
AMENDAMENTE STATUT USR - adoptate de CP  

1.  Lucian Stanciu-Viziteu, Bacău  

Validare candidați locali 

Art 75. Alin 4) se modifica si va avea următorul conținut :  

Art 75 alin 4) Biroul filialei Județene valideaza sau invalidează 
candidatul pentru functia de primar sau cei pentru funcţiile de consilieri 
locali. Invalidarea se face motivat şi în scris. cat si lista de candidati la 
Consiliul local, in cel mult 30 de zile dupa primirea propunerilor din 
partea unei filiale locale. 

 
Dupa validare, Biroul filialei Județene inainteaza Biroului Național 
candidaturile. Biroul Naţional poate invalida candidatul pentru 
funcţia de primar sau cei pentru funcţiile de consilieri locali.  

Invalidarea se face motivat şi în scris cu indicarea prevederilor 
statutare incalcate. In absenta unei validari in termen din partea 
Biroului judetean, candidaturile propuse de filiala locale se 
considera validate si se inainteaza Biroului Național.  

Motivare: în forma actuală din statut, art 75 alin 4, toate miile de 
candidați la primărie și zecile de mii de candidați la consiliile locale sunt 
validați de BN, fără a implica birourile județene. Nu consider că acest 
procedeu este aplicabil, ținând cont de volumul enorm de candidați de 
validat, așa că propun ca validarile sa se facă la nivel de județ, 
menținând un drept de veto la nivel de BN. Pentru a evita blocaje la 
nivel de județ propun termen limită de validare. 

https://forum.usr.ro/t/1-validare-candidati-
locali/9360 

 

2. Adrian Echert, Sibiu  

Modificare cap. 3 - Membrii, art. 15, alin. 5 - clarificare procedura 
suspendare 

Art. 15 (5) Pentru neplata cotizaţiei timp de 6 luni consecutive, 

https://forum.usr.ro/t/2-modificare-cap-3-membrii-
art-15-alin-5-clarificare-procedura-
suspendare/9361 
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membrului respectiv i se suspendă de drept calitatea de membru. 
Suspendarea se constată de către Biroul Local, după notificarea 
prealabilă în acest sens a membrului respectiv, cu 30 de zile înainte de 
constatarea suspendării. Achitarea cotizaţiei restante obligă Biroul Local 
să constate încetarea suspendării.  

Motivare: Forma actuală a acestui aliniat lasă loc de interpretare. Se 
poate înțelege că dacă membrul nu este notificat sau Biroul Local nu 
constată printr-o mențiune într-o minută starea de suspendare atunci 
membrul nu este suspendat. De asemenea prin eliminarea textului legat 
de Biroul Local se evită decizia politică și posibilitatea dublului standard. 

3. Dan Barna  

Alegerea preşedintelui prin vot universal 

Art. 55. (1) Preşedintele USR este ales de Congres pentru un mandat 
de maxim 4 ani. (2) Funcţia de Preşedinte al USR poate fi deţinută de 
aceeaşi pesoană pe o perioadă de maxim 10 ani, la calculul acestui 
termen luându-se în considerare atât anii consecutivi cât şi cei 
neconsecutivi în care a deţinut funcţia. (3) Preşedintele USR este 
membru de drept al Biroului Naţional. (4) Preşedintele USR va propune, 
în 3 luni de la preluarea mandatului său, un program de activitate, şi va 
prezenta un raport bianual către Biroul Naţional. 

Art. 55 (1) Președintele USR este ales prin vot universal, egal, 
direct, secret şi liber exprimat al membrilor USR pentru un mandat 
de maxim 4 ani. 

(2) Alegerea Președintelui USR se va face prin consultarea internă 
a membrilor USR prin intermediul unei platforme IT colaborative. 
Prevederile procedurale de la art. 54 alin. (2) se aplică astfel încât 
să permită organizarea acestei consultări, cu exceptia celor care ar 
fi incompatibile cu natura consultării menţionate în prezentul 
articol. 

(3) Rezultatul consultării membrilor, desfășurată conform 
procedurii prevăzute în prezentul articol va fi validat de către 

https://forum.usr.ro/t/3-alegerea-presedintelui-prin-
vot-universal/9362 
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Congresul USR, pe baza raportului realizat de o Comisie 
electorală. 

(4) Biroul Național al USR decide componența și mecanismul 
alegerii membrilor Comisiei Electorale. 

(5) Comisia Electorală are următoarele atribuții: 

- Propune metodologia de desfășurare a campaniei și a votului, cu 
respectarea unor cerințe minimale privind: dosarele de 
candidatură, termenul până la care pot fi înscrise candidaturile, 
perioada dedicată campaniei electorale interne, timpul de derulare 
a exprimării opțiunii între candidaturile pentru funcția de 
Președinte prin platforma colaborativă, verificarea membrilor cu 
drept de vot, validarea procesului electoral și a rezultatelor 
consultării. În stabilirea metodologiei, Comisia Electorală trebuie 
să respecte dreptul de informare al membrilor, propunând termene 
suficiente pentru ca cei înscrişi în cursă să îşi poată prezenta 
programul 

- Validează candidaturile pentru funcția de Președinte, procesul 
electoral și rezultatele consultării; 

- Elaborează raportul privind rezultatul consultării membrilor, care 
va fi înaintat spre validare Congresului 

(6) În situaţia în care, în urma consultării membrilor, niciun 
candidat nu a obţinut majoritatea opţiunilor exprimate pentru 
funcţia de Preşedinte USR, se va desfășura o a doua consultare 
pentru exprimarea opțiunii între candidaţii clasaţi pe locurile 1 şi 2; 

(7) Funcţia de Preşedinte al USR poate fi deţinută de aceeaşi 
pesoană pe o perioadă de maxim 10 ani, la calculul acestui termen 
luându-se în considerare atât anii consecutivi, cât şi cei 
neconsecutivi în care a deţinut funcţia. 

(8) Preşedintele USR este membru de drept al Biroului Naţional. 



(9) Preşedintele USR va propune, în 3 luni de la preluarea 
mandatului său, un program de activitate şi va prezenta un raport 
bianual către Biroul Naţional. 

4. Iulian Bulai, Neamț  

USR Rural- filiale rurale formate din 5 membri 

Art. 9 (4) În situaţia în care Biroul Filialei Judeţene, respectiv a 
Municipiului Bucureşti, sau Biroul Naţional admite cel puţin 7 cereri 
pentru persoane care doresc să devină membri şi să activeze în 
aceeaşi comună într-un oraş, municipiu sau sector al Municipiului 
Bucureşti, va dispune înfiinţarea Filialei Locale în respectivă comună, 
respectivul oraş, municipiu sau sector al Municipiului Bucureşti. Într-o 
comună, oraş, municipiu sau sector al Municipiului Bucureşti nu 
se vor putea înfiinţa/există mai multe filiale simultan.  

(4`) Prin exceptie fata de prevederile alin (4), in situatia in care 
Biroul Organizatiei Judetene, sau Biroul National, admite simultan 
cel putin 5 cereri pentru persoane care doresc sa devina membri si 
sa activeze intr-o aceeasi comuna, va dispune infiintarea Filialei 
Locale in respectiva comuna.  

 

Art. 19: 

(3) Filialele locale se înfiinţează prin decizie a Biroului Filialei Judeţene, 
respectiv a Municipiului Bucureşti, sau prin decizie a Biroului Naţional, 
când se admit cererile a cel puţin 7 membri ai USR prin care aceştia 
solicită înfiinţarea unei noi filiale locale într-o comună, oraş, municipiu 
sau sector al Municipiului Bucureşti în care doresc să activeze. Într-o 
comună, oraş, municipiu sau sector al Municipiului Bucureşti nu se vor 
putea înfiinţa/există mai multe filiale simultan. Prevederile art. 9 al. (4) 
rămân aplicabile. Filialele locale se infiinteaza prin decizie a Biroului 
Filialei Judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, sau prin 
decizie a Biroului National, cand cel putin 7 membri ai USR solicita 
infiintarea unei noi filiale locale intr-un oras, municipiu sau sector 

https://forum.usr.ro/t/5-usr-rural-filiale-rurale-
formate-din-5-membri/9364 
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al Municipiului Bucuresti. Pentru comune, numărul minim al 
solicitanților va fi de 5 membri USR.  

 

Art. 29. (1) Comisia Locală de Arbitraj este constituită din 3 membri 
alesş de Adunarea Generală a Filialei Locale, pentru un mandat de cel 
mult 4 ani. Funcţia de Membru al Comisiei Locale de Arbitraj poate fi 
deţinută de aceeaşi persoană pe o perioadă de maxim 10 ani, la 
calculul acestui termen luându-se în considerare atât anii consecutivi 
cât şi cei neconsecutivi în care a deţinut funcţia. În cazul filialelor 
locale din mediul urban si al filialelor locale din mediul rural cu mai 
mult de 10 membri, Comisia Locala de Arbitraj este constituita din 
3 membri si este numita de Adunarea Generala a Filialei Locale 
pentru un mandat de cel mult 4 ani  

(1`)Prin excepție de la prevederile alin (1) , în cazul filialelor locale 
din mediul rural cu mai putin de 10 membri, Comisia Locala de 
Arbitraj este constituita din 1 membru si este numita de Adunarea 
Generala a Filialei Locale pentru un mandat de cel mult 2 ani. La 
depășirea pragului de 10 membri ai respectivei filialei, adunarea 
generală a filialei are obligația de a efectua alegeri pentru un 
număr de 3 membri ai Comisiei locale de arbitraj. La momentul 
alegerii celor 3 membri ai Comisiei locale de arbitraj, mandatul 
vechiului membru încetează in cazul in care nu este reales. 

5. George Marussi, Prahova 

Art.15 (5) - Dreptul de a alege si a fi ales la 30 zile de la achitarea 
cotizatiei restante 

(5) Pentru neplata cotizaţiei timp de 6 luni consecutive, membrului 
respectiv i se suspendă de drept calitatea de membru. Suspendarea se 
constată de către Biroul Local, după notificarea prealabilă în acest sens 
a membrului respectiv, cu 30 de zile înainte de constatarea suspendării. 
Achitarea cotizaţiei restante obligă Biroul Local să constate încetarea 
suspendării, cu repunerea imediată in toate drepturile (, mai puțin cel 

https://forum.usr.ro/t/7-art-15-5-dreptul-de-a-
alege-si-a-fi-ales-la-30-zile-de-la-achitarea-
cotizatiei-restante/9366 
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de a alege si de a fi ales, care pot fi exercitate după curgerea unui 
termen de 30 de zile de la achitarea cotizației.)  

Motivare: Va mai propun o modificare la Art. 15 asfel incat membri 
suspendati pentru neplata cotizatiei sa nu poata plati cotizatia in ultima 
zi inainte de vot in filiala. Am vazut situatia in care cotizatia restanta a 
unui „disparut” a fost platita in ziua anterioara alegerilor, doar pt a putea 
da un vot, dupa care a disparut iar. 

6. Radu Mihaiu, Sector 2 

Sectoarele trimit delegați direct la congres 

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

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

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

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

d. propune candidaţii pentru alegerile locale pentru comuna, oraşul, 
municipiul sau sectorul Municipiului Bucureşti respectiv, conform art. 75; 

d’.Adunarea Generală a Filialei Locale a unui Sector al Municipiului 
Bucureşti alege delegatii filialei la congresul USR 

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

//////////////////////////// 

Intenţie: Sectoarele Bucureştiului trimit delegaţi direct la congres… 

Motivare: sectoarele sunt echivalente, ca număr de membri şi ca număr 
de votanţi, cu judeţe de dimensiuni mediu. În plus, ultima acţiune în 

https://forum.usr.ro/t/6-sectoarele-trimit-delegati-
direct-la-congres/9365 
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instanţă la adresa USR a pornit de la numărul de delegaţi pe care 
sectoarele puteau sau nu să le trimită la congres. Cred că această 
situaţie poate fi lămurită statutar. 

//////////////////////////// 

 

Art. 37. Conferinţa Filialei Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, 
are următoarele atribuţii: 

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

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

c. alege şi revocă, prin vot secret, lista delegaţilor filialei judeţene, 
respectiv a Municipiului Bucureşti, la Congresul USR; 

d. alege candidaţii pentru alegerile locale la nivel Judeţean, respectiv 
pentru Municipiul Bucureşti, precum şi candidaţii la alegerile locale la 
nivel local acolo unde nu există filiala locală, conform art. 76 – 77, 
respectiv art. 75; 

e. alege candidaţii pentru alegerile parlamentare pentru funcţiile de 
deputat şi senator în judeţ, respectiv în Municipiul Bucureşti, conform 
art. 78; 

f. analizeaza şi hotărăşte asupra raportului activităţii desfăşurate de 
biroul Judeţean al organizaţiei judeţene / de municipiu de la Conferinţa 



precedenta şi aprobă programul acestuia pentru perioada următoare; 

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

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

i. adopta hotărâri, în limita competenţelor sale, pentru realizarea 
Programului Politic al USR; 

j. adopta rezolutii cu privire la teme de interes la nivelul judeţului sau al 
municipiului Bucureşti, după caz; 

k. orice alte atribuţii date de prezentul statut în sarcina sa. 

 

//////////////////////////// 

Intenţie: Sectoarele Bucureştiului trimit delegaţi direct la congres… 

Motivare: sectoarele sunt echivalente, ca număr de membri şi ca număr 
de votanţi, cu judeţe de dimensiuni mediu. În plus, ultima acţiune în 
instanţă la adresa USR a pornit de la numărul de delegaţi pe care 
sectoarele puteau sau nu să le trimită la congres. Cred că această 
situaţie poate fi lămurită statutar. 

//////////////////////////// 

7. Clotilde Armand, Sector 1 

AG de filială 

Art. 21 (3) Adunarea Generală a Filialei Locale se convoacă prin 
decizie a Biroului Filialei Locale, a Preşedintelui Filialei Locale, la 

https://forum.usr.ro/t/4-ag-de-filiala/9363 

 

https://forum.usr.ro/t/4-ag-de-filiala/9363


cererea unei treimi din membrii nesuspendati ai filialei locale,  prin 
decizie a Biroului Filialei Judeţene sau prin decizie a Biroului Naţional. 
Convocatorul va contine punctele de pe ordinea de zi a Adunarii 
Generale. Biroul Filialei Locale va asigura organizarea Adunarii 
Generale la data propusa de initiator sau in maxim 14 zile de la 
acea data.  

Art. 21 (4) Adunarea Generală a Filialei Locale este valabil constituită 
cu un cvorum de 50% plus 1 din totalul membrilor cu drept de vot din 
cadrul Filialei Locale, ori, în cazul în care ordinea de zi conţine numai 
subiecte asupra cărora Statutul permite votul prin mijloace electronice, 
este valabil constituită dacă şi-au exprimat votul 50% plus 1 din totalul 
membrilor cu drept de vot din cadrul Filialei Locale. Ordinea de zi nu 
poate fi schimbata in cursul adunării.  

Dacă la prima convocare nu s-a reuşit atingerea cvorumului de 50% 
plus 1 din totalul membrilor cu drept de vot, respectiv votul prin mijloace 
electronice a 50% plus 1 din totalul membrilor cu drept de vot,  respectiv 
votul prin mijloace electronice a 50% plus 1 din totalul membrilor cu 
drept de vot, se va efectua o a doua convocare în termen de maximum 
21 de zile. Adunarea Generală a Filialei Locale e valabil constituită 
indiferent de cvorumul prezent la data celei de-a doua convocări, 
respectiv indiferent de procentul de exprimare a votului prin mijloace 
electronice. Ordinea de zi ramane cea prevazuta la prima convocare 
si nu poate fi schimbata in cursul adunarii. 

8. Teodora Munteanu/ Daniel Tudor Munteanu, Suceava  

Amendament Art.54.(2) 

Art. 54. (2) Pentru fundamentarea deciziilor cu impact pe termen mediu 
şi lung, Biroul Naţional este obligat să organizeze consultarea 
membrilor USR prin votul consultativ al acestora prin intermediul unei 
platforme IT colaborative, când acesta îndeplineşte condiţiile statutare. 
Biroul Naţional va cere votul consultativ al membrilor USR şi pe un 
aspect despre care o treime dintre filialele judeţene decid că este 
necesar a fi supus votului consultativ al membrilor USR, precum şi în 

https://forum.usr.ro/t/11-amendament-art-54-
2/9370 

 

https://forum.usr.ro/t/11-amendament-art-54-2/9370
https://forum.usr.ro/t/11-amendament-art-54-2/9370


cazul solicitării în acest sens exprimate de un număr de prag minim de 
200 membri la fiecare 2000 de membri ai USR 500 de membri. 
Consultarea membrilor va putea fi generată şi prin decizia în acest sens 
a Preşedintelui USR, precum şi prin cea a Comitetului Politic, toate 
prevederile prezentului paragraf fiind aplicabile. Organul care va genera 
consultarea va propune şi intentia/subiectul de vot, precum şi data 
votului. Se poate organiza consultarea internă a membrilor şi cu privire 
la alegerea candidaţilor USR la europarlamentare, toate prevederile 
prezentului paragraf fiind aplicabile. Intenţiile/subiectele de vot trebuie 
comunicate cu cel puţin 2 (două) luni 21 (douăzecişiunu) zile înainte, 
acestea fiind menţinute în dezbatere publică minim 30 de 14 zile înainte 
de data votului. Timpul de derulare a votului este de 7 zile. Se interzice 
ca pe perioada votului să se facă cunoscute rezultatele partiale. Biroul 
Naţional se va pronunţa prin vot deschis asupra rezultatului consultării 
membrilor. Nu vor putea face obiectul votului consultativ al membrilor 
USR aspectele de ţin în orice fel de persoane, sancţiuni, chestiunile 
legate de drepturile omului, criteriile de aderare, şi orice subiecte care 
ar putea interfera cu activitatea Comisiilor de Arbitraj din cadrul USR. 
Votul membrilor USR în cadrul consultării va putea fi numai de tipul 
alegere între două variante, mutual exclusive. Pentru validitatea 
consultării membrilor prin votul exprimat prin platforma IT colaborativă, 
este necesar să îşi exprime votul minim 50% plus 1 din membrii USR.  

Motivare: USR este singurul partid politic din România în care 
fundamentarea unor decizii cu impact major se poate face prin 
consultarea internă a tuturor membrilor. Considerăm că trebuie să 
încurajăm democrația participativă în cadrul USR și că referendumul 
intern este mecanismul optim prin care partidul poate depăși anumite 
blocaje decizionale. În actualele condiții statutare, referendumul intern 
este însă un mecanism lent, greoi, dificil de declanșat (datorită 
numărului foarte mare de semnături necesare) și care acaparează total 
energia partidului pe o perioadă mult prea îndelungată (minim două 
luni, din care cel puțin 30 de zile de dezbatere internă). De asemenea, 
există posibilitatea amânării pe termen nelimitat a datei declanșării unei 
consultări interne, fapt ce poate genera abuzuri nedorite din partea 
forurilor superioare ale partidului. În acest sens, propun trei reglaje, care 
să ne asigure că orice membru sau filiala USR are șansa de a declanșa 



o consultare internă, fără însă ca aceasta să blocheze partidul in 
dezbateri interminabile.  

1. Reducerea pragului minim de semnături pentru declanșarea unui 
referendum intern : Considerăm că un număr fix de 500 de semnături, 
indiferent de numărul total al membrilor de partid din momentul 
respectiv, este un prag minim legitim, rezonabil și predictibil, posibil de 
a fi atins chiar și de un membru simplu sau de o filiala mică, dar în 
același timp suficient de dificil de strâns pentru un subiect care nu este 
de interes pentru partid, astfel încât să fie prevenite abuzurile.  

2. Reducerea perioadei minime de comunicare și dezbatere a 
subiectului de vot : Nu ne dorim ca un referendum intern să acapareze 
toate canalele de comunicare ale partidului pe o perioadă excesiv de 
îndelungată și, în același timp, dorim ca mecanismul consultării interne 
să fie suficient de suplu pentru a nu decelera nejustificat de mult 
procesul decizional al partidului. Astfel, durata dintre anunțarea 
subiectului de vot și rezultatul referendumului este redusă la 28 de zile, 
fără a fi afectată capacitatea de informare a tuturor membrilor și 
asigurând un timp rezonabil pentru dezbaterea internă.  

3. Predictibilitatea calendarului votului: Pentru prevenirea oricăror 
abuzuri din partea forurilor superioare ale partidului, organul care va 
genera consultarea internă (Președinte, CP, BN, o treime dintre filiale, 
respectiv orice membru/filială care prezintă cele minim 500 de 
semnături de susținere) va propune, pe lângă subiectul de vot, și data 
votului. 

9. George Marussi, Prahova 

Transfer sesizari catre comisiile de arbitraj la 60 zile 

Art. 15 (2) Sancţiunile prevazute de art. 14 lit. a), b), c), d) şi e) pentru 
membrii cu funcţii de conducere/arbitraj/control la nivel local în partid, 
ori funcţii sau demnităţi publice la nivel local (nivel comunal, orăşenesc, 
municipal, sector al Municipiului Bucureşti, de ex.: consiliile locale) pot fi 
dispuse numai de către Biroul Filialei Judeţene sau de catre Biroul 

https://forum.usr.ro/t/9-transfer-sesizari-catre-
comisiile-de-arbitraj-la-60-zile/9368 
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National . Filiala locală respectivă poate emite un aviz consultativ.  

(4`) Daca in termen de 60 de zile de la data primirii sesizării, biroul 
sesizat si in masura sa se pronunte cu privire la sanctiune nu 
emite nicio decize , acesta isi pierde dreptul de a se pronunta cu 
privire la sesizare si are obligatia de a isi declina competenta si de 
a transmite speta spre judecare Comisiei de arbitraj 
corespondente.  

(8) daca sanctiunile au fost dispuse împotriva membrilor USR de 
catre organele executive in termenul de 60 de zile prevazut la alin 
4`, acestea pot fi contestate la organele de arbitraj conform atribuţiilor 
fiecărui organ arbitral menţionate în prezentul statut, în termenul de 
decădere de 15 zile de la comunicarea deciziei de sancţionare.  

(8`) daca sanctiunile au fost dispuse împotriva membrilor USR de 
catre comisiile de arbitraj in urma decaderii organelor executive 
din termenul de 60 de zile prevazut la alin 4, acestea pot fi 
contestate la organele de arbitraj de recurs conform atribuţiilor 
fiecărui organ arbitral menţionate în prezentul statut, în termenul 
de decădere de 30 zile de la comunicarea hotararii de sancţionare.  

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

(10) Până la soluţionarea definitivă a contestaţiei, decizia de 
sancţionare emisa in termen de organelle executive (sau hotararea 
comisiei de arbitraj sesizata in urma decaderii din termen a 
organului executiv din dreptul de a se pronunta) produce efecte 
depline. Dacă o contestaţie a fost admisă, organele de conducere ale 
organizaţiei locale, judeţene sau organele de conducere la nivel 
Naţional au obligatia repunerii cu celeritate în toate drepturile a 
membrului USR sancţionat în mod nestatutar. Repunerea în toate 



drepturile se realizează în maxim 15 zile calendaristice de la data 
comunicării hotărârii de admitere a contestaţiei.  

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

Motivare: Pentru a evita intarzierile aparute in analizarea sesizarilor 
depuse, propun modificarea Art. 15 si introducerea urmatorului 
mecanism prin care o sesizare, pentru care nu se emite o decizie in 
termen, trece automat in competenta Comisiei de Arbitraj 
corespondente  

 

10. George Marussi, Prahova / Rodica Militaru, Timiș 

Cresterea numarului de membri in BN  

Art. 53: (2) Biroul Naţional este compus din 25 de persoane, membri ai 
USR, alese de Congresul USR. Numărul membrilor Biroului Naţional 
include şi Vicepreşedintii aleşi conform prezentului Statut.  

Motivare: USR a crescut substanțial de la ultimul Congres; o creştere la 
25 a numărului de membri duce la o mai bună reprezentare a opiniilor 
în cadrul executivului USR. 

https://forum.usr.ro/t/12-cresterea-numarului-de-
membri-in-bn/9371 

 

11. Cristian Alin Moș, Timiș  

Numărul de membri ai BL  

Art. 23 (2) Biroul Filialei Locale este compus din 3 – 1115 membri, 
numărul de membri fiind stabilit de Adunarea Generală a Filialei Locale.  

Motivare: Filialele locale, mai ales din orașe, au sute de membrii, iar 
numărul acestora este de așteptat să crească în continuare. Creșterea 
numărului de membrii ai Biroului Filialei Locale va duce la o mai bună 

https://forum.usr.ro/t/13-art-23-numarul-de-
membri-ai-bl/9372 
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reprezentare a opiniilor în cadrul executivului filialei și la o mai bună 
organizare. 

12. Adrian Prisnel, Dolj 

Alegerea președintelui USR – Vot universal ponderat 

Art. 55. (1) Preşedintele USR este ales de Congres pentru un mandat 
de maxim 4 ani. (2) Funcţia de Preşedinte al USR poate fi deţinută de 
aceeaşi pesoană pe o perioadă de maxim 10 ani, la calculul acestui 
termen luându-se în considerare atât anii consecutivi cât şi cei 
neconsecutivi în care a deţinut funcţia. (3) Preşedintele USR este 
membru de drept al Biroului Naţional. (4) Preşedintele USR va propune, 
în 3 luni de la preluarea mandatului său, un program de activitate, şi va 
prezenta un raport bianual către Biroul Naţional. 

Art. 55 (1) Președintele USR este ales prin vot direct, secret şi liber 
exprimat al tuturor membrilor USR pentru un mandat de maxim 4 
ani. Votul este ponderat cu rezultatul electoral al filialei județene 
din care face parte electorul.  

(2) Alegerea Președintelui USR se va face prin consultarea internă 
a membrilor USR prin intermediul unei platforme IT colaborative. 
Prevederile procedurale de la art. 54 alin. (2) se aplică astfel încât 
să permită organizarea acestei consultări, cu exceptia celor care ar 
fi incompatibile cu natura consultării menţionate în prezentul 
articol.  

(3) Rezultatul consultării membrilor, desfășurată conform 
procedurii prevăzute în prezentul articol va fi validat de către 
Congresul USR, pe baza raportului realizat de o Comisie 
electorală.  

(4) Biroul Național al USR decide componența și mecanismul 
alegerii membrilor Comisiei Electorale.  

(5) Comisia Electorală are următoarele atribuții: Propune 
metodologia de desfășurare a campaniei și a votului, cu 

https://forum.usr.ro/t/8-alegerea-presedintelui-usr-
vot-universal-ponderat/9367 
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respectarea unor cerințe minimale privind: dosarele de 
candidatură, termenul până la care pot fi înscrise candidaturile, 
perioada dedicată campaniei electorale interne, timpul de derulare 
a exprimării opțiunii între candidaturile pentru funcția de 
Președinte prin platforma colaborativă, verificarea membrilor cu 
drept de vot, validarea procesului electoral și a rezultatelor 
consultării. În stabilirea metodologiei, Comisia Electorală trebuie 
să respecte dreptul de informare al membrilor, propunând termene 
suficiente pentru ca cei înscrişi în cursă să îşi poată prezenta 
programul Validează candidaturile pentru funcția de Președinte, 
procesul electoral și rezultatele consultării; Elaborează raportul 
privind rezultatul consultării membrilor, care va fi înaintat spre 
validare Congresului  

(6) În situaţia în care, în urma consultării membrilor, niciun 
candidat nu a obţinut majoritatea opţiunilor exprimate pentru 
funcţia de Preşedinte USR, se va desfășura o a doua consultare 
pentru exprimarea opțiunii între candidaţii clasaţi pe locurile 1 şi 2;  

(7) Funcţia de Preşedinte al USR poate fi deţinută de aceeaşi 
pesoană pe o perioadă de maxim 10 ani, la calculul acestui termen 
luându-se în considerare atât anii consecutivi, cât şi cei 
neconsecutivi în care a deţinut funcţia.  

(8) Preşedintele USR este membru de drept al Biroului Naţional.  

(9) Preşedintele USR va propune, în 3 luni de la preluarea 
mandatului său, un program de activitate şi va prezenta un raport 
bianual către Biroul Naţional. 

13. Radu Mihaiu, Sector 2 

Modificare adresă sediu 

Art. 4. (1) Sediul central al partidului este în Municipiul Vaslui, Strada 
Muncii nr. 65, Judeţul Vaslui.  Sediul central al partidului este în 
Municipiul Vaslui, Strada Muncii nr. 65, Judeţul Vaslui Mun. 

https://forum.usr.ro/t/10-modificare-adresa-
sediu/9369 
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București, B-dul Aviatorilor nr.9, Sector 1. 

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 50 lit. b), sediul central poate fi 
modificat de Biroul Naţional prin decizie 

Motivare: Statutul trebuie actualizat cu noua adresă. 

14. Radu Mihaiu, Sector 2  

Biroul Municipal nu mai judecă sancțiuni, acestea trec la Biroul 
Național  

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

a. conduce executiv filiala Judeţeana, respectiv a Municipiului 
Bucureşti, în intervalul dintre Conferintele Filialei Judeţene, respectiv a 
Municipiului Bucureşti;  
b. pune în aplicare deciziile de strategie politică Naţională ale 
Comitetul Politic, şi respectiv de politică Judeţeana ale Conferintei 
Judeţene, inclusiv modul de abordare a campaniilor electorale;  
c. poate convoca Conferinţa Filialei Judeţene, respectiv a 
Municipiului Bucureşti şi organizează desfăşurarea acesteia;  
d. in vederea organizarii Conferintei Filialei Judeţene, stabileşte 
numărul de reprezentanţi ai filialelor locale la Conferinţa Filialei 
Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, în baza următoarelor 
criterii: procentual, conform numărului de voturi obţinut la ultimele 
alegeri de fiecare filiala locală, dar asigurând în acelaşi timp 
participarea de reprezentanţi din fiecare filială locală.  
e. aprobă sau respinge cererile de înscriere în USR în cazul în 
care nu există filiala locală, conform art. 8-9 din prezentul statut;  
f. propune Conferinţei Filialei Judeţene candidaţii organizaţiei 
pentru funcţii în cadrul administraţiei publice centrale şi judeţene, 
respectiv candidaţi pentru funcţii în cadrul administraţiei publice la 
nivelul municipiului Bucureşti, după caz, şi candidaţi pentru funcţii în 
cadrul administraţiei publice locale în circumscripţiile unde nu există 
filiale locale;  
g. aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Filialei 

https://forum.usr.ro/t/14-biroul-municipal-nu-mai-
judeca-sanctiuni-acestea-trec-la-biroul-
national/9373 
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Judeţene /Municipiului Bucureşti şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia;  
h. dispune sancţiuni conform art. 14-15 din prezentul statut;  
i. gestioneaza resursele financiare şi materiale ale filialei judeţene, 
respectiv a Municipiului Bucureşti;  
j. dispune înlocuirea membrilor cărora le-a încetat calitatea din 
organele de conducere, control şi arbitraj la nivel Judeţean, cu 
supleanţi. Supleanţii se stabilesc ca înlocuitori întotdeauna în ordinea 
descrescătoare a voturilor pentru funcţia respectivă obţinute de aceştia 
la ultima Conferinţa a Filialei Judeţene;  
k. validează sau invalidează, nominal, propunerile de candidaţi ale 
Adunarii Generale ale Filialelor Locale pentru alegerile locale, conform 
art. 75-77. În cazul invalidării, se va emite o motivare scrisă ce va putea 
fi atacata la Comisia Judeţeana de Arbitraj;  
l. în cazul suspendării unui membru USR care face parte din 
organele de conducere, arbitraj şi control ale filialei judeţene 
/municipiului Bucureşti, numeşte în persoana supleantului un interimar 
în locul membrului suspendat, pe perioada suspendării;  
m. propune Conferinţei Filialei Judeţene retragerea sprijinului 
pentru ocupanţii funcţiilor în cadrul administraţiei publice judeţene şi la 
nivelul municipiului Bucureşti, după caz;  
n. orice alte atribuţii date de prezentul statut în sarcina sa.  

 

Art. 39’. Biroul Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:  

a. conduce executiv filiala Municipiului Bucureşti, în intervalul 
dintre Conferintele Municipiului Bucureşti;  

b. poate convoca Conferinţa Municipiului Bucureşti şi organizează 
desfăşurarea acesteia;  

c. in vederea organizarii Conferintei Filialei Municipiului Bucureşti, 
stabileşte numărul de reprezentanţi ai filialelor locale la Conferinţa 
Municipiului Bucureşti, în baza următoarelor criterii: procentual, 
conform numărului de voturi obţinut la ultimele alegeri de fiecare 
filiala locală, dar asigurând în acelaşi timp participarea de 



reprezentanţi din fiecare filială locală.  

d. propune Conferinţei Municipiului Bucureşti candidaţii 
organizaţiei pentru funcţii în cadrul administraţiei publice centrale 
şi pentru funcţii în cadrul administraţiei publice la nivelul 
municipiului Bucureşti; e. aprobă bugetul propriu de venituri şi 
cheltuieli al Filialei Municipiului Bucureşti şi hotărăşte asupra 
execuţiei acestuia;  

f. gestioneaza resursele financiare şi materiale ale filialei 
Municipiului Bucureşti;  

g. dispune înlocuirea membrilor cărora le-a încetat calitatea din 
organele de conducere, control şi arbitraj la nivel Municipal, cu 
supleanţi. Supleanţii se stabilesc ca înlocuitori întotdeauna în 
ordinea descrescătoare a voturilor pentru funcţia respectivă 
obţinute de aceştia la ultima Conferinţa a Municipiului Bucureşti;  

h. validează sau invalidează, nominal, propunerile de candidaţi ale 
Adunarii Generale ale Filialelor Locale pentru alegerile locale, 
conform art. 75-77. În cazul invalidării, se va emite o motivare 
scrisă ce va putea fi atacata la Comisia Municipală de Arbitraj;  

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

j. propune Conferinţei Municipiului Bucureşti retragerea sprijinului 
pentru ocupanţii funcţiilor în cadrul administraţiei publice la 
nivelul municipiului Bucureşti;  

k. orice alte atribuţii date de prezentul statut în sarcina sa.  

///////////////////////////////////////////////////////////  

Motivare: Biroul Municipal nu mai judecă sancţiuni. Sancţiunile 
membrilor de conducere, arbitraj şi control vor fi judecate de către BN. 



Separarea rolului Biroului Municipal de cel de birou judeţean  

////////////////////////////////////////////////////////// 

15. Radu Mihaiu/Ștefan Cioc, Sector 2  

Abrogare dispozitie tranzitorie Congres  

Art. 90. Cu titlu de dispoziţie tranzitorie, următorul congres al USR va 
avea loc cel tâziu în anul 2019.  

Se abrogă  

Motivare: Este o dispoziție tranzitorie, care nu mai are sens de vreme 
ce suntem deja în anul 2019 și are loc congresul. 

https://forum.usr.ro/t/15-abrogare-dispozitie-
tranzitorie-congres/9374 

 

16. Cristian Alin Moș, Timiș 

Ordinea de zi a Conferinței Filialei Județene 

(4) Conferinţa Filialei Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, se 
convoacă prin decizie a Biroului Filialei Judeţene/Municipiului Bucureşti, 
prin decizia Preşedintelui Filialei Judeţene/Municipiului Bucureşti, la 
cererea unei treimi dintre Birourile Filialelor Locale, sau prin decizie a 
Biroului Naţional. Convocatorul va contine punctele de pe ordinea 
de zi a Conferinței Filialei Judeșene. Biroul Filialei Județene va 
asigura organizarea Conferinței Județene la data propusa de 
initiator sau in maxim 14 zile de la acea data. 

(6) Conferinţa Filialei Judeţene este valabil constituită cu un cvorum de 
50% plus 1 din totalul celor care o formează conform alineatelor de mai 
sus, ori, în cazul în care ordinea de zi conţine numai subiecte asupra 
cărora Statutul permite votul prin mijloace electronice, este valabil 
constituită dacă şi-au exprimat votul 50% plus 1 din totalul celor care o 
formează. Ordinea de zi nu poate fi schimbata in cursul Conferinței. 

 
Dacă la prima convocare nu s-a reuşit atingerea cvorumului de 50% 
plus 1 din totalul celor care o formează, respectiv votul prin mijloace 

https://forum.usr.ro/t/16-art-36-ordinea-de-zi-a-
conferintei-filialei-judetene/9375 
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electronice a 50% plus 1 din totalul celor care o formează, se va efectua 
o a doua convocare în termen de maximum 21 de zile. Conferinţa 
Filialei Judeţene e valabil constituită indiferent de cvorumul prezent la 
data celei de-a doua convocări, respectiv indiferent de procentul de 
exprimare a votului prin mijloace electronice. Ordinea de zi ramane 
cea prevazuta la prima convocare si nu poate fi schimbata in 
cursul Conferinței. 

17. Cristian Alin Moș, Timiș  

Creșterea nr de membri ai BJ  

Art. 38 (2) Biroul Filialei Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti 
este compus din 3 – 15  3 – 21 membri, numărul de membri fiind 
stabilit de Conferinţa Filialei Judeţene, respectiv a Municipiului 
Bucureşti.  

Motivare: Numărul Filialelor locale dintr-un județ a crescut mult și este 
de așteptat să crească în continuare. Creșterea numărului de membrii 
ai Biroului Filialei județene va duce la o mai bună reprezentare a 
opiniilor din Filialele Locale, în cadrul executivului Filialei Județene și la 
o mai bună organizare. 

https://forum.usr.ro/t/17-art-38-cresterea-nr-de-
membri-ai-bj/9376 

 

18.  Radu Mihaiu, Sector 2 

Schimbare mod formare Birou Municipal 

Biroul municipal va fi format din președinții filialelor de sector, de 
câte un membru al biroului local din fiecare sector, desemnat de 
către biroul local, precunm și de președinte, ales de către 
Conferința Municipală. 

Amendamente conectate art 37, 38, 40, 42, 67, 69 

Art. 37. Conferinţa Filialei Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, 
are următoarele atribuţii: 

a. stabileşte strategia politică la nivel Judeţean, respectiv la nivelul 

https://forum.usr.ro/t/18-schimbare-mod-formare-
birou-municipal/9377 
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Municipiul Bucureşti, în acord cu strategia politică Naţională; strategia 
politică la nivel Judeţean cuprinde prevederi general-valabile la nivel 
Judeţean, fără a cuprinde prevederi specifice unei comune, oraş sau 
municipiu, care sunt atributul strategiei politice a filialei locale;  

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

c. alege şi revocă, prin vot secret, lista delegaţilor filialei judeţene, 
respectiv a Municipiului Bucureşti, la Congresul USR;  

d. alege candidaţii pentru alegerile locale la nivel Judeţean, respectiv 
pentru Municipiul Bucureşti, precum şi candidaţii la alegerile locale la 
nivel local acolo unde nu există filiala locală, conform art. 76 – 77, 
respectiv art. 75;  

e. alege candidaţii pentru alegerile parlamentare pentru funcţiile de 
deputat şi senator în judeţ, respectiv în Municipiul Bucureşti, conform 
art. 78;  

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

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

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

i. adopta hotărâri, în limita competenţelor sale, pentru realizarea 



Programului Politic al USR;  

j. adopta rezolutii cu privire la teme de interes la nivelul judeţului sau al 
municipiului Bucureşti, după caz;  

k. orice alte atribuţii date de prezentul statut în sarcina sa.  

Art. 37’. Conferinţa Municipiului Bucureşti are următoarele 
atribuţii:  

a. stabileşte strategia politică la nivelul Municipiul Bucureşti, în 
acord cu strategia politică Naţională; strategia politică la nivel ul 
Municipiului Bucureşti cuprinde prevederi general-valabile, fără a 
cuprinde prevederi specifice unui sector, care sunt atributul 
strategiei politice a filialei locale; 

b. alege şi revocă, prin vot secret, Preşedintele Municipiului 
Bucureşti, Comisia de Arbitraj a Municipiului Bucureşti şi Comisia 
de Cenzori a Municipiului Bucureşti;  

d. alege candidaţii pentru alegerile locale la nivelul Municipiul 
Bucureşti, conform art. 76 – 77, respectiv art. 75;  

e. alege candidaţii pentru alegerile parlamentare pentru funcţiile de 
deputat şi senator în judeţ, respectiv în Municipiul Bucureşti, 
conform art. 78;  

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

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

h. aprobă candidaţii organizaţiei pentru funcţii în cadrul 
administraţiei publice la nivelul municipiului Bucureşti;  

i. adopta hotărâri, în limita competenţelor sale, pentru realizarea 



Programului Politic al USR;  

j. adopta rezolutii cu privire la teme de interes la nivelul 
municipiului Bucureşti;  

k. orice alte atribuţii date de prezentul statut în sarcina sa.  

Intenţie: Biroul Municipal trebuie să fie format din reprezentanţi ai 
sectoarelor, pentru fiecare sector preşedintele şi încă un membru al 
biroului Local  

Motivaţie: Biroul Municipal nu este,în acest moment conectat cu 
activitatea sectoarelor. Sectoarele sunt cele care au activitate politică cu 
impact direct asupra membrilor şi este normal ca din Biroul Municipal să 
facă parte cei care cunosc activitatea membrilor  

 

Art. 38. (1) Biroul Filialei Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti 
este organismul executiv al filialei judeţene, respectiv a Municipiului 
Bucureşti.  

(2) Biroul Filialei Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti este 
compus din 3 – 15 membri, numărul de membri fiind stabilit de 
Conferinţa Filialei Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti.  

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

(4) Mandatul membrilor Biroului Filialei Judeţene, respectiv a 
Municipiului Bucureşti este de maxim 4 ani. Funcţia de Membru al 
Biroului Filialei Judeţene /Municipiului Bucureşti poate fi deţinută de 
aceeaşi persoană pe o perioada de maxim 10 ani, la calculul acestui 
termen luându-se în considerare atât anii consecutivi cât şi cei 
neconsecutivi în care a deţinut funcţia.  

(5) Şedinţele Biroului Filialei Judeţene, respectiv al Municipiului 
Bucureşti, sunt convocate de Preşedintele Filialei Judeţene, respectiv al 



Municipiului Bucureşti sau de cel puţin o treime din numărul membrilor 
Biroului Filialei Judeţene, respectiv al Municipiului Bucureşti.  

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

(7) Presedintii Comisiei Judeţene de Arbitraj şi Comisiei Judeţene de 
Cenzori pot fi invitati la şedinţele Biroului Filialei Judeţene /Municipiului 
Bucureşti, fără drept de vot.  

 

Art. 38’.  

(1) Biroul Municipiului Bucureşti este structura colegială de 
conducere a filialei Municipiului Bucureşti care coordonează 
activitatea politică a filialei Municipiului Bucureşti între 
Conferinţele Municipiului Bucureşti.  

(2) Biroul Municipiului Bucureşti se constituie din Preşedintele 
Municipiului Bucureşti, Preşedinţii Filialelor Locale de Sector 
precum şi câte un membru al fiecărui Biroul Local de Sector, altul 
decât preşedintele  

(3) Vicepreşedinţii Biroului Municipal sunt Preşedinţii Filialelor 



Locale de Sector.  

(4) Şedinţele Biroului Municipiului Bucureşti, sunt convocate de 
Preşedintele Municipiului Bucureşti sau de cel puţin o treime din 
numărul membrilor Biroului Municipiului Bucureşti.  

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

(6) Presedintii Comisiei Municipale de Arbitraj şi Comisiei 
Municipale de Cenzori pot fi invitati la şedinţele Biroului 
Municipiului Bucureşti, fără drept de vot.  

(7) Fiecare Birourile Local al sectoarelor desemnează, prin decizie, 
membrul Biroului Municipal, altul decât preşedintele, prevăzut la 
aliniatul (2)  

Intenţie: Biroul Municipal trebuie să fie format din reprezentanţi ai 
sectoarelor, pentru fiecare sector preşedintele şi încă un membru al 
biroului Local  

Motivaţie: Biroul Municipal nu este,în acest moment conectat cu 
activitatea sectoarelor. Sectoarele sunt cele care au activitate politică cu 
impact direct asupra membrilor şi este normal ca din Biroul Municipal să 



facă parte cei care cunosc activitatea membrilor  

 

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

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

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

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

d. in vederea organizarii Conferintei Filialei Judeţene, stabileşte 
numărul de reprezentanţi ai filialelor locale la Conferinţa Filialei 
Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, în baza următoarelor 
criterii: procentual, conform numărului de voturi obţinut la ultimele 
alegeri de fiecare filiala locală, dar asigurând în acelaşi timp 
participarea de reprezentanţi din fiecare filială locală.  

e. aprobă sau respinge cererile de înscriere în USR în cazul în care nu 
există filiala locală, conform art. 8-9 din prezentul statut;  

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

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



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

i. gestioneaza resursele financiare şi materiale ale filialei judeţene, 
respectiv a Municipiului Bucureşti;  

j. dispune înlocuirea membrilor cărora le-a încetat calitatea din organele 
de conducere, control şi arbitraj la nivel Judeţean, cu supleanţi. 
Supleanţii se stabilesc ca înlocuitori întotdeauna în ordinea 
descrescătoare a voturilor pentru funcţia respectivă obţinute de aceştia 
la ultima Conferinţa a Filialei Judeţene;  

k. validează sau invalidează, nominal, propunerile de candidaţi ale 
Adunarii Generale ale Filialelor Locale pentru alegerile locale, conform 
art. 75-77. În cazul invalidării, se va emite o motivare scrisă ce va putea 
fi atacata la Comisia Judeţeana de Arbitraj;  

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

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

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

 

Art. 39’. Biroul Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:  

a. conduce executiv filiala Municipiului Bucureşti, în intervalul 
dintre Conferintele Municipiului Bucureşti;  

b. poate convoca Conferinţa Municipiului Bucureşti şi organizează 
desfăşurarea acesteia;  

c. in vederea organizarii Conferintei Filialei Municipiului Bucureşti, 
stabileşte numărul de reprezentanţi ai filialelor locale la Conferinţa 



Municipiului Bucureşti, în baza următoarelor criterii: procentual, 
conform numărului de voturi obţinut la ultimele alegeri de fiecare 
filiala locală, dar asigurând în acelaşi timp participarea de 
reprezentanţi din fiecare filială locală.  

d. propune Conferinţei Municipiului Bucureşti candidaţii 
organizaţiei pentru funcţii în cadrul administraţiei publice centrale 
şi pentru funcţii în cadrul administraţiei publice la nivelul 
municipiului Bucureşti;  

e. aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Filialei 
Municipiului Bucureşti şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia;  

f. gestioneaza resursele financiare şi materiale ale filialei 
Municipiului Bucureşti;  

g. dispune înlocuirea membrilor cărora le-a încetat calitatea din 
organele de conducere, control şi arbitraj la nivel Municipal, cu 
supleanţi. Supleanţii se stabilesc ca înlocuitori întotdeauna în 
ordinea descrescătoare a voturilor pentru funcţia respectivă 
obţinute de aceştia la ultima Conferinţa a Municipiului Bucureşti;  

h. validează sau invalidează, nominal, propunerile de candidaţi ale 
Adunarii Generale ale Filialelor Locale pentru alegerile locale, 
conform art. 75-77. În cazul invalidării, se va emite o motivare 
scrisă ce va putea fi atacata la Comisia Municipală de Arbitraj;  

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

j. propune Conferinţei Municipiului Bucureşti retragerea sprijinului 
pentru ocupanţii funcţiilor în cadrul administraţiei publice la 
nivelul municipiului Bucureşti;  

k. orice alte atribuţii date de prezentul statut în sarcina sa.  



Motivare: Biroul Municipal nu mai judecă sancţiuni. Sancţiunile 
membrilor de conducere, arbitraj şi control vor fi judecate de către BN. 
Separarea rolului Biroului Municipal de cel de birou judeţean  

 

Art. 40. (1) Preşedintele Filialei Judeţene,respectiv a Municipiului 
Bucureşti, este ales de Conferinţa Filialei Judeţene, respectiv a 
Municipiului Bucureşti, pentru un mandat de cel mult 4 ani. Funcţia de 
Preşedinte al Filialei Judeţene /Municipiului Bucureşti poate fi deţinută 
de aceeaşi persoană pe o perioada de maxim 10 ani, la calculul acestui 
termen luându-se în considerare atât anii consecutivi cât şi cei 
neconsecutivi în care a deţinut funcţia.  

(2) Preşedintele Filialei este membru de drept al Biroului Filialei 
Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti. 

(4) Preşedintele Filialei Judeţene /Municipiului Bucureşti va propune, în 
3 luni de la preluarea mandatului său, un program de activitate, şi va 
prezenta un raport bianual către Biroul Judeţean /Municipal.  

Art. 40’. (1) Preşedintele Municipiului Bucureşti este ales de 
Conferinţa Municipiului Bucureşti, pentru un mandat de cel mult 4 
ani. Funcţia de Preşedinte al Municipiului Bucureşti poate fi 
deţinută de aceeaşi persoană pe o perioada de maxim 10 ani, la 
calculul acestui termen luându-se în considerare atât anii 
consecutivi cât şi cei neconsecutivi în care a deţinut funcţia.  

(2) Preşedintele Filialei este membru de drept al Biroului 
Municipiului Bucureşti.  

(4) Preşedintele Municipiului Bucureşti va propune, în 3 luni de la 
preluarea mandatului său, un program de activitate, şi va prezenta 
un raport bianual către Biroul Municipal.  

Intenţie: Biroul Municipal trebuie să fie format din reprezentanţi ai 
sectoarelor, pentru fiecare sector preşedintele şi încă un membru al 



biroului Local  

Motivaţie: Biroul Municipal nu este,în acest moment conectat cu 
activitatea sectoarelor. Sectoarele sunt cele care au activitate politică cu 
impact direct asupra membrilor şi este normal ca din Biroul Municipal să 
facă parte cei care cunosc activitatea membrilor  

 

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

(2) Vicepreşedintii Filialei Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, 
sunt aleşi de Conferinţa Filialei Judeţene, respectiv a Municipiului 
Bucureşti, pentru un mandat de cel mult 4 ani.  

(3) Funcţia de Vicepreşedinte poate fi deţinută de aceeaşi pesoană pe 
o perioadă de maxim 10 ani, la calculul acestui termen luându-se în 
considerare atât anii consecutivi cât şi cei neconsecutivi în care a 
deţinut funcţia.  

(4) Vicepreşedintii Filialei Judeţene, respectiv ai Municipiului Bucureşti, 
sunt membri de drept ai Biroului Filialei Judeţene, respectiv al 
Municipiului Bucureşti. 

 Art. 42’. (1) Filiala Municipiului Bucureşti, are un număr de 6 
vicepreşedinti,  

(2) Vicepreşedintii Municipiului Bucureşti, sunt preşedinţii în 
funcţie ai filialelor locale de sector.  

(3) Vicepreşedintii Municipiului Bucureşti, sunt membri de drept ai 
Biroului Municipiului Bucureşti.  

Intenţie: Biroul Municipal trebuie să fie format din reprezentanţi ai 
sectoarelor, pentru fiecare sector preşedintele şi încă un membru al 
biroului Local  



Motivaţie: Biroul Municipal nu este,în acest moment conectat cu 
activitatea sectoarelor. Sectoarele sunt cele care au activitate politică cu 
impact direct asupra membrilor şi este normal ca din Biroul Municipal să 
facă parte cei care cunosc activitatea membrilor  

 

Art. 67. (1) În sensul prezentul capitol, prin funcţie de conducere se 
înţelege funcţia de Preşedinte al Filialei Locale, Judeţene sau a 
Municipiului Bucureşti, Preşedinte USR, Vicepreşedinte al Filialei 
Locale, Judeţene sau a Municipiului Bucureşti, Vicepreşedinte USR, 
membru al Biroului Filialei Locale, Judeţene sau a Municipiului 
Bucureşti sau membru al Biroului Naţional.  

Intenţie: Biroul Municipal trebuie să fie format din reprezentanţi ai 
sectoarelor, pentru fiecare sector preşedintele şi încă un membru al 
biroului Local  

Motivare: Biroul Municipal nu este,în acest moment conectat cu 
activitatea sectoarelor. Sectoarele sunt cele care au activitate politică cu 
impact direct asupra membrilor şi este normal ca din Biroul Municipal să 
facă parte cei care cunosc activitatea membrilor  

Art. 69 (4) Înainte de desfăşurarea votului asupra componenţei 
nominale a organelor de conducere, arbitraj şi control, Conferinţa Filialei 
Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti decide prin vot numărul de 
Vicepreşedinti ai Filialei şi numărul de membri ai Biroului Filialei.  

(7) Vicepreşedinţii Filialei Judeţene sunt aleşi dintre candidaţii la 
această funcţie, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi 
obţinute in Conferinţa Filialei. Se candidează simultan pentru 
vicepreşedinti şi membrii Biroului Judeţean. Vicepreşedintii sunt cei 
care au obţinut cel mai mare număr de voturi.  

(8) Membrii Biroului Filialei Judeţene sunt Preşedintele ales, 
Vicepreşedintii aleşi şi persoanele care au obţinut cele mai multe voturi, 
în ordine descrescătoare, pentru locurile ramase neocupate de 



Preşedintele şi Vicepreşedintii aleşi.  

Intenţie: Biroul Municipal trebuie să fie format din reprezentanţi ai 
sectoarelor, pentru fiecare sector preşedintele şi încă un membru al 
biroului Local  

Motivare: Biroul Municipal nu este,în acest moment conectat cu 
activitatea sectoarelor. Sectoarele sunt cele care au activitate politică cu 
impact direct asupra membrilor şi este normal ca din Biroul Municipal să 
facă parte cei care cunosc activitatea membrilor  

 

19. Emanuel Stoica/Rareş Benga, Diaspora  

Transferul atribuțiilor de sancționare de la Birouri către Comisiile 
de Arbitraj - votat de Filiala Diaspora 

Art 39h se elimină și se transferă atribuțiile de sancționare de la 
Birouri către Comisiile de Arbitraj. 

Art 54 e. și p. se elimină și se transferă atribuțiile de sancționare 
de la Birouri către Comisiile de Arbitraj  

Motivare: Atributiile de sanctionare la nivelul Birourilor (locale, judetene 
sau nationale) introduc inevitabil un conflict de interese politice; birourile 
pot utiliza acestre atributii ca “arma poliitca” sanctionand opinii nedorite. 
Aceasta modificare statutara creeaza o separatie a puterii “executive” 
(birourile) de cea “judecatoreasca” (CArb)in partid.  

https://forum.usr.ro/t/35-transferul-atributiilor-de-
sanctionare-de-la-birouri-catre-comisiile-de-
arbitraj-votat-de-filiala-diaspora/9403 

 

20. Cosette Chichirău, Iași  

Descentralizarea bugetului partidului  

Art. 86. Filialele locale şi judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, 
au activitate financiară proprie şi gestionează un patrimoniu propriu.  

(2) Cel puțin 50% din sursele de finanțare prevăzute la art. 84 lit.d. 
sunt gestionate de filialele județene, respectiv a Municipiului 

https://forum.usr.ro/t/20-descentralizarea-
bugetului-partidului/9379 

 

https://forum.usr.ro/t/35-transferul-atributiilor-de-sanctionare-de-la-birouri-catre-comisiile-de-arbitraj-votat-de-filiala-diaspora/9403
https://forum.usr.ro/t/35-transferul-atributiilor-de-sanctionare-de-la-birouri-catre-comisiile-de-arbitraj-votat-de-filiala-diaspora/9403
https://forum.usr.ro/t/35-transferul-atributiilor-de-sanctionare-de-la-birouri-catre-comisiile-de-arbitraj-votat-de-filiala-diaspora/9403
https://forum.usr.ro/t/20-descentralizarea-bugetului-partidului/9379
https://forum.usr.ro/t/20-descentralizarea-bugetului-partidului/9379


Bucureşti și Organizația Diaspora, sub formă de cote alocate 
proporțional cu numărul de voturi obținute la ultimele alegeri, 
vărsate în conturile filialelor județene cel târziu în 5 zile lucrătoare 
de la încasarea subvențiilor de la stat în contul central al 
partidului. 

Motivare:  Se adaugă un nou alineat, prin care jumătate din subvenția 
de la stat este alocată în teritoriu. 

21. Cosette Chichirău, Iași  

Limitarea numărului de funcții  

Art. 72. (1) Un membru USR nu poate deţine simultan o funcţie/ funcţii 
de conducere şi o funcţie/funcţii de control ori de arbitraj în USR, la 
orice nivel.  

(2) Un membru nu poate deţine simultan o funcţie/funcţii de control şi o 
funcţie/funcţii de arbitraj în USR, la orice nivel.  

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

(4) Un membru USR nu poate deţine simultan mai mult de două 
funcții, la orice nivel. 

https://forum.usr.ro/t/19-limitarea-numarului-de-
functii/9378 

 

22.  Emanuel Stoica/Valentin Iliescu  

Componenta CP - votat de Filiala Diaspora  

Ar. 51 (2) Comitetul Politic se constituie din membrii Biroului Naţional, 
parlamentarii şi europarlamentarii USR, preşedinţii filialelor judeţene, 
preşedinţii filialelor locale ale sectoarelor Municipiului Bucureşti şi 
preşedintele filialei Diaspora, Liderii de Grup ai consilierilor locali USR. 
In cazul cumulării de către o persoană de funcţii de conducere în partid 

https://forum.usr.ro/t/21-componenta-cp-votat-de-
filiala-diaspora/9380 
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şi de funcţii alese (ex.: parlamentar şi preşedinte de filiala), la şedinţa 
Comitetului Politic va participa şi adjunctul funcţiei de conducere din 
partid (ex.: Vicepreşedintele filialei judeţene sau alt membru desemnat 
al biroului filialei judeţene). Invitati fără drept de vot în şedinţele 
Comitetului Politic vor fi membrii Comisiei Naţionale de Arbitraj şi toţi 
consilierii locali USR.  

Motivare: Vom avea alegeri locale in curand si va exploda numarul 
acestora in cp. vom ajunge sa avem sedinte cu spre 1000 de oameni 
intr-un cp de peste 3 ani 

23. Marius Gheorghe, Sector 4/Ștefania Petre, Sector 2 

Art. 15 (12) Probarea acuzatiilor revine in sarcina sesizatorului 

(12) Toate sancţiunile vor fi dispuse cu respectarea dreptului la apărare. 
In toate cazurile, celui care formuleaza sesizarea ii revine si 
sarcina probarii celor sesizate, prin orice mijloace. In lipsa oricaror 
probe sesizarea va fi respinsa ca nefondata de catre organul 
competent sa o solutioneze.  

Motivare: Se evita astfel situatii, cum au fost cele intalnite in practica, in 
care un birou solutioneaza o sesizare facuta fara niciun fel de dovezi 
care sa sustina afirmatiile pe care le contine. In mod firesc acest gen de 
sesizari, lipsite de orice fel de probe, trebuie respinse ca fiind 
neintemeiate. Propunerea de completare este subliniata cu bold.  

https://forum.usr.ro/t/34-art-15-12-probarea-
acuzatiilor-revine-in-sarcina-sesizatorului/9396 

 

24. Marius Gheorghe, Sector 4 

Art.15 (12) Respectarea dreptului la apărare 

(12) Toate sancţiunile vor fi dispuse cu respectarea dreptului la apărare 
respectiv prin audierea partilor, depunerea dovezilor si 
înscrisurilor, audierea martorilor solicitați de parti.  

https://forum.usr.ro/t/37-art-15-12-respectarea-
dreptului-la-aparare/9405 

 

25. Adrian Prisnel, Dolj  

USR Tineret - articol nou 

https://forum.usr.ro/t/22-usr-tineret-articol-
nou/9381 
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(1) Se înființează organizația USR Tineret, din care pot face parte 
toți membri USR cu vârsta până în 28 de ani.  

(2) USR Tineret are dreptul la doi delegați la Comitetul Politic aleși 
prin votul tuturor membrilor organizației de tineret. 

 

26. Emanuel Stoica, Diaspora 

Proportionalitate in alegeri 

Art. 53 și Art. 61 [Alineate noi] 

Alegerile pentru Biroul Național și Comisia Națională de Arbitraj 
vor avea loc pe principiul proporționalității. Candidații la aceste 
foruri pot participa individual (listă cu un singur candidat) sau 
colectiv (listă cu mai mulți candidați). Fiecare candidat se va 
înscrie într-o singură listă, individuală sau colectivă. Locurile vor fi 
repartizate proporțional listelor, în funcție de numărul de voturi 
obținute de fiecare listă. 

Motivare: 
Sistemul de vot actual pentru alegerea conducerii nationale este de 
tipul “castigatorul ia tot”; deși teoretic candidații participă individual în 
cursă, în practică competiția este între liste de candidați mai mult sau 
mai puțin formalizate. Sistemul nou propus mai sus ar transparentiza 
listele create, și ar asigura că rezultatul final este proporțional, și nu 
“winner takes all”. 

https://forum.usr.ro/t/29-proportionalitate-in-
alegeri/9388 

 

28. Emanuel Stoica/Rareș Benga, Diaspora 

Avertizorul de integritate - votat de Filiala Diaspora 

Art. 62`: Introducerea instituției “Avertizorului de Integritate” care 
oferă membrilor USR - sub protecție împotriva sancțiunilor 
disciplinare - o cale de a avertiza Comisia Națională de Arbitraj 
asupra unor încălcări ale legii, statutului și normelor interne.  

Motivare: “Avertizorul de integritate” ofera membrilor USR - sub 

https://forum.usr.ro/t/25-avertizorul-de-integritate-
votat-de-filiala-diaspora/9384 
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protecția împotriva sancțiunilor disciplinare - o cale de a avertiza 
Comisia Națională de Arbitraj asupra unor încălcări ale legii, cum ar fi 
infracţiuni de corupţie şi asimilalate celor de corupţie, statutului și 
normelor interne, principiului transparenței, tratamente discriminatorii 
sau preferenţiale, folosirea abuzivă a resurselor materiale şi umane 

29. Emanuel Stoica/Teodora Manea, Diaspora 

Art. 12 [Alineate noi] Informarea membrilor - votat de Filiala 
Diaspora 

Art. 12 (4) Membrii au dreptul la a fi informați cu privire la canalele 
interne de comunicare ale partidului, inclusiv cele de pe rețelele de 
comunicare (de exemplu Facebook), odată cu confirmarea 
statutului de membru USR. Fiecare membru nou va fi automat 
invitat în grupul național de comunicare USR în termen de 60 de 
zile de la aderare, în afară de cazul în care membrul nou nu posedă 
un cont pe rețeaua de comunicare pe care activează grupul sau nu 
dorește să activeze pe acea rețea de comunicare. Acceptarea 
invitației pentru introducerea în grupul de comunicare, sau 
rămânerea în acel grup de comunicare, odata intrat, este lăsată la 
latitudinea fiecărui membru.  

Motivare: USR este un partid cu o foarte mare activitate in mediul 
online, si fie ca ne place sau nu, aceasta activitate este concentrata pe 
retelele de comunicare cum ar fi Facebook. Atat pentru cresterea 
transparentei in interiorul partidului, cat si pentru eficientizarea 
comunicarii intre membri, este necesar ca membrilor sa li se dea acces 
la canalele de comunicare ale partidului, mai ales la cele care au 
dovedit pana acum cea mai mare implicare si cel mai crescut nivel de 
activitate.  

 

https://forum.usr.ro/t/27-art-12-alineate-noi-
informarea-membrilor-votat-de-filiala-
diaspora/9386 

 

30. Marius Gheorghe, Sector 4/Ștefania Petre, Sector 2 

Art. 15 (5) Achitarea cotizaţiei restante = încetarea suspendării de 

https://forum.usr.ro/t/32-art-15-5-achitarea-
cotizatiei-restante-incetarea-suspendarii-de-
drept/9392 
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drept 

Art. 15. 5) Pentru neplata cotizaţiei timp de 6 luni consecutive, 
membrului respectiv i se suspendă de drept calitatea de membru. 
Suspendarea se constată de către Biroul Local, după notificarea 
prealabilă în acest sens a membrului respectiv, cu 30 de zile înainte de 
constatarea suspendării. Achitarea cotizaţiei restante obligă Biroul 
Local, să constate imediat si fara indeplinirea vreunei alte 
formalitati încetarea suspendării, fiind suficienta transmiterea unei 
dovezi a platii, in format electronic, catre acesta. Nu mai tarziu de 
24 de ore de la primirea dovezii de efectuare a platii cotizatiilor 
restante, Biroul Local este obligat sa repuna membrul suspendat 
in toate drepturile sale.  

Motivare:Un membru suspendat pentru neplata cotizatiei trebuie repus 
in toate drepturile imediat ce isi achita toate obligatiile restante fara a 
mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati (de exemplu reunirea 
intr-o sedinta de BL care se poate intampla peste zile intregi).  

 

 

33. Marius Gheorghe, Sector 4/ Ștefania Petre, Sector 2 

Art. 15 (8) Motivarea sanctiunii in maxim 30 zile 

Art. 15. 8) Sancţiunile dispuse împotriva membrilor USR pot fi 
contestate la organele de arbitraj conform atribuţiilor fiecărui organ 
arbitral menţionate în prezentul statut, în termenul de decădere de 15 
zile de la comunicarea deciziei de sancţionare. Organul competent sa 
decida si sa aplice sanctiunea este obligat sa-si motiveze in scris 
decizia, in fapt si in drept si s-o comunice celui sanctionat in 
termen de cel mult 30 de zile de la data acesteia. In lipsa motivarii 
deciziei in termenul mentionat sanctiunea aplicata se anuleaza de 
drept, fara indeplinirea niciunei alte formalitati. Termenul de 
contestare a deciziei de sanctionare curge de la data comunicarii 
motivarii.  

Motivare: Vom evita astfel situatiile in care se aplica sanctiunea dar nu 

https://forum.usr.ro/t/36-art-15-8-motivarea-
sanctiunii-in-maxim-30-zile/9404 

1. Zainea, 2. Rădulescu, 3. Nistor, 4. Gheorghe, 5. 
Radu Samson, 6. Viașu, 7. Stoica, 8. Elena Uram, 
9. Goțiu, 10. Dehelean, 11. Geamăna, 12. Alin 
Arsu, 13. Andrei Gheorghiu, 14. Marussi, 15. 
Dulanyi, 16. Seidler, 17. Stroe, 18. Radu Crețu 
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se primeste motivarea acesteia, cauza care poate duce la intarzierea 
depunerii contestatiei. Se instituie deci obligatia expresa a organului 
care aplica sanctiunea de a emite si comunica motivarea in maxim 30 
de zile. In caz contrar sanctiunea se anuleaza. De asemenea 
completarea are rolul de a stabili de cand curge termenul de contestare 
a deciziei de sanctionare. 

34. Cătălin Stancu, Brăila 

Calcul numar delegati Congres - Amendament Art. 49 

Art. 49 (5) Numărul reprezentanţilor fiecărei filiale judeţene, respectiv a 
Municipiului Bucureşti, la Congres este stabilit conform principiului 
respectării proporţionalităţii numărului procentului de voturi obţinut la 
ultimele alegeri de fiecare filială Judeţeana/ Filiala Municipiului 
Bucureşti, dar asigurând în acelaşi timp participarea de reprezentanţi 
din fiecare filială Judeţeană / Filiala Municipiului Bucureşti. 

Motivare: Trebuie sa modificam modul de calcul al numarului de 
delegati ai filialelor judetene la Congres. Sa se calculeze ca si proportie 
la procentele obtinute si nu la numarul de voturi. Judetele nu au acelasi 
numar de votanti. In al doilea rand, prezenta la vot difera de la judet la 
judet. Acestea sunt seturi de date care combinate se regasesc in 
procentul obtinut. 

https://forum.usr.ro/t/28-calcul-numar-delegati-
congres-amendament-art-49/9387 

17 susținători 

36. Adrian Prisnel, Dolj  

Comisiile Comitetului Politic 

Art. 52.  Comitetul Politic are următoarele atribuţii:  

n) poate înființa comisii ale Comitetului Politic pentru fiecare dintre 
prerogativele pe care acest organ de conducere le are. 
Secretariatul General va asigura resursele materiale necesare 
bunei funcționări a acestor comisii. 

https://forum.usr.ro/t/38-comisiile-comitetului-
politic/9406 

15 susținători 
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37. Adrian Prisnel, Dolj 

Raportul financiar anual prezentat la CP 

Alineat nou: 

Art. 55. 5) Președintele USR prezintă raportul financiar anual al 
Secretariatului General în fața Comitetului Politic la sfârșitul 
fiecărui an, spre dezbatere. 

https://forum.usr.ro/t/39-raportul-financiar-anual-
prezentat-la-cp/9407 

15 susținători 
 

39. Emanuel Stoica, Diaspora 

Art 66 Votul electronic este permis fara restrictii 

Art. 66. (3) Votul prin mijloace electronice nu este permis: în cazul 
alegerilor organelor de control şi conducere la orice nivel al USR, 
desemnării candidaţilor USR la orice nivel de alegeri, desemnarea 
delegaţilor la orice nivel, asupra sancţiunilor, asupra cererilor de 
admitere în partid, cu privire la orice aspecte în legătură cu 
persoane, în orice alt caz în care legea sau prezentul statut prevăd 
obligativitatea votului secret. 

 (3) Orice vot intern poate fi efectuat prin mijloace electronice. 

 

https://forum.usr.ro/t/43-art-66-votul-electronic-
este-permis-fara-restrictii/9411 

15 susținători 
 

41. Andrei Nistor/Cornel Zainea, Ilfov 

Cap. 3. MEMBRII - Art. 15 (Alineat NOU) 

(6`) Începerea urmăririi penale pentru infracțiuni de corupție se 
sancționează cu suspendarea membrului respectiv din partid.  

 

https://forum.usr.ro/t/42-cap-3-membrii-art-15-
nou/9410 

14 susținători 
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42. Roxana Wring, București 

Modificare statut Filiala Muncipala Bucuresti 

Filiala Municipiului București va fi reglementată separat de filialele 
județene.  

Modificarile propuse vizează strict filialele Municipiului București, dar 
acestea pot fi adaptate inclusiv la nivel de filiale județene și locale.  

Secțiunea 4.2 din Statut va fi modificată in mod corespunzător, in urma 
adoptării urmatoarelor propuneri: 

1. Alegerea președintelui Filialei Municipiului București de 
către toți membrii filialelor locale de pe raza Municipiului 
Bucuresti 

(art. 37 lit. b, art. 40): 

Președintele Filialei Municipiului București este ales prin vot 
secret de către toti membrii filialelor locale de pe raza Municipiului 
București  

Motivare: Votul universal, prin sistem electronic,  ar da mai multa 
reprezentativitate si mai multa greutate functiei de presedinte al Filialei 
Municipiului Bucuresti.  

2. Componenta Biroului Filialei Municipiului București 

(art. 38): 

Biroul Filialei Municipiului București este format din Președintele 
Filialei Municipiului București, din 6 membri alesi prin vot secret 
de către toți membrii filialelor locale de pe raza Municipiului 
Bucuresti și din presedinții filialelor locale de pe raza Municipiului 

https://forum.usr.ro/t/33-modificare-statut-filiala-
muncipala-bucuresti/9394 

13 susținători 
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București   

Motivare: Modificarea propusa  prevede ca presedinții filialelor locale 
din București sa fie membri de drept în Biroul Municipal și să  participe 
direct la luarea deciziilor in Birou. Această modificare ar da mai multă 
unitate și coerență acțiunilor USR în Capitală. În plus, ar reflecta mai 
bine viziunea administrativă asupra orașului, orientată spre colaborare 
între sectoare și nu spre atomizare. 

3. Obligativitatea deciziilor Biroului Filialei Municipiului 
București, care privesc probleme generale la nivel de Capitală, 
pentru filialele locale de pe raza Municipiului București 

(art. 39) :  

In chestiuni politice de interes general, deciziile Biroului Filialei 
Municipiului București sunt obligatorii pentru toate filialele locale 
de pe raza Municipiului București.  

Motivare: 

În prezent, nu exista o astfel de prevedere in cuprinsul Statutului. Se 
menționează faptul  că Biroul Municipal  ”conduce executiv filiala în 
intervalul dintre Conferințele Municipiului București”, dar acest enunț 
este vag și a dat naștere până acum la interpretări divergente.  

Spre comparație, în cazul Biroului Național, prima dintre atribuții este 
enunțată astfel: ”conduce USR în intervalul dintre Congrese şi ia toate 
măsurile şi deciziile necesare în acest sens pentru bunul mers al 
partidului”. Prevederea vizează decizii in interesul  întregului partid. In 
mod similar trebuie să se prevadă că Biroul Filialei Municipiului 
Bucuresti să ia decizii pentru bunul mers al Filialei Municipale în 
integralitatea ei (adică inclusiv sectoare), sau să decidă în chestiuni 
politice valabile pentru toate cele 6 filiale locale din Municipiul Bucuresti. 

4. Validarea candidaturilor pentru funcții publice la alegerile 



locale, primari si consilieri locali 

(art. 22, art. 39 lit. k si art. 75 – 77): 

Biroul Filialei Municipiului București validează sau invalidează 
nominal, propunerile de candidați ale Adunarii Generale ale 
Filialelor Locale pentru alegerile locale la nivel sectoarelor 
Municipiului București 

Biroul Național validează sau invalidează propunerile de candidați 
pentru alegerile locale la nivelul Municipiului București, conform 
art. 77.  

Motivare: 

La art. 39 lit. (k) din Statut, referitor la atribuțiile Biroului Filialei 
Județene, respectiv ale Municipiului București, se mentioneaza 
urmatoarele: ”validează sau invalidează, nominal, propunerile de 
candidați ale Adunării Generale ale Filialelor Locale pentru alegerile 
locale, conform art. 75-77”.  

Cu toate acestea, art.  75 alin. (4) prevede că ”Biroul Național validează 
sau invalidează candidatul pentru funcția de primar sau cei pentru 
funcțiile de consilieri locali”.  

Trebuie corelate prevederile din Statut privind validarea/invalidarea 
candidaților. Apreciez ca validările candidaturilor trebuie făcute la nivelul 
decizional imediat superior. Adică, pentru candidații la funcții publice 
pentru sectoarele Municipiului Bucuresti. Astfel, validarea să se facă la 
nivel de Birou Municipal, iar pentru candidații la nivel de Capitală – 
Primarie Generala si Consiliul General, validarea să se facă la nivel de 
Birou Național.  

Varianta ca Biroul Național să valideze absolut toate candidaturile, 
indiferent de functie, este nerealistă. Este greu de crezut ca la nivelul 
Biroului National se vor putea valida în cunoștință de cauză toate 



candidaturile de la nivel local. Sunt aproximativ 3.000 de orașe și 
comune în România. Dacă am avea candidați peste tot, ar însemna 
câteva zeci de mii de candidaturi pe care Biroul Național ar trebui să le 
valideze, ceea ce este  practic imposibil. 

 

44. Marius Gheorghe, Sector 4/Teodora Stoian, Sector 3:  

Art. 57 alin. (3) Transparența și egalitatea de șanse angajati SG 

Alineat nou: 

Art. 57. (3) Pentru ocuparea unui post în cadrul echipei coordonate de 

Secretarul General se va organiza un concurs de ocupare a acestor 

posturi. In acest sens cu 45 de zile anterior angajării Secretarul General va 

publica pe mediile interne de comunicare ale USR posturile scoase la 

concurs, competențele necesare ocupării acestor posturi și metodologia 

de concurs. Rezultatele ocupării posturilor din cadrul echipei coordinate 

de Secretarul General USR vor fi publicate pe mediile interne de 

comunicare ale USR.  

Motivare: Pentru a se garanta transparența și egalitatea de șanse a tuturor 

membrilor USR în vederea anagajării în funcțiile din cadrul echipei coordonate 

de Secretarul General, se impune organizarea unui concurs pentru ocuparea 

acestor posturi.  

 

https://forum.usr.ro/t/art-57-alin-3-transparenta-

si-egalitatea-de-sanse-angajati-sg/9267/3  
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45. Marius Gheorghe, Sector 4/ Ștefania Petre, Sector 2:  

Art. 10 (4) Transferul membrilor - motivarea respingerii 

Art. 10. (4) Decizia de admitere sau respingere a cererii de transfer revine 

Biroului Filialei Locale în care membrul doreşte să se transfere si va fi luata in 

maxim 30 de zile de la formularea solicitarii. Decizia va fi comunicată filialei 

din care membrul doreşte să se transfere. Respingerea cererii de transfer se 

motiveaza de catre Biroul Local iar motivarea se comunica solicitantului 

transferului in interiorul termenului de rezolutie. În situația în care 

motivarea nu este comunicată solicitantului sau este transmisa acestuia în 

afara termenului, cererea de transfer este acceptata de drept, fara 

indeplinirea vreunei alte formalitati.  

Motivare: În prezent Birourile Locale care primesc membri prin transfer nu sunt 

tinute de niciun termen pentru a da o rezolutie cererii de transfer astfel ca se 

deschide usa unor potentiale abuzuri. Din acest motiv propun introducerea unui 

termen de maxim 30 de zile in care BL sa dea o rezolutie cererii si de asemenea 

propun introducerea obligativitatii emiterii unei motivari in cazul unui refuz al 

acceptarii cererii. In situatia in care biroul nu motiveaza in termen respingerea, 

atunci se impune sanctionarea acestui comportament si implicit cererea de 

transfer este acceptata de drept.  

 

https://forum.usr.ro/t/art-10-4-transferul-

membrilor-motivarea-respingerii/9206/2  

46. Marius Gheorghe, Sector 4 

Art 15 (13) Sancțiunile dispuse numai în baza unor acuzații dovedite 

Alineat nou: 

Art. 15. (13) Toate sancțiunile vor fi dispuse numai în baza unor acuzații 

dovedite in mod concret, excluzandu-se ca neintemeiate sesizarile bazate 

https://forum.usr.ro/t/art-15-13-sanctiunile-

dispuse-numai-in-baza-unor-acuzatii-

dovedite/9183/3  
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pe declaratii neverificabile. 

49. Emanuel Stoica/Adrian Coman/Mihai Bărcănescu, Diaspora:  

Art. 12 [Alineat nou] Raspuns la intrebari - votat de Filiala Diaspora 

Art.12. (2) Membrii USR au dreptul să primească răspuns în maxim 30 de 

zile calendaristice la mesajele lor adresate oricărui organism prevăzut de 

statutul USR. În cazul în care acest termen nu este îndeplinit, se aplică 

sancțiunile prevăzute de statut (art 14).  

Motivare: Mesajele unor membrii catre BN sau Comisiile de arbitraj raman 

uneori fara raspuns. Termenul de 30 de zile este similar celui aplicabil 

autoritatilor publice. Mentiunea sanctiunilor este pentru a da substanta acestei 

reguli, pentru a nu fi incalcata.  

 

https://forum.usr.ro/t/art-12-alineate-noi-raspuns-

la-intrebari-votat-de-filiala-diaspora/9100/3  

51. Emanuel Stoica/Mihai Bărcănescu/Adrian Coman, Diaspora:  

Art. 6 (x) [Completare]. Egalitatea de sanse - Votat de Filiala Diaspora 

Art. 6. x. promovarea egalităţii de şanse și combaterea discriminării pe toate 

criteriile prevăzute de legislația și jurisprudența în vigoare, atât națională 

cât și europeană.  

Motivare: Pentru a acorda o mai mare legitimitate pozitiilor principiale publice 

ale USR, privind apararea pro-activa a drepturilor omului in cazul tuturor 

categoriilor sociale, asupra carora unii membri USR sunt in dezacord, in ciuda 

prevederiilor existente in art. 6 p si x.  

 

https://forum.usr.ro/t/art-6-x-completare-

egalitatea-de-sanse-votat-de-filiala-

diaspora/9092/17  
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54. Andrei Nistor/  Cornel Zainea, Ilfov:  

Cap. 3 - MEMBRII - Art. 10 (3) - Modificare - Transfer membri 

Art. 10. (3) Cererea de transfer va fi adresată Biroului Filialei Locale în care 

membrul respectiv doreşte să se transfere, cu dovada faptului că nu are 

înregistrate debite în cadrul filialei în care este membru. 

https://forum.usr.ro/t/cap-3-membrii-art-10-3-

modificare-transfer-membri/9170/2  

57. Emanuel Stoica/Dan Rădulescu, Diaspora:  

Regulament Arbitraj - votat de Filiala Diaspora 

Alineat nou:  

Art. 61. (7) CNArb are obligația de a publica deciziile/soluțiile, pe o 

platformă sau printr-o metodă care să permită informarea tuturor 

membrilor. Decizia/soluția publicată va conține obligatoriu și raportul non-

pluralității.” [Similar propun modificarea Art. 30 și Art. 45. care să reflecte 

aceleași obligații și pentru celelalte comisii de arbitraj, cu respectarea 

aspectelor confidențiale, acolo unde este cazul  

Motivare: Transparența deciziilor și a argumentelor care sprijină luarea deciziei. 

 

https://forum.usr.ro/t/regulament-arbitraj-votat-

de-filiala-diaspora/9115/6  

60. Emanuel Stoica/Adrian Coman, Diaspora  

Transparenta - votat de Filiala Diaspora 

Alineat nou:  

(5) Fiecare membru USR ales într-o funcție publică, indiferent de nivelul 

acelei funcții, Secretariatul General și, independent, Filialele USR, 

indiferent de nivelul lor, vor face publice conform legii rapoarte anuale 

privind toate veniturile și cheltuielile realizate, în termen de 60 de zile 

https://forum.usr.ro/t/transparenta-votat-de-

filiala-diaspora/9119/2  
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calendaristice de la încheierea anului fiscal aferent. Raportul va fi 

structurat conform bugetului aferent.  

Motivare: Misiunea USR include transparenta administratiei publice (statut, art. 

6.e). Politicienii USR trebuie sa fie referinta transparentei in politica 

romaneasca, inclusiv in ce priveste transparenta financiara si in special fondurile 

publice la care au acces. 

 

68. Andrei Nistor/Cornel Zainea, Ilfov:  

Cap. 3. MEMBRII - Art. 9 (3), Art. 9 (4 - NOU) - Decizia de respingere 

Art. 9. (3) Decizia de respingere luată de Biroul Local/Judeţean/Municipal va 

trebui motivată, în termen de 5 zile, numai în cadrul USR. Decizia se 

comunică în termen de 5 zile persoanei respinse și este pusă la dispoziția 

membrilor pe grupurile de comunicare online interne.  

Alineat nou:  

(3`) Persoana respinsă poate să conteste decizia, în termen de 15 zile, la 

biroul superior celui care a luat decizia (Biroul Județean, Biroul Național 

sau Comitetul Politic). Contestația trebuie soluționată în termen de 60 de 

zile. În caz contrar, persoana responsabilă este sancționată potrivit 

dispozițiilor art. 14 din Statut.  

 

https://forum.usr.ro/t/cap-3-membrii-art-9-3-art-9-

4-nou-decizia-de-respingere/9169 

70. Andrei Nistor/ Cornel Zainea, Ilfov:  

Cap. 3 - MEMBRII - Art. 10 (4) - Transfer - Clarificare deadline 

Art. 10. (4) Decizia de admitere sau respingere a cererii de transfer revine 

Biroului Filialei Locale în care membrul doreşte să se transfere și va fi luată în 

https://forum.usr.ro/t/cap-3-membrii-art-10-4-

transfer-clarificare-deadline/9171/1 
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termen de 30 de zile. Decizia va fi comunicată membrului care doreşte să 

se transfere în termen de 15 zile. 

 

74. Marius Gheorghe, Sector 4/Teodora Stoian, Sector 3:  

Art. 12 Initiativa membrilor si participare activa 

Subpunct nou  

Art. 12. i) sa aibă iniţiativă de a propune modificări la statut, procedurile și 

regulamentele interne sau orice acte interne care reglementează 

activitatea partidului.  

Motivare: Pentru ca membri să poată participa activ la dezvoltarea viitoare a 

partidului indiferent de calitatea acestora, fie că dețin o funcție în partid fie că 

nu, aceștia trebuie să aibă drept de inițiativă de a propune modificări la actele 

interne care reglementează activitatea partidului.  

 

https://forum.usr.ro/t/art-12-initiativa-membrilor-

si-participare-activa/9268 

79. Dumitru Dobrev 

Art. 75 prim 

 

Art. 75`:  

a) În cazul în care USR intră într-o alianță electorală/politică cu una sau 
mai multe formațiuni politice/organizații ale minorităților naționale, 
procedurile interne de desemnare a candidaților USR pentru funcții 
alese de orice nivel în stat precum și pentru funcția de prim ministru își 

https://forum.usr.ro/t/art-75-prim/9213 
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vor urma neabătut cursul.  

b) Candidatul sau candidații USR vor intra într-o etapă ulterioară într-o 
competiție democratică și transparentă cu candidatul/candidații 
celorlalte formațiuni componente ale alianței. Regulile și modul de 
desfășurare ale competiției prevăzute la aliniatul anterior vor fi stabilite 
prin negocieri de o comisie paritară la care va participa o delegație 
USR numită prin vot secret de Comitetul Politic.  

c) Ulterior stabilirii rezultatului competiției, candidatul USR sau cel 
provenit din alte formațiuni ale alianței care s-a clasat pe primul loc sau 
pe un loc eligibil (în cazul listelor comune) va fi validat prin vot secret 
de organul colectiv competent potrivit art. 52 lit. f și 75-80 din Statut. 

Motivare: 
Înainte sau după art. 75 ar trebui să introducem un articol, un fel de 75 prim 
care să stabilească un mecanism democratic și transparent de alegere a 
candidaților la toate tipurile de alegeri atunci cînd USR funcționează într-o 
alianță cu alt partid politic. Trebuie să avem garanția că orice membru USR 
poate aspira și candida la orice funcție de demnitar ales la nivel local și 
național indiferent de faptul că o altă formațiune politică aliată cu USR 
prezintă pentru acceași funcție un ”Spitzenkandidat”. Ca urmare, Statutul 
USR ar trebui să prevadă un text care să interzică escamotarea procedurilor 
de alegeri de la art. 75-80 doar pentru că USR participă la alegeri împreună 
cu altă formațiune politică. Ar trebui să existe și un aliniat 2 care să prevadă 
că, in ipoteza unei alianțe de orice fel (electorală/politică) candidatul USR 
pentru o funcție (e.g. Președintele României) va intra într-o competiție 
democratică și transparentă cu candidații formațiunilor aliate și că un organ 
colectiv al USR (Comitetul Politic pentru funcția de prim ministru sau 
Congresul pentru cea de Președinte al României) vor valida prin vot secret 
cîștigătorul acelei competiții, oricare ar fi el. 

 



 

95. Cătălin Sălăgean, Cluj 

Reconvocare adunări generale, conferințe 

Adunările generale, conferințele județene, ședințele comitetului politic 
și ale congresului în caz de lipsă de cvorum să poată fi reconvocate în 
minim 3 zile de la prima convocare și maxim 21. 

Se evită astfel situațiile când reconvocarea se face în aceeași zi, ceea 
ce ar anula scopul reconvocării în sine. 

https://forum.usr.ro/t/reconvoare-adunari-

generale-conferinte/9310 

 

104. Cornel Zainea, Ilfov 

Art. 87 - (fond) - SEAP al achizițiilor USR 

Alineat nou  

(5) În termen de 90 zile, Secretariatul General va achiziționa o platformă 

online unde se vor publica achizițiile, contractele atribuite de partid, 

procedurarea achiziției, oferte, licitații, inclusiv un bilanț semestrial. 

https://forum.usr.ro/t/art-87-fond-seap-al-

achizitiilor-usr/9287 

118. Bogdan Stroe, Sector 3 

Modificare simboluri USR - art 3 

Modificarea articolului 3 din statut cu sigla (steagul USR) si culorile 

USR actuale. Acum avem o sigla cu un scut de pe vremea USB-ului si 

alta nuanta de albastru trecuta in statut. 

https://forum.usr.ro/t/modificare-simboluri-usr-

art-3/9316 

 

https://forum.usr.ro/t/reconvoare-adunari-generale-conferinte/9310
https://forum.usr.ro/t/reconvoare-adunari-generale-conferinte/9310
https://forum.usr.ro/t/art-87-fond-seap-al-achizitiilor-usr/9287
https://forum.usr.ro/t/art-87-fond-seap-al-achizitiilor-usr/9287
https://forum.usr.ro/t/modificare-simboluri-usr-art-3/9316
https://forum.usr.ro/t/modificare-simboluri-usr-art-3/9316

