentului Statut, prin întrunirea Adunării Generale a
membrilor
Organizației Locale și alegerea organelor locale de conducere, cel puțin 1/3 din
numarul total al organizațiilor locale ce pot fi constituite, corespondent numarului total
de unități administrativ-teritoriale din componența județului.
Art. 45 Organizațiile județene, respectiv cea a municipiului București coordonează, în
plan județean, respectiv al municipiului București, realizarea sarcinilor și obiectivelor
cuprinse în prezentul Statut, în programul politic al partidului, în strategia politică, în
hotărârile conducerii naționale precum și în celelalte documente interne ale partidului,
Organizează și conduce campaniile politice și electorale ale Partidului REZIST,
promovează principiile și valorile Partidului REZIST, elaborează și adoptă poziții în
problemele esențiale ale județului.
Art.46.Forurile de conducere ale Partidului REZIST la nivel județean, respectiv al
Municipiului București sunt urmatoarele:
1. Adunarea Generala a Organizației Județene respectiv Adunarea Generală a
Organizației Municipiului București.
2. Biroul Permanent Județean, respectiv Biroul Permanent al municipiului București.
3. Biroul Județean de Coodonare, respectiv Biroul de Coordonare al municipiului
Bucuresti.
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Art. 47 În cuprinsul prezentului Statut, toate forurile de conducere de la nivelui
Organizației municipiului București se asimilează, ca autoritate și competente, cu cele
similare de la nivelul organizațiilor Județene, sens în care Adunarea Generală a
Organizației Municipiului București este corespondentui Adunării Generale a Organizației
Județene; Biroul Permanent al municipiului București este corespondentul Biroului
Permanent Județean; Biroul de Coordonare al municipiului București este
corespondentul Biroului Județean de Coodonare, sens în care, în aspectele legate de
organizații locale constitute la nivel de sector al municipiului București se va interpreta ca
atare.
Art. 48 (1) Adunarea Generala a Organizației Județene, respectiv Adunarea Generala a
Organizației Municipiului București, este aleasă pentru o perioadă de patru ani.
(2) Adunarea Generală a Organizației Județene, respectiv a municipiului București,este
formată din:
1. Membrii Biroului Permanent Județean, respectiv al municipiului București(interimar,
pentru prima adunare generală de alegeri).
2. Președintele Biroului Executiv al fiecărei organizații locale, statutar constituite.
3. Delegați aleși de Adunările Generale ale Membrilor Organizațiilor Locale, prin vot
secret, conform normei de reprezentare de un reprezentant la 25 de membri, valabilă
până la modificarea acesteia de către Consiliul Național.
4. Președintele Consiliului Județean, primarii și consilierii locali și județeni.
Art. 49 (1) Adunarea Generală a Organizației Județene, respectiv a municipiului
București, se întrunește, de regulă, semestrial, la convocarea Biroului Permanent
Județean, respectiv al Municipiului București.
(2) Adunarea Generală de alegeri a Organizației Județene, respectiv a municipiului
București, se desfășoară o dată la patru ani.
(3) Adunarea Generală extraordinară a Organizației Județene, respectiv a municipiului
București, se convoacă de către Biroul Permanent Județean, respectiv al municipiului
București, la solicitarea:
- Biroului Permanent Județean, respectiv al municipiului București, (cu votul a 2/3 din
membrii acestui for);
- a 2/3 dintre organizațiile locale statutar constituite.
- Biroului Permanent Național.
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- Biroului Național de Coordonare.
(4) Convocarea Adunării Generale a Organizației Județene, respectiv a municipiului
București, se face cu cel putin 10 zile înaintea întrunirii propriu-zise pentru ședința
ordinară și cu cel puțin 5 zile pentru ședința extraordinară. Convocatorul conținând
Ordinea de zi, aprobată de Biroul Permanent Județean, respectiv al municipiului
București, se afișează la sediul Organizației Județene, respectiv a municipiului București,
și, fie se postează pe site-ul organizației județene, respectiv a municipiului București, fie
se publică într-un ziar local.
Art. 50 Adunarea Generală a Organizației Județene, respectiv a municipiului București
are urmatoarele atribuții principale:
1. Analizează activitatea desfașurată de Biroul Permanent Județean/al municipiului
București, de la Adunarea Generală a Organizației Județene, respectiv a municipiului
București, precedente și aprobă programul pentru perioada urmatoare.
2. Alege și revocă, prin vot secret, președintele și membrii Biroului Județean /al
Municipiului București, pentru o perioadă de 4 ani.
3. Alege, prin vot secret, cei 5 membri ai Comisiei Județene (a municipiului București)
pentru Statut, Etică și Litigii.
4. Alege, prin vot secret, cei 5 membri ai Comisiei Județene (a municipiului București)
de Control Financiar.
5. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și hotarăște asupra execuției acestuia.
6. Dezbate raportul Comisiei Județene (a municipiului București) de Control Financiar și
acordă descărcare pentru execuția bugetară.
7. Aprobă candidații organizației pentru funcții de conducere în cadrul organelor
ierarhic superioare, de la nivel național.
8. Validează candidații sau listele de candidați pentru funcțiile din cadrul administrajiei
publice locale (primar, consilieri locali), de la nivelul comunelor, propuse de Birourile
Executive Locale, care au primit acordul Adunărilor Generale Locale și au fost definitivate
și aprobate de Biroul Permanent Județean.
9. Aprobă candidații sau listele de candidați pentru funcțiile din cadrul administrației
publice locale (primar, consilieri locali) de la nivelul orașelor, municipiilor și sectoarelor
municipiului București, propuse de Birourile Executive Locale, care au primit acordul
Adunarilor Generale Locale și au fost definitivate de către Biroul Permanent Judetean,
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respectiv al municipiului București și le înaintează, spre validare, Biroului Permanent
Național.
10. Alege, prin vot secret, delegații la Congresul Partidului, conform normei de
reprezentare de 25 de membri pentru fiecare organizație județeană, statutar constituită,
norma valabilă până la modificarea catre Consiliul Național.
11. Îndeplinește alte atribuții în conformitate cu prevederile prezentului Statut sau
stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Partidului REZIST, sau care
decurg din aceste documente.
Art. 51 (1) Biroul Permanent Județean, respectiv Municipiului București conduce și
coordonează activitatea organizației în perioada dintre Adunările Generale ale
Organizației Județene.
(2) Biroul Permanent Județean este alcătuit din președinte, prim-vicepreședinte, 9-15
vicepreședinți, secretar executiv, trezorier și 15-19 membri.
(3) Biroul Permanent al Municipiului București este alcătuit din președinte,
primvicepreședinte,11-17 vicepreședinți, secretar executiv, trezorier, 17-21 membri.
(4) Numărul vicepreședinților și membrilor Birourilor Permanente Județene se
stabilește de către Biroul Permanent Național în funcție de mărimea organizației
județene, de potențialul ei de dezvoltare, precum și particularitățile județului.
(5) Membrii Biroului Permanent Județean, respectiv Biroului Permanent al municipiului
București, sunt aleși, prin vot secret, în cadrul adunărilor generale, pentru un mandat de
patru ani.
(6) La prima adunare generală de alegeri pentru constituirea Biroului Permanent
Județean, respectiv Biroului Permanent al municipiului București, structura de conducere
va fi formată din numărul minim de membri prevăzut pentru fiecare funcție, urmând a fi
completată,după consolidarea și creșterea numărului de membri ai organizației, prin
numire de către președintele Biroului Permanent Județean, respectiv Biroului Permanent
al municipiului București, cu acordul a 2/3 din membrii aleși ai Biroului, exprimat prin vot
secret, ce va fi supusă validăirii, tot prin vot secret, în prima ședință a Adunării Generale a
membrilor județene, respectiv a municipiului București, convocată nu mai târziu de 60 de
zile de la numirea sau numirile respective.
Art.52 (1) Biroul Permanent Județean, respectiv Biroul Permanent al municipiului
București se întrunește de regulă, o dată la două săptămâni, la convocarea președintelui
Biroului și ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Biroului, a cel puțin 1/4
+1 din membrii Biroului sau a Biroului Național de Coordonare.
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(2) Ședințele Biroului Permanent Județean, respectiv Biroului Permanent al
municipiului București se desfășoară la sediul organizației județene/a municipiului
București și se consemnează în procesul verbal de sedință, care se transmite, în termen
de trei zile de la data ședinței, Biroului Permanent Național.
(3) La sedințele Biroului Permanent Județean, respectiv Biroului Permanent al
municipiului București, participă, cu drept de vot, președinții structurilor interne
județene/ale municipiului București, statutar constitute, respectiv, de tineret, femei,
pensionari, oameni de afaceri, precum și parlamentarii aleși în colegiile din județ sau
sector, președintele și vicepreședinții Consiliului Județean, consilierii județeni, primarii
municipiilor și orașelor, respectiv funcțiile corespondente de la nivelul sectoarelor
municipiului București, membri ai organizației județene respective sau a municipiului
București, în cazul în care nu fac parte din Birou.
(4) Convocarea membrilor cu drept de vot este obligatorie.
Art. 53 Biroul Permanent Județean, respectiv Biroul Permanent al municipiului
București, are urmatoarele atribuții:
1. Conduce și coordonează activitatea Partidului REZIST la nivel județean, respectiv al
municipiului București, în intervalul dintre Adunarile Generale.
2. Analizează activitatea parlamentarilor aleși în colegiile din județ sau sector,
președintelui și vicepreședinților Consiliului Județean, consilierilor județeni, primarilor și
consilierilor locali, respectiv persoanelor care ocupă funcții corespondente la nivelul
sectoarelor municipiului București, membri ai organizației respective și a altor membri
numiți sau aleși în administrația județeană, respectiv a municipiului București.
3. Îndeplinește și aplică întocmai dispozițiile, deciziile, hotărârile și notele interne ale
forurilor ierarhic superioare.
4. Centralizează și gestionează, în format fizic și electronic, evidența membrilor de
partid și a simpatizanților de la nivel Județean, respectiv al municipiului București,și o
comunică Secretariatului General al Partidului REZIST.
5. Decide, prin vot, aprobarea sau neaprobarea solicitărilor de aderare, ca membru,al
Partidului REZIST, în conformitate cu prezentul Statut.
6. Stabilește numărul vicepreședinților și membrilor Biroului Executiv al Organizației
Locale, în funcție de numărul membrilor organizației, precum și de numărul de organizații
constituite la nivelul secției de votare.
7. Verifică încasarea cotizației și se preocupă de obținerea altor fonduri necesare
activitații partidului, potrivit legii.
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8. Administrează și răspunde de patrimoniul deținut de organizația județeană.
9. Elaborează proiecte și adoptă poziții legate de administrarea colectivităților
județene.
10. Comunică Biroului Permanent Național, poziția Partidului REZIST în probleme de
interes public.
11. Organizează, coordonează și monitorizează campaniile electorate ale Partidului
REZIST la nivel Județean. Definitiveză și aprobă candidații sau listele de candidați pentru
funcții în cadrul administrației publice locale (primar, consilieri locali), de la nivelul
comunelor propuse de Birourile Executive Locale, care au primit acordul Adunării
Generate Locale sj le transmite spre validare Adunării Generate a Organizației Județene,
respectiv a municipiului București.
13. Definitivează candidații sau listele de candidați pentru funcțiile din cadrul
administrate! publice locale (primar, consilieri locali) de la nivelul orașelor, municipiilor și
sectoarelor municipiului București, propuse de Birourile Executive Locale, care au primit
acordul Adunărilor Generate Locale și le transmite spre aprobare Adunării Generate a
Organizației Județene, respectiv a municipiului București și coordonează transmiterea
acestora, după aprobarea adunării generate, spre validare, Biroului Permanent Național.
14. Își dă acordul pentru candidații la funcția de președinte al Consiliului
Județean,listele de candidați pentru funcțiile de consilieri județeni, respectiv pentru
consilierii generali ai municipiului București și candidații pentru Alegerile Parlamentare și
Europarlamentare, propuse de Biroul Județean de Coordonare,respectiv al municipiului
București și le transmite spre definitivare și aprobare Biroului Permanent Național și
urmărește validarea acestora de către Biroul Național de Coordonare.
15. Biroul Permanent al municipiului București își da acordul pentru candidatul la
funcția de primar al municipiului București, propus de Biroul de Coordonare al
municipiului București și îl transmite spre aprobare Biroului Permanent Național și
urmărește validarea acestuia de către Biroul Național de Coordonare.
16. Validează reprezentanții partidului în secțiile de votare.
17. Îndeplinește alte sarcini încredințate de Biroul Permanent Național sau Biroul
Național de Coordonare, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și ale
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Partidului REZIST, sau care decurg din
conținutul documentelor menționate.
Art. 54 Biroul Județean de Coordonare, respectiv Biroul de Coordonare al municipiului
București, este organul de conducere al Organizației în intervalul dintre ședințele Biroului
Permanent Județean, respectiv Biroului Permanent al municipiului București și este
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format, de drept, din președintele, prim-vicepreședintele, secretarul executiv, trezorierul
și vicepreședinții Biroului Permanent Județean, respectiv Biroului Permanent al
municipiului București, aleși în cadrul Adunarii Generate ale Membrilor Organizației
Județene, respectiv a municipiului București.
Art. 55 (1) Biroul Județean de Coordonare, respectiv Biroul de Coordonare al
municipiului București, se întrunește săptămânal, la convocarea președintelui Biroului și
ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Biroului sau a Biroului Național de
Coordonare.
(2) Ședințele Biroului Județean de Coordonare, respectiv Biroului de Coordonare al
municipiului București se desfășoară la sediul Organizației județene, respectiv a
municipiului București, și se consemnează în procesul verbal de ședința, care se
transmite, în termen de trei zile de la data ședinței, Biroului Național de Coordonare.
(3) Atunci când ședințele ordinare ale Biroului Județean de Coordonare, respectiv
Biroului de Coordonare al municipiului București, cât și ale Biroului Permanent Județean,
respectiv Biroului Permanent al municipiului București trebuie să se desfășoare în cursul
aceleași săptămâni, acestea au loc, cumulat, în componența și cu atribuțiile Biroului
Permanent Județean, respectiv Biroului Permanent al municipiului București.
Art.56 Biroul Județean de Coordonare, respectiv Biroul de Coordonare al municipiului
București are urmatoarele atribuții:
Conduce și coordonează activitatea Organizației în intervalul dintre ședințele Biroului
Permanent Județean, respectiv Biroului Permanent al municipiului București.
2. Îndeplinește și aplică întocmai dispozițiile, deciziile, hotărârile și notele interne ale
forurilor ierarhic superioare.
3. Organizează acțiuni și manifestări cu caracter politic, educativ, cultural, civic etc., în
conformitate cu programul de activitate aprobat de Adunarea Generală și a calendarului
de evenimente, întocmit semestrial și aprobat de catre Secretariatul General.
4. Propune Biroului Național de Coordonare, strategia de campanie
electorală,organizează și coordonează campaniile electorale ale Partidului REZIST la nivel
județean pentru alegerile locale.
5. Transmite, bilunar, situațiile statistice solicitate de Secretariatul General.
6. Coordonează activitatea Biroului de presă județean.
7. Propune candidații la funcția de președinte al Consiliului Județean, listele de
candidați pentru funcțiile de consilieri județeni, respectiv pentru consilierii generali ai
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municipiului București și candidații pentru alegerile parlamentare și europarlamentare, și
le transmite pentru obținerea acordului Biroului Permanent Județean, definitivarea și
aprobarea Biroului Permanent Național și validarea Biroului Național de Coordonare.
8. Propune candidatul la funcția de primar al municipiului București, obține acordul
Biroul Permanent al municipiului București, îl transmite spre aprobare Biroului
Permanent Național și urmărește validarea acestuia de către Biroul Național de
Coordonare.
9. Îndeplinește alte sarcini încredințate de forurile ierarhic superioare, în conformitate
cu prevederile prezentului Statut și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al
Partidului REZIST, sau care decurg din conținutul documentelor menționate.
Art. 57 Președintele Biroului Permanent Județean, respectiv Biroului Permanent al
municipiului București are ca principale competențe si atribuții:
1. Reprezintă organizația județeana în relațiile oficiale cu autoritățile publice și terți în
zona lui de activitate.
2. Prezidează ședințele Biroului Județean de Coordonare, Biroului Permanent Județean
și ale Adunării Generale a Organizației Județene, respectiv ale municipiului București.
3. Este membru de drept în Comitetul Executiv și Consiliul Național.
4. Semnează forma finală a listelor și documentelor aprobate și validate în
conformitate cu prevederile prezenului Statut.
5. Numește lideri interimari locali până la constituirea statutară a organizațiilor locale
respective în cadrul adunărilor generale.
6. Îndeplinește alte sarcini încredințate de Biroul Permanent Național, Biroul Național
de Coordonare, președintele partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut
și ale Regulamentului de Organizare și Funcționare al Partidului REZIST, sau care decurg
din conținutul documentelor menționate.
CAPITOLUL VIII
STRUCTURILE NAȚIONALE
Art.58 Forurile de conducere ale Partidului REZIST la nivel național sunt:
1. Congresul.
2. Consiliul National.
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3. Comitetul Executiv.
4. Biroul Permanent Național.
5. Biroul Național de Coordonare.
CAPITOLUL IX
COMISIILE NAȚIONALE ȘI DEPARTAMENTELE PARTIDULUI
Art. 72 La nivelul central al Partidului REZIST se constituie, conform prevederilor
Statului, urmatoarele structuri:
1. Comisia Națională pentru Statut, Etică și Litigii.
2. Comisia Națională de Control Financiar.
3. Departamentele Partidului REZIST.
TITLUL IV
FONDURILE Șl PATRIMONIUL PARTIDULUI
Art. 88 Partidul REZIST poate deține bunuri mobile și imobile necesare desfășurării
activităților sale specifice.
Art. 89 Sursele de finanțare ale Partidului REZIST sunt:
1. Cotizația membrilor Partidului REZIST.
2. Donații și legate.
3. Venituri provenite din activități proprii.
4. Alte surse, potrivit legii.
Art. 90(1) Operațiunile de încasări și plăți se efectuează în condițiile legii.
(2) Organizațiile locale și județene pot deschide conturi bancare în condițiile legii și
răspund de gestionarea acestora.
Art. 91 Membrii Partidului plătesc o cotizație lunară stabilită de către Comitetul
Executiv.
Art. 92 Comitetul Executiv numește un mandatar financiar, conform legii, pe perioada
campaniilor electorate locale, parlamentare și prezidențiale.
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Art. 93 Toate veniturile și cheltuielile vor fi în conformitate cu dispozițiile prevăzute de
Legea privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorate.
TITLUI V
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Art. 94 (1) Statutul Partidului REZIST este obligatoriu pentru toți membrii și toate
organizațiile partidului.
(2) Hotărârile adoptate de catre Congres, Consiliul Național și de către Comitetul
Executiv, deciziile Biroului Permanent Național, Biroului Național de Coordonare și
președintelui partidului, precum și notele interne emise de Secretariatul General sunt
obligatorii pentru toate forurile de conducere și pentru toți membrii Partidului REZIST, în
condițiile prevăzute de prezentul Statut.
Art. 96 În măsura în care nu prevede, prezentul Statut se completează de drept cu
prevederile Legii Partidelor Politice.
Art. 97 Partidul REZIST își încetează activitatea, în condițiile prevăzute de Legea
partidelor politice, prin:
1. Dizolvare, prin hotărâre pronunțată de Curtea Constituțională sau Tribunalul
București.
2. Autodizolvare, hotărâtă de Congres, cu votul a peste două treimi din numărul
delegațiilor.
3. Inactivitate, constatată de Tribunalul București, în condițiile legii.
4. Reorganizare, în situațiile prevazute de lege.
Art. 98 În situații deosebite, când se impune luarea unor decizii sau hotărâri rapide,
determinate de contextul socio-politic de la momentul respectiv, pentru interesul și în
numele partidului, forul de conducere abilitat în acest sens este Biroul Național de
Coordonare.
Art. 99 Prevederile prezentului Statut se aplică de la data aprobării cererii de
încuviințare a prezentului Statut, de către Tribunalul București.
Art. 100. Prezentul Statut a fost redactat și semnat în 4 de exemplare originale.
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ANEXA 1 - Semnul permanent, plașa alb-negru și color.
ANEXA 2- Semnul electoral, plașa alb-negru și color.

Președinte desemnat de membrii fondatori prin Actul Constitutiv
FOLICĂ PETRICĂ
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