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SECȚIUNEA I -  DISPOZIȚII GENERALE 

Articolul 1 - Denumirea partidului și dispoziții generale 

(1) Denumirea integrală a partidului este „Volt România”. 

(2) Denumirea prescurtată a partidului este ”Volt”. 

(3) Partidul Volt România este persoană juridică de drept public, partid politic organizat în 
conformitate cu prevederile Constituției României, Legii nr. 14/2003 privind Partidele 
Politice, ale prezentului Statut, ale regulamentelor interne și deciziilor de aplicare ale 
prezentului Statut, precum și în conformitate cu celelalte prevederi legale incidente. 

Articolul 2 - Semnul permanent al partidului 

(1) Semnul permanent al partidului este reprezentat de cuvintele ”Volt” și ”România”, 
scrise unul sub altul, cu culoare violetă (RGB 88 44 131 HEX/HTML 582C83 CMYK 82 98 
0 12) pe fond alb. 

(2) Reprezentarea grafică a semnului permanent al partidului este prezentată în Anexa 1 
la prezentul Statut. 

(3) Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent, cu excepția cazului în 
care Consiliul Politic al partidului hotărăște adoptarea unor semne electorale 
adiționale, în conformitate cu prevederile legale.  

(4) Drapelul partidului este violet şi are inscripționat în centru denumirea prescurtată a 
partidului. 

Articolul 3 - Sediul central 

(1) Sediul central al partidului Volt România este în Comuna Ciolănești, Sat Ciolăneștii din 
Vale, Șos. Alexandriei nr. 15, jud. Teleorman (cod poștal 147078). 

(2) Sediul poate fi schimbat prin decizie a Biroului Executiv Național.  
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SECȚIUNEA II - VIZIUNEA, MISIUNEA, SCOPUL ȘI OBIECTIVELE  

Articolul 4 - Viziunea și Misiunea Partidului 

(1) Partidul Volt România este un partid progresist, a cărui viziune constă în construcția 
unei Românii puternice, integrate într-o Europă unită și pregătită să înfrunte 
problemele actuale și cele ale viitorului. Partidul este progresist întrucât dorește să 
promoveze soluții noi pentru construcția unui viitor mai bun. De asemenea, Volt 
România crede într-o Românie ce își aduce aportul unei voci comune a Europei, 
puternice, care militează pentru valorile și principiile înscrise în istoria și identitatea 
culturală a Europei. 

(2) Volt România militează pentru (i) maximizarea prosperității cetățenilor într-un mod 
sustenabil; (ii) eliminarea prejudecăților și a barierelor sociale care generează 
discriminare și inechitate socio-economică; (iii) o Europa mai integrată; (iv) un sector 
public inovator, eficient și care oferă oportunități, șanse de dezvoltare individuală și 
succes indiferent de rasă, vârstă, origine geografică și/sau socială, sex, orientare 
sexuală, etnie, religie și alte criterii discriminatorii. 

(3) Volt România crede în dreptul individual al fiecărui cetățean de a decide cum dorește 
să-și conducă viața, cu respectarea legii. Acesta include dreptul de a-și alege religia, 
orientarea sexuală, educația, profesia și obiectivele personale. Volt România crede în 
dreptul și datoria fiecăruia de a contribui la dezvoltarea comunității din care face parte, 
pentru dezvoltarea unei societăți mai eficiente și integrante; 

(4) Volt România crede într-un stat de drept, garant al drepturilor și libertăților individuale, 
care facilitează accesul tuturor cetățenilor săi la beneficiile societății și care asigură un 
sistem de solidaritate ce oferă un standard de viață decent pentru fiecare. Nimeni nu 
trebuie lăsat în urmă. Credem că statul trebuie să intervină atât de puțin și de repede 
pe cât cu putință, și atât de mult și decisiv pe cât este nevoie; 

(5) Volt România crede într-o economie de piață liberă și deschisă, în cadrul unui sistem 
legal funcțional, cu șanse egale de participare pentru fiecare cetățean, și care să asigure 
maximizarea bunăstării fiecăruia. De asemenea, credem că economia de piață creează 
inegalitate sistemică ce trebuie contrabalansata prin politici economice eficiente. 
Credem în dreptul individual de a acumula bunăstare pentru cei ce sunt dispuși să 
muncească pentru aceasta. Credem că toate profesiile trebuie respectate, în special 
cele care aduc cele mai multe beneficii societății, printre care educația și sănătatea. 

(6) Organizarea și funcționarea relațiilor dintre organismele naționale și filiale au loc într-
un mod descentralizat, pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor exclusiv locale, 
conform prevederilor prezentului statut. 
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Articolul 5 - Principiile și Scopul politic 

(1) Partidul Volt România urmărește numai obiective politice.  

(2) Scopul politic este legat de promovarea obiectivelor din Programul politic. Programul 
politic și obiectivele declarate în acest Statut prevăd respectarea Constituției și legilor 
României, respectarea valorilor, intereselor și a suveranității naționale.  

Partidul Volt România militează în mod ferm pentru respectarea suveranităţii 
naţionale, a independenței şi a unității statului, a integrității teritoriale, a ordinii de 
drept şi a principiilor democrației constituționale. De asemenea, partidul Volt România 
respectă întru totul prevederile art. 30 alin. (7), art. 40 alin. (2) sau (4) din Constituția 
României și nu poate organiza activităţi militare sau paramilitare şi nici orice alte 
activități interzise de lege.  

Partidul Volt România promovează valorile şi interesele naționale, pluralismul politic, 
contribuie la formarea opiniei publice, participă cu candidaţi în alegeri şi la constituirea 
unor autorităţi publice şi stimulează participarea cetăţenilor la scrutinuri, potrivit legii. 

Este interzisă afilierea partidului Volt România la organizaţii din străinătate, dacă 
această afiliere încalcă oricare dintre valorile prevăzute mai sus. 

(3) Principalele obiective politice ale partidului sunt:  

a. Respectarea principiilor pe care se întemeiază Uniunea Europeană, 
în special protecția demnității umane, principiile libertății, democrației, egalității, 
precum și respectarea statului de drept și a drepturilor omului, inclusiv protecția 
drepturilor minorităților, în interiorul și în afara Europei; 

b. Dezvoltarea unei identități socio-economice comune la nivelul Uniunii Europene 
(UE) și exprimarea voinței cetățenilor acesteia în condiții democratice;  

c. Intensificarea cooperării pașnice, egale și responsabile a statelor membre ale UE, 
prin activități politice, sociale, economice la nivel local, regional, național și 
european, pentru a spori participarea civică și echitatea socială în scopul unui destin 
comun al cetățenilor UE. 

d. Reprezentarea intereselor cetățenilor români și a diasporei românești în forurile 
democrate naționale și europene pentru scopurile prezentate mai sus. 

e. Transparența proceselor democratice și ale administrației publice. 

  



 

7 
  Versiunea 1.8 

SECȚIUNEA III - MEMBRII Volt România 

Articolul 6 - Dobândirea calității de membru 

(1) Poate deveni membru al partidului Volt România prin liberă asociere, orice cetățean 
român sau orice cetățean al Uniunii Europene cu domiciliul în România, care 
îndeplinește cumulativ următoarele condiții:  

a. are drept de vot; 

b. nu i-a fost interzis prin lege dreptul la asociere politică; 

c. aderă în mod liber la principiile, valorile și obiectivele partidului, precum și la 
programul politic și la celelalte documente ale partidului, inclusiv a 
regulamentelor aprobate pe baza și pentru aplicarea prezentului Statut, în baza 
unei cereri scrise; 

d. dorește să acționeze pentru îndeplinirea obiectivelor Volt România;  

e. nu a fost condamnat definitiv pentru infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția 
cazului în care a intervenit reabilitarea conform legii;  

f. nu este membru al unui alt partid politic;  

g. nu a promovat acțiuni cu caracter xenofob, rasist, antisemit sau extremist sau 
alte acțiuni ce pot submina îndeplinirea obiectivelor și misiunii partidului Volt 
România;  

h. nu i s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă calitatea de colaborator sau ofițer al 
Departamentului Securității Statului în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare;  

(2) Adunarea Generală Națională a partidului poate stabili criterii suplimentare de 
admitere cuprinse într-un Regulament de admitere ce se va aplica și va produce efecte 
de la momentul adoptării. Regulamentul de admitere va fi întocmit de Biroul Executiv 
Național după o largă consultare cu membrii partidului. 

(3) Procedura de aderare la partid se face prin solicitare scrisă adresată Biroului Executiv 
Județean (BEJ) în care solicitantul dorește să activeze. Dacă BEJ sau Biroul Executiv al 
filialei Diaspora nu există, cererea se adresează Biroului Executiv Național.  

După constituirea filialelor de sector la nivelul Municipiului București, cererile de 
aderare se vor adresa Biroului Executiv Local (BEL) al acestor filiale. În cazul tuturor 
filialelor locale care dețin un număr mai mare de 20 de membri, Biroul Executiv 
Județean va putea delega către Biroul Executiv Local atribuțiile de acceptare a noilor 
membri care vor face parte din respectiva filială locală. 

(4) În cazul respingerii solicitării de adeziune la partid, solicitantul poate să aplice din nou 
când condiția de incompatibilitate care a stat la baza respingerii nu mai există. 
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(5) Cetățenii români cu reședința sau domiciliul în afara țării pot solicita aderarea la Filiala 
Diaspora, caz în care vor adresa cererea de adeziune către Biroul Executiv al acestei 
filiale.  

(6) Biroul Executiv Local, Biroul Executiv Județean, Biroul Executiv al Filialei Diaspora sau 
Biroul Executiv Național vor hotărî admiterea membrilor cu respectarea dispozițiilor 
legale în vigoare, a prezentului Statut, precum și cu respectarea criteriilor de admitere 
stabilite prin Regulamentul de admitere Volt România. Hotărârea de admitere sau de 
respingere va fi adusă la cunoștința solicitantului. Hotărârea de respingere va fi 
motivată de forul decizional. 

(7) O decizie de admitere sau de respingere a unui nou membru poate fi contestată la 
Comisia Județeană de Arbitraj (CJA) de către orice membru Volt România sau de către 
persoanele cărora li s-au respins cererile de adeziune, în termen de 15 zile de la 
comunicarea deciziei. Soluția CJA poate fi atacată cu apel la Comisia Națională de 
Arbitraj care tranșează definitiv disputa.  

(8) Un membru Volt România își poate desfășura activitatea în cadrul unei singure filiale 
județene/locale sau în cadrul Filialei Diaspora.  

(9) Transferul unui membru către altă organizație județeană sau către Filiala Diaspora se 
face prin cerere scrisă adresată filialei județene/Diaspora la care membrul dorește să 
se transfere și care va fi aprobată de biroul executiv al acelei filiale județene. Transferul 
unui membru, precum și refuzul de transfer pot fi contestate în condițiile prevăzute la 
alin. (7) din prezentul articol. În cazul în care cererea de transfer este aprobată, filială 
care a acceptat transferul va informa filiala de la care membrul s-a transferat.  

(10)  Membrii partidului Volt România sunt înscriși într-un registru național de evidență. 

Articolul 7 - Drepturile membrilor 

(1) Membrii Volt România au următoarele drepturi:  

a. Să aibă inițiativă politică și posibilitatea examinării acesteia într-un cadru organizat, 
prin propunerea și susținerea de acțiuni, inițiative, idei, planuri de acțiune, în cadrul 
partidului și al structurilor sale de conducere; 

b. Să își exprime în mod liber opiniile politice, cu respectarea dispozițiilor legale în 
vigoare; 

c. Să participe la programele de formare ale partidului; 

d. Să fie informaţi la timp şi în mod transparent cu privire la activitatea organismelor 
de conducere, arbitraj şi control ale Partidului şi cu privire la activitatea 
reprezentanţilor Volt România în administraţia publică la nivel local, național și 
european și în activitatea în cadrul alianțelor cu alte formațiuni politice de la nivel 
european; 
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e. Să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere, arbitraj şi control ale partidului, 
conform prevederilor prezentului statut şi ale regulamentelor interne, cu 
respectarea legilor în vigoare; 

f. Să propună şi să fie propuşi candidaţi pe listele electorale ale partidului în condiţiile 
legii şi ale prezentului statut; 

g. Să participe şi să voteze în condițiile stabilite prin prezentul statut  în cadrul Adunării 
Generale a organizației locale și județene din care face parte, în cadrul Adunării 
Generale Naționale şi în cadrul ședințelor tuturor celorlalte foruri interne de decizie 
din care face parte; 

h. Să se adreseze în condițiile legii și ale prezentului statut comisiilor de arbitraj faţă 
de orice decizie a organelor partidului, conform competenţei stabilite pentru aceste 
comisii; 

i. Să demisioneze din Volt România în orice moment, cu efect imediat; 

j. Să participe la şedinţele de conducere ale oricăror organe de conducere, mai puţin 
cele cu caracter confidențial sau unde natura activităților presupune decizii luate în 
mod rapid care justifică o întrunire de urgență și exclusiv între membrii ce fac parte 
din acel organ de conducere; 

k. Să fie ascultat sau să își prezinte în scris poziția în cadrul dreptului de a se apăra în 
fața organelor partidului atunci când este propusă sancționarea membrului, în acord 
cu prezentul statut și a normelor interne ale partidului, în condițiile respectării 
dispozițiilor legale; 

l. Să utilizeze, să reproducă și să afișeze cu bună-credință numele, logo-ul, branding-
ul și orice alte materiale de marketing ale Volt România care au fost aprobate de 
către partid; Acest drept poate fi suspendat sau revocat prin decizia Biroului 
Executiv Național, Județean, Local sau din Diaspora, după caz. 

m. Să acceseze cu bună-credință materialele și resursele patrimoniale ale partidului în 
conformitate cu funcția sau rolul pe care membrul îl are în cadrul partidului, cu 
respectarea dispozițiilor interne; 

n. Orice alt drept prevăzut în prezentul Statut sau în alte dispoziții interne ale 
organelor partidului.  
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Articolul 8 - Îndatoririle membrilor 

(1) Membrii partidului au următoarele îndatoriri:  

a. Să respecte Statutul, reglementările interne, actele de decizie și valorile 
fundamentale ale Volt România; 

b. Să promoveze și să susțină scopul și obiectivele Volt România așa cum sunt detaliate 
în prezentul statut și în programul politic; 

c. Atunci când acționează în calitate de membru sau când reprezintă Volt România, 
acționând în calitatea sa oficială acordată de către organele de conducere ale 
partidului sau comunicând în mod public în numele Volt România, să facă toate 
demersurile unei reprezentări de bună-credință, fără a prejudicia interesele legitime 
ale partidului, în conformitate cu viziunea politică, programul și politicile Volt 
România. Atunci când există dubii, membrul în cauză trebuie să se adreseze 
organului de conducere competent în a soluționa problema ivită sau Biroului 
Executiv Național; 

d. Să nu acționeze cu intenție sau prin omisiune la periclitarea obiectivelor politice ale 
Volt România; 

e. Să respecte legile naționale și ale UE atunci când acționează ca reprezentant al 
organelor de conducere ale Volt România; 

f. Să plătească cotizația de membru;  

g. Să aibă un comportament demn în societate, să respecte principiile statului de 
drept;  

h. Să respecte orice alte obligaţii stabilite în cadrul prezentului Statut. 

Articolul 9 - Sancțiuni disciplinare și procedura de aplicare  

(1)  Membrilor care nu au respectat prevederile Statutului și ale celorlalte regulamente și 
decizii interne ale partidului li se pot aplica, în funcție de gravitatea faptei, următoarele 
sancțiuni: 

a. avertismentul scris; 

b. votul de blam pentru decizii și acțiuni de natură politică ce periclitează obiectivele 
și misiunea partidului și/sau încalcă Statutul partidului, dar care prin gravitate nu 
justifică aplicarea unei sancțiuni mai severe, prevăzută la punctele c), d), e), f) de mai 
jos; 

c. retragerea sprijinului politic pentru funcţia publică pentru care a beneficiat de 
susţinerea politică a partidului; 

d. revocarea din funcția de conducere din cadrul partidului; 

e. suspendarea; 

f. excluderea din partid. 
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(2) Suspendarea din calitatea de membru intervine de drept în cazul dispunerii arestării 
preventive sau trimiterii în judecată pentru fapte săvârșite cu intenție, prevăzute de 
legea penală. Suspendarea de drept încetează automat atunci când cauzele care au 
condus la suspendare dispar.  

(3) Retragerea sprijinului politic pentru funcții dobândite prin susținerea de către partid și 
revocarea din funcția de conducere din cadrul partidului intervin în mod automat în 
cazul (i) începerii urmăririi penale, dispunerii arestării preventive sau trimiterii în 
judecată pentru fapte prevăzute de legea penală săvârșite cu intenție sau (ii) 
intervenirii şi constatării unei stări de incompatibilitate, în celelalte cauze aceste 
sancțiuni se aplică in funcție de gravitatea faptei. 

(4) Membrul poate fi exclus din partid în următoarele situații: (i) pentru grave abateri de la 
prevederile Statutului sau a celorlalte decizii interne ale partidului; (ii) pentru abateri 
repetate în situația în care membrul a mai fost sancționat disciplinar sau (iii) în cazul 
condamnării definitive pentru fapte penale săvârșite cu intenție, indiferent de modul 
de executare a pedepsei. 

(5) Persoanele excluse din partid pot aplica din nou pentru a deveni membru, dar nu mai 
devreme de 2 ani de la momentul excluderii. Cererea de admitere trebuie adresată 
filialei județene din care membrul a făcut parte. În cazul în care fostul membru aplica la 
o altă filială județeană, decizia de admiterea se va lua numai după obținerea unui aviz 
consultativ de la filială județeană de la care membrul a fost exclus. 

Articolul 10 - Procedura de aplicare a sancțiunilor disciplinare 

(1) Sesizarea de aplicare a unei sancțiuni față de un membru poate fi formulată de orice alt 
membru sau persoană interesată, dar nu mai mult de odată pentru aceleași motive, cu 
excepția cazului în care comportamentul în cauză se repetă. Cererea trebuie să fie 
comunicată BEL, BEJ, BEN, Consiliului Politic sau AGN în funcție de calitatea deținută 
de membru în interiorul partidului.  

(2) Forul decizional va informa membrul în cauză despre existența sesizării, precum și cu 
privire la faptul că are dreptul de a formula apărări acordându-i acestuia un termen de 
cel puțin 7 zile calendaristice. 

(3) Forul decizional are obligația de a adopta o decizie într-un interval de cel mult 2 luni de 
la data înregistrării sesizării printr-o decizie motivată care se comunică atât petentului, 
cât și membrului vizat de sesizare. Decizia de suspendare sau de excludere este imediat 
reflectată în baza de date electronică a membrilor de partid. 

(4) Un membru față de care se aplică măsura suspendării este obligat să-și onoreze în 
continuare obligațiile financiare față de Volt România. Membrul suspendat nu poate 
participa la întâlnirile Volt și își pierde dreptul de vot și de a formula propuneri.  

(5) Membrul care nu își achită cotizația timp de cel puțin 6 luni, sau care are alte obligații 
financiare restanțe de cel puțin 6 luni, poate să fie suspendat de către organizația din 
care face parte, până la achitarea lor.  
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(6) Sancţiunile dispuse împotriva membrilor partidului pot fi contestate în conformitate cu 
prezentul Statut, în termenul de decădere de 15 zile de la comunicarea deciziei. Căile 
de atac prevăzute de prezentul Statut se exercită în termen de 15 zile de la 
comunicarea hotărârii asupra contestației. 

(7) Contestația / calea de atac nu suspendă efectele hotărârii de sancționare. În cazul în 
care contestația este decisă favorabil pentru cel sancționat, organele partidului vor 
asigura repunerea de îndată a celui sancționat în drepturile prevăzute de către 
prezentul Statut.  

Articolul 11 - Dobândirea calității de voluntar. 

(1) Cetăţenii români, precum şi cetăţenii Uniunii Europene, care doresc să susţină acţiunile 
Volt România, pe baza consimţământului liber exprimat, pot solicita dobândirea 
calităţii de voluntar, în conformitate cu prevederile legale. 

(2) În conformitate cu prevederile legale, voluntarii pot încheia cu organizaţiile locale, 
judeţene, ale sectoarelor Municipiului Bucureşti ale Volt România, a organizației Volt 
Diaspora, convenţii cu titlu gratuit. 

(3) Voluntarii sunt înscrişi în Registrul Volt România de Evidenţă a voluntarilor.  
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SECȚIUNEA IV - ORGANIZAREA ȘI DEMOCRAȚIA INTERNĂ  

Articolul 12 - Organizarea partidului 

(1) Partidul Volt România se organizează și funcționează după criteriul administrativ-
teritorial, la nivel local, judeţean și naţional. Drepturile și obligațiile filialelor față de 
terți vor fi stabilite prin regulamente interne adoptate de către Adunare Generală 
Națională.  

(2) Volt România se organizează și funcționează pe baza prevederilor legilor României, ale 
prezentului statut, ale regulamentelor și ale deciziilor organelor partidului. 

(3) Regulamentele sunt actele partidului adoptate de către Adunarea Generală Națională 
pe baza prezentul statut și au ca scop reglementarea tuturor chestiunilor 
nereglementate în statut. 

(4) Organele partidului emit decizii pentru punerea în aplicare a prevederilor din statut și 
regulamente în exercitarea atribuțiilor ce le revin. 

(5) Deciziile organelor de conducere de la toate nivelurile se iau cu majoritate simplă, cu 
excepția situațiilor în care prezentul Statut prevede altfel. 

(6) Structurile prezente la nivelurile de organizare locală și județeană ale partidului sunt: 

i) Adunarea Generală;  

ii) Biroul Executiv (BE);  

iii) Co-Președinții;  

iv) Membrii fără portofoliu;  

v) Trezorier (doar pe nivel județean) 

vi) Comisia de Arbitraj;  

vii) Cenzorul Filialei Locale / Comisia Județeană de Cenzori. 

Articolul 13 - Organizarea Filialei Locale 

(1) Filială locală se înființează cu un număr minim de 3 membri pe raza teritorială a unei 
comune, oraș sau municipiu. În cazul Municipiului București se vor constitui filiale de 
sector având statutul de filiale locale. 

(2) Cererea de înființare a unei organizații locale se adresează în scris Biroului Executiv 
Județean sau după caz a Municipiului București. Biroul Executiv Județean va răspunde 
cererii în maxim 30 de zile de la primire. 

(3) Orice filială locală va putea fi dizolvată pentru cazuri temeinice prin decizie motivată a 
BEN sau a BEJ din circumscripția căruia se află filiala, precum și de la trecerea a cel puțin 
6 luni de când numărul membrilor filialei scade sub 3. În cazul dizolvării, membrii activi 
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vor putea fi alocați filialelor locale din localitatea cea mai apropiată geografic sau la 
filiala la care aceștia își exprimă dorința de a fi alocați.  

Articolul 14 - Adunarea Generală Locală (AGL) 

(1) Adunarea Generală Locală este organul de conducere a filialei locale și este constituită 
din totalitatea membrilor săi.  

(2) AGL se întrunește cel puțin anual, la convocarea Biroului Executiv Local (BEL) sau a Co-
Președinților filialei locale. Convocarea AGL se face cu cel puțin 7 zile anterioare 
desfășurării ședinței, prin orice mijloc de comunicare scris, inclusiv prin sms, e-mail, fax 
sau alte asemenea mijloace care asigură dovada convocării. Convocarea extraordinară 
poate fi făcută oricând de către BEL, pentru situații extraordinare ce nu suportă 
amânare.  

(3) Întrunirile AGL au două componente: partea fizică cu o locație în care se pot strânge 
membrii care doresc sa participe personal la AGL, și partea electronică în care membrii 
care nu sunt prezenți fizic la AGL pot participa prin videoconferință. 

Votul pentru toți membrii, indiferent de prezența la locația AGL, are loc prin mijloace 
electronice. 

BEL poate stabili ca ședințele AGL au doar componenta fizică, în cazul de lipsă de dotare 
cu  tehnica necesară.  

(4) Un cvorum de valabilitate a ședințelor nu există. Deciziile sunt luate cu majoritatea 
simplă, voturi nule și abțineri nu sunt luate în calcul pentru determinarea majorității.  
În cazul unei egalități de voturi, se va proceda la o a două votare. Votul în cadrul AGL 
este secret, cu excepția cazurilor expres prevăzute de prezentul Statut. 

(5) Atribuțiile Adunării Generale Locale sunt următoarele:  

a. stabilește și implementează strategia și programul politic la nivel local, în acord cu 
strategia politică județeană, națională și europeană a Volt România; 

b. stabilește numărul membrilor BEL, care trebuie să fie întotdeauna impar; 
c. alege și revocă prin vot secret BEL, Co-Președinții și Membrii fără portofoliu ai filialei 

locale, Cenzorul filialei locale, precum și membrii Comisiei Locale de Arbitraj / 
Arbitrul Filialei Locale; 

d. alege candidații pentru alegerile locale pentru funcția de primar și de consilier local 
cu respectarea procedurile reglementate prin prezentul Statut; 

e. îndeplinește orice alte atribuții conform prezentului Statut și a regulamentelor 
interne, cu respectarea tuturor prevederilor legale incidente.  
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Articolul 15 - Biroul Executiv Local (BEL) 

(1) Biroul Executiv Local este organul executiv de conducere al organizației locale. BEL 
este compus din 3 membri în cazul comunelor și din 3 - 9 membri în cazul orașelor, 
municipiilor și a filialelor constituite la nivelul sectoarelor Municipiului București.  

(2) Membrii BEL sunt aleși în cadrul AGL. Co-Președinții și Membrii fără portofoliu filialei 
locale sunt membri de drept în cadrul BEL. 

(3) Mandatul membrilor BEL este de 2 ani, cu posibilitate de realegere. 

(4) Calitatea de membru al BEL încetează definitiv prin deces, demisie sau revocare din 
funcție. În cazul în care una din pozițiile de membru al BEN devine vacantă, ca urmare a 
unuia din motivele de mai sus, aceasta se ocupă de către primul membru supleant în 
ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite. 

(5) Ședințele BEL sunt convocate de către Co-Președinți sau de cel puțin o treime din 
numărul membrilor BEL. Convocarea membrilor BEL se face cu cel puțin 3 zile înaintea 
desfășurării ședinței, prin orice mijloc de comunicare scris, inclusiv prin sms, e-mail, fax 
sau alte mijloace care asigură dovada convocării. 

(6) Cvorumul necesar pentru validitatea ședinței este de 50% + 1 din numărul total al 
membrilor BEL.  

(7) Atribuțiile Biroului Executiv Local sunt:  

a. conduce filială locală între AGL prin implementarea strategiei politice și 
organizaționale la nivel local; 

b. convoacă și organizează AGL; 

c. aprobă bugetul filialei locale de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei 
acestuia; 

d. gestionează resursele financiare şi materiale ale filialei locale; 

e. aplică sancțiunile față de membrii filialei locale care nu dețin funcții în structurile de 
conducere/arbitraj/control ale filialei locale/județene, cu excepția excluderii; 

f. în cazul suspendării, sau demisiei unui membru și în lipsă de supleanți, BEL va numi 
prin vot cu majoritate simplă un membru interimar pe durata mandatului rămas.  

g. aprobă sau respinge cererile de înscriere în partid în cazul în care deține această 
prerogativă în conformitate cu dispozițiile din prezentul Statut; 

h. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut, în Regulamentul de 
Organizare și Funcționare a Birourilor Executive sau în alte acte interne ale 
partidului. 
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Articolul 16 -  Co-Președinții Filialei Locale 

(1) Co-Președinții filialei locale sunt aleși prin vot secret de către Adunarea Generală Locală 
pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea de realegere. Un membru Volt România 
poate deține funcția de Co-Președinte local o perioadă însumată de cel mult 8 ani. 

(2) Atribuțiile Co-Președinților filialei locale sunt:  
a. coordonează activitatea politică a Biroului Executiv Local și asigură monitorizarea 

implementării strategiei partidului la nivel local; 
b. garantează respectării principiilor programului politic al Volt România și fac 

declarații în numele partidului pe probleme și subiecte de interes local; 
c. convoacă şi conduc şedinţele Biroului Executiv Local; 
d. reprezintă filială locală în relaţiile cu autorităţile publice şi cu terţii; 
e. deciziile Co-Președinților se iau conjunct; 
f. Co-Președinții trebuie sa fie de sex diferit; 
g. îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut sau prin celelalte 

regulamente interne ale partidului. 

Articolul 17 - Membrii fără portofoliu ai Filialei Locale 

(1) Filială locală are un număr între 3 și 7 Membrii fără portofoliu aleși de către Adunarea 
Generală Locală, prin vot secret, pentru un mandat de 2 ani.  

(2) Sunt aleși ca membri fără portofoliu candidații care au obținut cel mai mare număr de 
voturi. Candidații clasați în urma acestora, ca număr de voturi primite, sunt aleși ca 
membri supleanți, conform prevederilor din prezentul statut. 

(3) Membrii fără portofoliu ai filialei locale au următoarele atribuții:  

a. sprijină implementarea activității Biroului Executiv Local;  

b. Co-Președinții filialei locale pot delega o parte dintre atribuții Membrilor fără 
portofoliu pe o perioadă de maximum 60 de zile, cu posibilitatea de prelungire a 
mandatului;  

c. îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut sau prin celelalte 
regulamente interne ale partidului. 

Articolul 18 - Membrii supleanți 

(1) Membrii supleanți participă la ședințele BEL fără drept de vot.  

(2) Numărul membrilor supleanți este de maxim 3.  

(3) Membrii supleanți sunt aleși conform prevederilor art. 17 (2) din prezentul statut. Dacă 
în urma votului toți candidații aleși ca membri supleanți sunt de același sex și există cel 
puțin un candidat de sex opus înscris în cursă, atunci una din aceste funcții este oferită 
candidatului de sex opus care a obținut cel mai mare număr de voturi la acest scrutin. 
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(4) Dacă una din pozițiile de membru supleant devine vacantă, aceasta este ocupată de 
primul candidat neales de pe lista menționată la art. 17 (2), în ordinea descrescătoare a 
numărului de voturi primite. 

Articolul 19 - Cenzorul Filialei Locale 

(1) Cenzorul Filialei Locale este ales de AGL pentru un mandat de 2 ani. 

(2) Cenzorul Filialei Locale nu poate fi membru al BEL sau al vreunei Comisii de Arbitraj. 

(3) Cenzorul Filialei Locale verifică activitatea financiară a filialei locale şi gestionarea 
patrimoniului acesteia. 

(4) În cazul în care le nivelul unei filiale locale nu există un cenzor, atribuțiile ce revin 
acestuia vor fi exercitate de către unul din cenzorii din Comisia Județeană de Cenzori. 

Articolul 20 - Comisia Locală de Arbitraj (CLA) 

(1) La nivelul fiecărei filiale locale se constituie o Comisie Locală de Arbitraj formată din 3 
membri aleși prin vot în cadrul AGL, pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea de 
realegere.  

(2) Filialele locale care dețin un număr mai mic de 30 de membri pot decide în AGL ca 
atribuțiile Comisiei Locale de Arbitraj să fie îndeplinite de un singur membru care va 
deține calitatea de Arbitru. Ori de câte ori în prezentul statut sau în celelalte acte ale 
partidului se face referire la Comisia Locală de Arbitraj, aceste prevederi vor fi aplicabile 
și pentru situațiile în care arbitrajul este asigurat de un Arbitru unic. 

(3) Organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Arbitraj se fac doar în baza prezentului 
statut și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiilor de Arbitraj. 
Comisiile Locale de Arbitraj exercită rolul de verificare a respectării procedurilor 
reglementate de actele interne ale partidului. 

(4) Hotărârile Comisiei Locale de Arbitraj se adoptă cu majoritatea de 2/3. În caz de 
divergență ce nu poate asigura adoptarea unei hotărâri, arbitrii vor formula puncte de 
vedere în scris cu privire la soluția ce ar trebui pronunțată, iar cauza va fi transmisă spre 
soluționare Comisiei Județene de Arbitraj care va tranșa definitiv cauza.  

(5) Hotărârile Comisiei Locale de Arbitraj pot fi atacate cu apel la Comisia Județeană de 
Arbitraj.  

(6) În cazul în care le nivelul unei filiale locale nu există o Comisie de Arbitraj, atribuțiile ce 
revin acesteia vor fi exercitate de către Comisia Județeană de Arbitraj, a cărei hotărâre 
este definitivă. 

(7) Atribuțiile Comisiei Locale de Arbitraj: 

a. CLA soluţionează, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părţilor şi a dreptului 
la apărare, disputele dintre membrii filialei locale, precum şi cele dintre organele de 
conducere ale filialei locale şi membrii săi. Sesizările se adresează Comisiei Locale de 
Arbitraj în termenul de decădere de 30 de zile de la data apariției disputei; 
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b. soluţionează contestaţiile împotriva sancţiunilor dispuse de Biroul Executiv Local 
față de membrii filialei locale. 

Articolul 21 - Organizarea filialei județene 

(1) Filială județeană este compusă din totalitatea membrilor de pe raza unui județ. Filiala 
Municipiului București are statutul de filială județeană și este compusă din totalitatea 
membrilor din Municipiului București. Filiala Diaspora are statut de filială județeană. 

(2) Toate dispozițiile din prezentul Statut privitoare la filialele județene se aplică mutatis 
mutandis filialelor Diaspora și a Municipiului București.  

Articolul 22 - Adunarea Generală Județeană (AGJ) 

(1) Adunarea Generală Județeană este organul suprem de conducere a filialei județene și 
este constituită din totalitatea membrilor de partid de pe teritoriul unui județ.  

(2) AGJ se întrunește cel puțin anual, prin convocarea Biroului Executiv Județean sau a Co-
Președinților filialei județene. Convocarea AGJ se face cu cel puțin 7 zile anterioare 
desfășurării ședinței, prin orice mijloc de comunicare scris, inclusiv prin sms, e-mail, fax 
sau alte asemenea mijloace care asigură dovada convocării. Convocarea extraordinară 
poate fi făcută oricând de către BEJ, pentru situații extraordinare ce nu suportă 
amânare. AGJ poate fi convocată și de către cel puțin o treime din membrii organizației 
județene sau prin decizie a Biroului Executiv Național. 

(3) Întrunirile AGJ au două componente: partea fizică cu o locație în care se pot strânge 
membrii care doresc sa participă personal la AGJ, și partea electronică în care membrii 
neprezenți la locația AGJ pot participa prin videoconferință.  Votul pentru toți membrii, 
indiferent de prezența la locația AGJ, are loc prin mijloace electronice. 

(4) Un cvorum de valabilitate a ședințelor nu există. Deciziile sunt luate cu majoritatea 
simplă, voturi nule și abțineri nu sunt luate în calcul pentru determinarea majorității.  
În cazul unei egalități de voturi, se va proceda la o a două votare. Votul în cadrul AGJ 
este secret, cu excepția cazurilor expres prevăzute de prezentul Statut. 

(5) Atribuțiile Adunării Generale Județene sunt următoarele:  

a. stabilește și implementează strategia și programul politic la nivel județean, în acord 
cu strategia politică națională și europeană a Volt România; 

b. stabilește numărul membrilor BEJ, care trebuie să fie întotdeauna impar; 
c. alege și revocă prin vot secret Co-Președinții și Membrii fără portofoliu ai filialei 

județene, Comisia Județeană de Arbitraj, Comisia Județeană de Cenzori și 
Trezorierul judetean; 

d. alege candidați în circumscripția județeană pentru alegerile parlamentare, precum 
și candidații pentru funcția de consilier județean sau de președinte al consiliului 
județean; 
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e. aprobă rapoartele de activitate ale Comisiei Judeţene de Arbitraj şi ale Comisiei 
Judeţene de Cenzori; 

f. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut sau prin celelalte 
regulamente interne ale partidului.  

Articolul 23 - Biroul Executiv Județean (BEJ) 

(1) Biroul Executiv Județean este organul executiv de conducere al organizației județene 
compus din 5-9 membri.  

(2) BEJ este format din Co-Președinții, Membrii fără portofoliu, Trezorierul filialei județene 
și Membrii supleanți. 

(3) Membrii BEJ sunt aleși în cadrul AGJ prin vot secret, pentru un mandat de 2 ani, cu 
posibilitate de realegere.  

(4) Calitatea de membru al BEJ încetează definitiv prin deces, demisie sau revocare din 
funcție. În cazul în care una din pozițiile de membru al BEN devine vacantă, ca urmare a 
unuia din motivele de mai sus, aceasta se ocupă de către primul membru supleant în 
ordinea descrescătoare a numărului de voturi primite. 

(5) Ședințele BEJ sunt convocate de către Co-Președinții sau de cel puțin doi membri ai 
Biroului Executiv Județean.  

(6) Cvorumul necesar pentru validitatea ședinței este de cel puțin 50% + 1.  

(7) Atribuțiile Biroului Executiv Județean sunt:  

a. conduce filială județeană între Adunările Generale Județene prin implementarea 
strategiei politice și organizaționale la nivel local și județean; 

b. convoacă și organizează întâlnirea Adunării Generale Județene; 

c. aprobă bugetul filialei județene de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei 
acestuia;    

d. aplică sancțiunile față de membrii care dețin funcții în structurile de conducere / 
arbitraj / control în cadrul filialelor locale, cu excepția excluderii. De asemenea, 
aplică sancțiunile față de membrii de partid care dețin funcția de consilier local sau 
de primar cu avizul consultativ al BEL din care acești membri fac parte. 

e. în cazul suspendării,  sau demisiei unui membru și în lipsă de supleanți, BEJ va numi 
prin vot cu majoritate simplă un membru al partidului ca membru interimar pe 
durata mandatului rămas. 

f. aprobă sau respinge cererile de înscriere în partid; 

g. îndeplinește alte atribuții prevăzute în prezentul Statut, în Regulamentul de 
Organizare și Funcționare a Birourilor Executive sau în alte acte interne ale 
partidului. 
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Articolul 24 - Co-Președinții Filialei Județene 

(1) Co-Președinții filialei județene sunt aleși prin vot secret de către AGJ pentru un mandat 
de 2 ani, cu posibilitatea de realegere. Un membru Volt România poate deține funcția 
de Co-Președinte județean o perioadă însumată de cel mult 8 ani. 

(2) Co-Preşedinții filialei județene sunt membri de drept al BEJ; 

(3) Atribuțiile Co-Președinților filialei județene sunt:  

a. coordonează activitatea politică a BEJ și asigură monitorizarea implementării 
strategiei partidului la nivel local / județean; 

b. garantează respectării principiilor programului politic al Volt România și fac 
declarații în numele partidului în probleme și subiecte de interes local / județean; 

c. convoacă şi conduc şedinţele BEJ; 

d. reprezintă filială județeană în relaţiile cu autorităţile publice şi cu terţii; 

e. prezintă AGJ un raport anual de activitate care poate fi transmis către BEN la cerere; 

f. deciziile Co-Președinților se iau conjunct; 

g. Co-Președinții trebuie sa fie de sex diferit; 

h. îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut sau prin celelalte 
regulamente interne ale partidului. 

Articolul 25 - Membrii fără portofoliu ai Filialei Județene 

(1) Sunt aleși ca membri fără portofoliu candidații care au obținut cel mai mare număr de 
voturi. Candidații clasați în urma acestora, ca număr de voturi primite, sunt aleși ca 
membri supleanți, conform prevederilor din prezentul statut. 

(2) Membrii fără portofoliu filialei județene au următoarele atribuții:  

a. sprijină și coordonează implementarea activității BEJ; 

b. Co-Președinții filialei județene pot delega temporar unele atribuții către oricare 
dintre Membrii fără portofoliu pe o perioada de maxim 60 de zile, cu posibilitatea 
de prelungire a mandatului; 

c. îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut sau prin celelalte 
regulamente interne ale partidului. 

Articolul 26 - Membrii supleanți 

(1) Membrii supleanți participă la ședințele BEJ fără drept de vot.  

(2) Numărul membrilor supleanți este de maxim 3.  

(3) Membrii supleanți sunt aleși conform prevederilor art. 25 (1) din prezentul statut. Dacă 
în urma votului toți candidații aleși ca membri supleanți sunt de același sex și există cel 
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puțin un candidat de sex opus înscris în cursă, atunci una din aceste funcții este oferită 
candidatului de sex opus care a obținut cel mai mare număr de voturi la acest scrutin. 

(4) Dacă una din pozițiile de membru supleant devine vacantă, aceasta este ocupată de 
primul candidat neales de pe lista menționată la art. 25 (1), în ordinea descrescătoare a 
numărului de voturi primite. 

Articolul 27 - Comisia Județeană de Arbitraj 

(1) La nivelul fiecărei filiale județene se constituie o Comisie Județeană de Arbitraj (CJA) 
formată din 3 membri aleși prin vot în cadrul AGJ, pentru un mandat de 2 ani, cu 
posibilitatea de realegere.  

(2) Organizarea și funcționarea Comisiei Județene de Arbitraj se fac doar în baza 
prezentului statut și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiilor de 
Arbitraj. Comisiile Județene de Arbitraj exercită rolul de verificare a respectării 
procedurilor reglementate de actele interne ale partidului. 

(3) Lucrările Comisiei de Arbitraj necesită un cvorum de 2/3 din numărul membrilor pentru 
a fi valide. 

(4) Hotărârile Comisiei Județene de Arbitraj pronunțate în fond pot fi atacate cu apel la 
Comisia Națională de Arbitraj. Hotărârile Comisiei Județene de Arbitraj pronunțate în 
apel sunt definitive. 

(5) Atribuțiile Comisiei Județene de Arbitraj: 

a. soluţionează, cu respectarea dreptului de opinie al tuturor părţilor şi a dreptului la 
apărare disputele dintre filialele locale, dintre organele de conducere/ arbitraj/ 
control ale filialelor locale, dintre filialele locale şi organele de conducere/ control 
ale Filialei Judeţene, precum şi între membrii şi organele de conducere/ control ale 
Filialei Judeţene; 

b. soluţionează contestaţiile împotriva sancţiunilor dispuse de BEJ față de membrii de 
partid; 

c. invalidează actele emise de organele de conducere și de control constituite la nivelul 
filialelor locale care au fost adoptate cu nerespectarea prevederilor prezentului 
Statut sau ale celorlalte acte interne; 

d. soluționează cauzele constituite la nivelul Comisiilor Locale de Arbitraj atunci când 
din motive de divergență aceste comisii nu pot adopta în mod valabil o hotărâre. CJA 
va analiza punctele de vedere scrise ale arbitrilor CLA și vor soluționa definitiv cauza, 
fără posibilitatea exercitării vreunei alte căi de atac; 

e. soluţionează apelurile față de soluțiile pronunțate de Comisiile Locale de Arbitraj. 



 

22 
  Versiunea 1.8 

Articolul 28 - Comisia Județeană de Cenzori 

(1) Comisia de Cenzori a filialei judeţene / Municipiului Bucureşti / filialei Diaspora este 
constituită din 3 membri şi este aleasă de AGJ, pentru un mandat de 2 ani. 

(2) Membrii Comisiei de Cenzori a Filialei Judeţene nu pot fi membri ai BEJ sau ai Comisiei 
Judeţene de Arbitraj. 

(3) Comisia de Cenzori a Filialei Judeţene verifică activitatea financiară a filialei judeţene 
şi gestionarea patrimoniului acesteia. 

(4) Comisia de Cenzori a Filialei Judeţene prezintă anual rapoartele de activitate AGJ și, la 
cerere, Biroului Executiv Național. 

Articolul 29 - Trezorierul Județean 

(1) Trezorierul județean răspunde alături de Co-Președinții de menținerea evidenței 
cotizațiilor și a celorlalte surse de finanțare și, totodată, răspunde de gestiunea 
patrimoniului Volt România la nivelul județean.  

(2) Trezorierul participă la ședințele BEJ cu drept de vot. 

(3) Atribuțiile Trezorierului vor fi stabilite de Biroul Executiv Județean prin decizie. 

Articolul 30 - Organizarea Volt România la nivel național 

(1) Organele de conducere, arbitraj și control, precum și structurile executive ale partidului 
constituite la nivel național sunt:  

a. Adunarea Generală Națională; 

b. Biroul Executiv Național; 

c. Consiliul Politic; 

d. Co-Președinții; 

e. Membrii fără portofoliu ai BEN; 

f. Secretarul General; 

g. Comisia Națională de Arbitraj; 

h. Comisia Națională de Cenzori;  

i. Trezorierul; 

Articolul 31 - Adunarea Generală Națională a Partidului Volt România 

(1) Adunarea Generală Națională (AGN) este organul suprem de conducere al partidului și 
este constituită din totalitatea membrilor săi. 

(2) Adunarea Generală Națională se întrunește cel puțin o dată la doi ani, prin convocare 
efectuată de BEN sau de către Co-Președinții partidului. Convocarea AGN se face cu cel 
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puțin 14 zile anterioare desfășurării ședinței, prin orice mijloc de comunicare scris, 
inclusiv prin sms, e-mail, fax sau alte asemenea mijloace care asigură dovada convocării. 
Convocarea extraordinară poate fi efectuată oricând de către BEN, pentru situații 
extraordinare ce nu suportă amânare. AGN poate fi convocată și de către cel puțin o 
treime din filialele județene ale partidului.   

(3) Întrunirile AGN au două componente: partea fizică cu o locație în care se pot strânge 
membrii care doresc sa participă personal la AGN, și partea electronică în care membrii 
neprezenți la locația AGN pot participa prin videoconferință. Votul pentru toți membrii, 
indiferent de prezența la locația AGN, are loc prin mijloace electronice. 

(4) Deciziile în cadrul AGN sunt adoptate cu votul majoritar a jumătate plus 1 din numărul 
voturilor exprimate. Voturi nule și abțineri nu sunt luate în calcul pentru determinarea 
majorității.  
În cazul unei egalități de voturi, se va proceda la o nouă votare. Votul în cadrul AGN este 
secret, cu excepția cazurilor expres prevăzute de prezentul Statut. 

(5) Deciziile AGN vor fi luate cu majoritate de ⅔ pentru modificarea statutului. Actele 
adoptate de Adunarea Generală Națională prevalează față de documentele adoptate 
de orice for intern al partidului. 

(6) Atribuțiile Adunării Generale Naționale sunt următoarele:  

a. stabilește strategia politică și programul politic la nivel național, pune în acord 
strategia națională cu strategia politică europeană a Volt România; 

b. adoptă propunerile de modificare a Statutului și a Programul Politic ale Volt 
România; 

c. alege și revocă prin vot secret Co-Președinții, Membrii fără portofoliu ai BEN, 
membrii Comisiei Naționale de Arbitraj și ai Comisiei Naționale de Cenzori, 
Trezorierul și Secretarul General; 

d. aprobă Regulamentul de admitere Volt România la propunerea Biroului Executiv 
Național; 

e. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Birourilor Executive, precum 
și Codul de Etică al Partidului propuse de către BEN; 

f. aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiilor de Arbitraj, precum 
și Regulamentul de Organizare și funcționare a Comisiilor de cenzori; 

g. aplică sancțiunea excluderii din partid cu o majoritate de cel puțin ⅔ din numărul 
voturilor exprimate; 

h. alege candidații pentru alegerile europarlamentare și candidatul la președinția 
României; 

i. aprobă intrarea Volt România în alianțele politice cu alte partide sau alianțe la nivel 
național;  
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j. aprobă reorganizarea partidului în conformitate cu modalitățile prevăzute de lege 
(fuziune sau divizare), aprobă, de asemenea, dizolvarea partidului; 

k. adoptă previziunea bugetară la nivel național a partidului pentru anul următor și 
aprobă execuția bugetară pentru anul anterior. 

l. aprobă rapoartele de activitate ale Comisiei Naționale de Arbitraj şi ale Comisiei 
Naționale de Cenzori; 

m. exercită orice alte atribuții stabilite prin prezentul Statut, regulamentele interne și 
legile României; 

Articolul 32 - Biroul Executiv Național (BEN) 

(1) Biroul Executiv Național este organul executiv de conducere al partidului și este 
compus din 9 membri, inclusiv de Co-Președinții, de Membrii fără portofoliu, Trezorierul 
și Secretarul General. 

(2) Mandatul membrilor BEN este de 2 ani, cu posibilitate de realegere.  

(3) Calitatea de membru al BEN încetează definitiv prin deces, demisie sau revocare din 
funcție. În cazul în care una din pozițiile de membru al BEN devine vacantă, ca urmare a 
unuia din motivele de mai sus, aceasta se ocupă conform prevederilor statutului. 

(4) Ședințele BEN sunt convocate de către Co-Președinții sau de cel puțin 5 membri ai BEN.  

(5) Cvorumul necesar pentru validitatea ședinței este de cel puțin 5 membri.  

(6) Președintele Comisiei Naționale de Arbitraj și al Comisiei Naționale de Cenzori pot 
asista la ședințele BEN, fără a avea drept de vot, la cererea Co-Președinților sau a cel 
puțin 2 membri ai BEN.  

(7) Atribuțiile Biroului Executiv Național sunt următoarele:  

a. conduce partidul între doua ședințe ale AGN prin implementarea strategiei politice 
și organizaționale la nivel național și european; 

b. convoacă și organizează întrunirea AGN; 

c. implementează bugetul partidului; 

d. stabilește nivelul cotizației de membru;   

e. în cazul suspendării, excluderii sau demisiei unui membru și în lipsă de supleanți, 
BEN va numi prin vot cu majoritate simplă un membru al partidului ca membru 
interimar pe durata mandatului rămas. 

f. aprobă sau respinge cererile de înscriere în partid, acolo unde nu există filială 
județeană; 

g. aplică sancțiunile față de membrii care dețin funcții în structurile de conducere / 
arbitraj / control la nivel judeţean sau funcţii sau demnităţi publice la nivel judeţean, 
cu exceptia excluderii 
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h. avizează regulamentele Comisiei Naționale de Arbitraj și ale Comisiei Naționale de 
Cenzori, precum și orice alte decizii ale organelor județene care pot avea impact 
asupra implementării programului politic la nivel național; 

i. elaborează Regulamentul de Organizare și Funcționare a Birourilor Executive pe 
care îl trimite spre aprobare AGN; 

j. elaborează Regulamentul de Organizare și Desfășurare a ședințelor AGL, AGJ, AGN 
și ale Consiliului Politic pe care îl supune spre aprobare AGN; 

k. propune AGN reorganizarea partidului sau intrarea în alianțe politice.  

l. coordonează campaniile electorale ale partidului pentru alegerile de la nivel local, 
parlamentar, europarlamentar și pentru alegerea Președintelui României; 

m. coordonează campaniile media ce privesc probleme politice sau socio-economice cu 
impact național;  

n. poate decide înființarea de organizații tematice sau de grupuri de lucru tematice / 
departamente sub conducerea unui Membru BEN; 

o. desemnează candidații Volt România pentru ocuparea unor funcții de conducere la 
nivelul administrației publice locale și centrale, funcții ce revin partidului în urma 
participării în alegeri. Pentru fiecare candidat BEN poate solicita avizul consultativ 
al Consiliului Politic;  

p. în afara AGN, schimbările majore de program politic, de politici publice și de 
organizare care au impact la nivel național și a celor cu impact mediatic important la 
nivel național nu pot fi făcute fără o consultare prealabilă a Consiliului Politic și/sau 
a membrilor Volt România. Consultarea poate fi făcută prin orice mijloace care fac 
posibilă colectarea răspunsurilor, agregarea rezultatelor la nivel național și la nivel 
județean. Fiecare membru Volt România are drept de acces și exprimare în cadrul 
platformei de consultare. Fiecare membru trebuie să aibă posibilitatea într-un timp 
rezonabil de 3-5 zile, să își exprime opinia referitor la subiectul pentru care se face 
consultarea. Biroul Național Executiv va elabora un Regulament cu privire la 
funcționarea platformei de democrație internă a partidului, care va pune în aplicare 
principiile prevăzute la acest punct. 

q. Implementează platforma de promovare internă pentru alegerile interne ale 
partidului, disponibilă tuturor candidaților Volt România; 

r. Implementează o procedură de transparentizare a deciziilor interne, în baza căreia 
Birourile Locale sau Județene pot avea acces la minutele discuțiilor din cadrul 
Biroului Executiv Național sau ale Consiliului Politic; 

s. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut, în Regulamentul de 
Organizare și Funcționare a Birourilor Executive sau în alte acte interne ale 
partidului. 
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(8) Biroul Executiv Național va elabora un Cod de Etică al Partidului la redactarea căruia se 
va consulta cu toate filialele județene și cu membrii Comisiei Naționale de Arbitraj. 
Proiectul Codului de Etică va fi aprobat fie de către Adunarea Generală Națională. 

Articolul 33 - Co-Președinții Volt România 

(1) Co-Președinții partidului sunt aleși prin vot secret de către AGN pentru un mandat de 2 
ani, cu posibilitatea de realegere. Un membru Volt România poate deține funcția de Co-
Președinte o perioadă însumată de cel mult 8 ani. 

(2) Co-Preşedinții partidului sunt membri de drept al BEN. 

(3) Co-Președinții prezintă un raport anual de activitate BEN și Consiliului Politic. 

(4) Deciziile Co-Președinților se iau conjunct; 

(5) Co-Președinții trebuie sa fie de sex diferit; 

(6) Atribuțiile Co-Președinților partidului sunt următoarele:  

a. coordonează activitatea politică a Biroului Executiv Național și asigură 
monitorizarea implementării strategiei partidului la nivel național; 

b. garantează respectarea principiilor programului politic al Volt România și fac 
declarații în numele partidului în probleme și subiecte de interes național; 

c. convoacă şi conduc şedinţele BEN; 

d. reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice şi cu terţii; 

e. coordonează activitatea Membrilor BEN; 

f. îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut sau prin Regulamentul 
de Organizare și Funcționare a Birourilor Executive. 

Articolul 34 - Membrii fără portofoliu Volt România 

(1) Partidul are la nivel național un număr de 5 Membrii fără portofoliu aleși de către AGN, 
prin vot secret, pentru un mandat de 2 ani, cu posibilitatea de realegere. Aceștia sunt 
membri de drept ai BEN și ai Consiliului Politic. 

(2) Sunt aleși ca membri fără portofoliu candidații care au obținut cel mai mare număr de 
voturi. Candidații clasați în urma acestora, ca număr de voturi primite, sunt aleși ca 
membri supleanți, conform prevederilor din prezentul statut. 

(3) Dacă în urma votului toți cei 5 candidații aleși ca membri fără portofoliu sunt de același 
sex și există candidați de sex opus clasați în urma lor, atunci funcțiile  ultimilor doi 
clasați le revin candidaților de sex opus care a obținut cel mai mare număr de voturi. 
Dacă raportul pe sexe între cei 5 este de 1 la 4, atunci funcția ultimului clasat dintre cei 
4 îi revine candidatului de sex opus care a obținut cel mai mare număr de voturi. 
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(4) Dacă una din funcțiile de Co-Președinte, de Trezorier sau Secretar General devine 
vacantă, aceasta este ocupată de unul din  membrii fără portofoliu desemnat de catre 
BEN.  

(5) Dacă una din funcțiile de membru fără portofoliu devine vacantă, aceasta este ocupată 
de membrul supleant care are același sex cu membrul supleant a cărui funcție o ocupă, 
și care a fost ales cu cel mai mare număr de voturi. În cazul în care nu există o asemenea 
persoană, funcția este ocupată de membrul supleant de sex opus, ales cu cel mai mare 
număr de voturi. 

(6) Membrii fără portofoliu ai partidului au următoarele atribuții:  

a. sprijină implementarea activității BEN și vor fi responsabili de coordonarea și 
implementării uneia sau mai multora dintre ariile tematice ale programului politic. 
În acest sens, vor coordona activitățile filialelor judetene pentru implementarea 
programului politic. Vor stabili întâlniri și vor monitoriza activitatea politică ce 
corespunde ariei tematice de care sunt responsabili. 

b. Împreună cu organizațiile județene lucrează constant pentru îmbunătățirea 
rețelelor de organizații locale din localități și județe și din diaspora. AGN poate 
decide înființarea unor noi funcții de Membrii fără portofoliu pentru Diaspora. 

c. Co-Președinții partidului pot delega atribuții Membrilor BE pe o perioadă de 60 de 
zile, cu posibilitatea de prelungire a mandatului.  

d. îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în prezentul Statut sau prin Regulamentul 
de Organizare și Funcționare a Birourilor Executive. 

Articolul 35 - Membrii supleanți 

(1) Membrii supleanți sunt membrii aleși de către AGN, conform cu prevederile prezentului 
statut, participa la ședințele BEN și au aceleași drepturi cu ceilalți membri BEN, cu 
excepția dreptului la vot. 

(2) Numărul membrilor supleanți este de maxim 3.  

(3) Membrii supleanți sunt aleși conform prevederilor art. 34 (3) din prezentul statut. Dacă 
în urma votului toți candidații aleși ca membri supleanți sunt de același sex și există cel 
puțin un candidat de sex opus înscris în cursă, atunci una din aceste funcții este oferită 
candidatului de sex opus care a obținut cel mai mare număr de voturi la acest scrutin. 

(4) Dacă una din pozițiile de membru supleant devine vacantă, aceasta este ocupată de 
primul candidat neales de pe lista menționată la art. 34 (3), în ordinea descrescătoare a 
numărului de voturi primite. 

Articolul 36 - Consiliul Politic al Volt România 

(1) Consiliul Politic (CP) al Volt România este format din membrii BEN, Co-Președinții 
filialelor județene, parlamentarii și europarlamentarii Volt România, Președintele și 
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Vicepreședinții Comisiei Naționale de Arbitraj, Președintele și Vicepreședinții Comisiei 
Naționale de Cenzori și membri ai guvernului de la nivel de secretar de stat.  

(2) În vederea consultărilor și a discuțiilor ce au ca scop eficientizarea coordonării 
activităților politice și dezvoltării partidului, la propunerea Co-Președinților sau a 
Membrilor fără portofoliu, pot fi invitate și persoane care nu dețin calitatea de membru 
Volt România. 

(3) Întrunirea Consiliului Politic se convoacă de către Co-Președinții partidului, de către cel 
puțin 3 Membrii fără portofoliu la nivel național sau de către 30% din filialele de județ. 

(4) Consiliul Politic îndeplinește și următoarele atribuții: 

a. aprobă intrarea Volt România în alianțele politice cu alte partide sau alianțe la nivel 
județean sau local;  

b. poate emite avize consultative pentru BEN în cazul propunerilor Volt România 
pentru ocuparea unor funcții de conducere, la nivelul administrației publice locale și 
centrale, funcții ce revin partidului în urma participării în alegeri; 

c. soluționează apelurile împotriva hotărârilor adoptate de CNA în situațiile în care o 
asemenea cale de atac poate fi declarată în conformitate cu prevederile prezentului 
Statut; 

d. soluționează contestațiile formulate împotriva modului de alegere a membrilor 
Comisiei Naționale de Arbitraj. Hotărârea pronunțată de CP este definitivă; 

e. validează candidatul Volt România pentru funcția de Președinte al României, precum 
și lista de candidați ai Volt România pentru alegerile europarlamentare; validează 
propunerea Volt România pentru funcția de Prim-ministru; 

f. Alege și revocă, prin vot secret, delegații Volt România pentru activitățile la nivel 
european ale partidului; 

g. aplică sancțiunile față de membrii Volt România care dețin funcții în structurile de 
conducere/arbitraj/control la nivel central, precum și pentru membrii care dețin 
funcţii sau demnităţi publice la nivel național. Hotărârea CP poate fi contestată doar 
pentru motive care țin de nerespectarea prevederilor Statutului la Comisia Națională 
de Arbitraj a cărei soluție este definitivă. Dacă sancțiunea privește un membru al 
CNA, contestația este de competența Adunării Generale a Partidului. 

h. adoptă condițiile suplimentare de integritate, profesionalism și experiența necesare 
pentru membrii care doresc să candideze din partea partidului în cazul alegerilor 
parlamentare, europarlamentare și pentru funcția de Președinte al României. 
Consiliul Politic are obligația să adopte aceste condiții după o largă consultare a 
membrilor partidului; 

i. decide modificarea semnului/semnelor electoral(e) al/ale partidului, în conformitate 
cu prevederile legale; 

j.  îndeplinește orice alte atribuții conferite în sarcina sa prin prezentul Statut sau prin 
hotărârile adoptate de AGN. 
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Articolul 37 - Secretarul General 

(1) Secretarul general îndeplinește următoarele atribuții: 

a. coordonează activitatea organizatorică și administrativă, putând lua decizii cu privire 
la chestiuni tehnice; 

b. administrează patrimoniul partidului împreună cu Trezorierul; 

c. decide și gestionează structura administrativă de personal la nivel național, județean 
și local, sub coordonarea BEN; 

d. asigură organizarea și buna desfășurare a ședințelor AGN, BEN și ale CP; 

e. asigură funcționarea bazelor de date și a platformelor interne de comunicare; 

f. coordonează evenimentele organizate de partid la nivel național sau regional; 

g. elaborează norme interne de funcționare pe care le înaintează organelor de 
conducere spre aprobare; 

h. întocmește anual rapoarte de activitate, precum și orice informări solicitate de Co-
Președinți sau de către BEN; 

i. îndeplinește orice alte atribuții stabilite în sarcina sa prin prezentul Statut sau de 
către organele de conducere ale partidului. 

(2) Secretariatul General își desfășoară activitatea sub coordonarea Secretarului General.  

(3) Secretarul General nu poate ocupa orice altă funcție de conducere, control sau arbitraj 
în cadrul partidului, precum și nici o altă funcție politică numită. Secretarul General 
poate delega o parte dintre atribuțiile sale către personalul aflat în subordinea sa, cu 
aprobarea Co-Președinților.  

(4) Secretarul General participă la ședințele BEN cu drept de vot. 

Articolul 38 - Comisia Națională de Arbitraj (CNA) 

(1) Comisia Națională de Arbitraj este organul suprem de jurisdicție al partidului. CNA se 
constituie și funcționează conform prezentului Statut și a Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a Comisiilor de Arbitraj. CNA este constituită din 5 membri 
aleşi de către Adunarea Generală Națională, prin vot secret, pentru un mandat de 2 ani. 
Cel puțin 2 membri ai CNA trebuie să dețină studii juridice. 

(2) Comisia Națională de Arbitraj va fi constituită din Președinte, doi Vicepreședinți și doi 
membri. Ordinea ocupării acestor funcții se face în baza numărului de voturi acumulate 
în cadrul alegerilor. Președintele are funcție de reprezentare a CNA în interiorul 
partidului și prezidează lucrările și ședințele CNA. În lipsa președintelui, lucrările CNA 
vor fi prezidate de un Vicepreședinte. 
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(3) Comisia Națională de Arbitraj va elabora Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Comisiilor de Arbitraj (ROFCA) ce va fi avizat de BEN și aprobat de către AGN. ROFCA 
va conține reguli de soluționare a diferendelor dintre membrii partidului politic sau 
dintre aceștia și conducerile organizațiilor partidului, cu scopul de a rezolva disputele 
într-un mod echitabil și eficient.  

(4) Lucrările Comisiei de Arbitraj necesită un cvorum de minim 3 membri pentru a fi valide. 
Toate deciziile CNA pronunțate fie în fond fie în apel sunt definitive.  

(5) Comisia Națională de Arbitraj, la cererea BEN pune la dispoziția acestuia extrase, 
anonimizate, din hotărârile Comisiei, cu respectarea caracterului privat al cauzelor. 
Dacă aceste cauze privesc drepturi individuale ale membrilor, aceștia pot opta pentru 
secretizarea speței. În acest caz, niciun membru ce nu are un interes în speța respectivă, 
nu va putea consulta dosarul speței respective. 

(6) Comisia Națională de Arbitraj exercită următoarele atribuții: 

a. soluționează diferendele la nivel național între filiale județene, între filialele județene 
și organele partidului constituite la nivel național, între membrilor organelor de 
conducere ale partidului la nivel național; 

b. interpretează în mod unitar, din oficiu sau la cerere, prevederile prezentului statut sau 
ale celorlalte acte interne ale partidului; 

c. invalidează actele emise de organele de conducere/control constituite la nivel 
județean sau actele emise de BEN care au fost adoptate cu nerespectarea 
prevederilor prezentului Statut sau ale celorlalte acte interne obligatorii. În cazul 
actelor emise de organele de conducere/control constituite la nivel județean 
hotărârea CNA este definitivă. În cazul actelor emise de BEN hotărârea CNA poate fi 
atacată cu apel la Consiliul Politic care soluționează definitiv cauza. 

d. soluţionează contestaţiile împotriva sancţiunilor dispuse de BEN și de Consiliul Politic 
față de membrii de partid; 

e. soluţionează apelurile față de soluțiile pronunțate de Comisiile Județene de Arbitraj; 

f. îndeplinește orice alte atribuții conferite în sarcina sa prin prezentul Statut sau prin 
orice alte acte interne ale partidului.  

(7) În situația în care cauzele constituite la nivelul comisiilor locale/județene de arbitraj 
ridică probleme complexe de interpretare a Statutului și sau a celorlalte norme interne 
ale partidului, aceste comisii pot decide trimiterea cauzei spre soluționare Comisiei 
Naționale de Arbitraj pentru a fi asigurată o interpretare unitară. Soluția CNA va fi 
definitivă. Procedura de transmitere va fi prevăzută în Regulamentul de Organizare și 
Funcționare a Comisiilor de Arbitraj. 

Articolul 39 - Comisia Națională de Cenzori (CNC) 

(1) Comisia Națională de Cenzori este constituită din 3 sau 5 membri şi este aleasă de 
Adunarea Generală Națională, pentru un mandat de 2 ani. 
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(2) Membrul care a acumulat cele mai multe voturi în cadrul alegerii pentru CNC va deține 
calitatea de Președinte al comisiei. Președintele are funcție de reprezentare a CNC în 
interiorul partidului și prezidează lucrările și ședințele Comisiei. 

(3) Membrii Comisiei Naționale de Cenzori nu pot fi membri ai Biroului Executiv Național 
sau ai Comisiei Naționale de Arbitraj. 

(4) CNC verifică activitatea financiară a partidului la nivel central, a filialelor judeţene și 
locale, prin coordonare cu Comisiile Județene de Cenzori/Cenzorii filialelor locale şi 
gestionarea corespunzătoare a patrimoniului acestora. Poate invita Trezorierul și 
Secretarul General să participe fără drept de vot la ședințele Comisiei. 

(5) CNC va putea elabora un Regulament de Organizare și funcționare a Comisiilor de 
cenzori (ROFCC) care va fi avizat de BEN și fi aprobate fie de către AGN, fie de către 
Consiliul Politic. 

(6) Comisia Națională de Cenzori prezintă anual rapoartele de activitate Adunării Generale 
Naționale și, la cerere, Consiliului Politic al Volt România. 

Articolul 40 - Trezorierul Volt 

(1) Partidul are un Trezorier care împreună cu Secretarul General răspunde de menținerea 
evidenței cotizațiilor și a celorlalte surse de finanțare și, totodată, răspunde de 
gestiunea patrimoniului Volt România la nivelul partidului. 

(2) Trezorierul participă la ședințele BEN cu drept de vot. 

(3) Atribuțiile Trezorierului vor fi stabilite de Biroul Executiv Național prin decizie. 

Articolul 41 - Procedura de alegere în cadrul partidului 

(1) Funcțiile de conducere sunt cele deținute de Co-Președinți filialei locale / județene, Co-
Președinți Volt România, Membrii fără portofoliu de filiale locale / județene, Membrii 
fără portofoliu a Biroului Executiv Național, Trezorierul și Secretarul General. 

(2) Funcțiile de arbitraj sunt cele deținute de membrii Comisiilor Locale/Județene de 
Arbitraj și de membrii Comisiei Naționale de Arbitraj. 

(3) Funcțiile de control sunt cele deținute de Cenzorul Filialei Locale, membrii Comisiilor 
Județene/Naționale de Cenzori. 

(4) Orice membru Volt România poate candida în condițiile prezentului Statut la orice 
funcţie de conducere, arbitraj sau control în cadrul filialei locale / județene din care face 
parte sau la nivel național. 

(5) Un membru își poate depune candidatura pentru mai multe funcții în același timp. 
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(6) Un membru nu poate cumula două sau mai multe funcții de conducere, arbitraj sau 
control la oricare nivel din cadrul partidului. În cazul în care un membru deține deja o 
funcție de conducere, arbitraj sau de control și este ales într-o nouă funcție sau a 
candidat și a fost ales pe două sau mai multe funcții în același timp, acesta are obligația 
ca în termen de cel mult 7 zile să decidă ce funcție își păstrează. 

(7) Alegerea în cadrul tuturor funcţiilor de conducere, arbitraj şi control în filialele locale / 
județene sau la nivel național se face prin votul secret al participanţilor la Adunarea 
Generală a filialei locale / județene sau, după caz, la Adunarea Generală Națională a 
Partidului. 

(8) Co-Președinții filialelor locale / județene și Co-Președinții Volt România sunt aleși prin 
votul a 50% + 1 din voturile exprimate. Voturi nule și abțineri nu sunt luate în calcul 
pentru determinarea majorității. În cazul în care la primul tur niciun candidat nu 
acumulează 50% + 1 din voturi, se va organiza al doilea tur de alegeri care se va 
desfășura între candidaţii clasaţi pe primele două locuri în primul tur. 

(9) Toate celelalte funcții de conducere, arbitraj și control sunt aleși în baza celui mai mare 
număr de voturi acumulate în cadrul alegerilor. 

(10) Partidul, prin Biroul Executiv Național, va implementa o platforma internă electronică 
de promovare a candidaturilor, unde fiecare candidat va putea să prezinte informații 
despre persoana să, viziunea și proiectele pe care dorește să le implementeze în cazul 
în care va deține funcția pentru care candidează. Această platformă va fi accesibilă spre 
vizualizare tuturor membrilor de partid. 

(11) Contestațiile formulate față de alegerile membrilor funcțiilor de conducere/arbitraj/ 
control se soluționează după cum urmează: 

a. contestațiile față de alegerile desfășurate în cadrul unei filiale locale sunt de 
competența Comisiei Locale de Arbitraj a cărei hotărâre va putea fi atacată cu apel 
la Comisia Județeană de Arbitraj. În cazul în care la nivelul unei filiale locale nu 
este constituită o Comisie Locală de Arbitraj, competența soluționării contestației 
revine Comisiei Județene de Arbitraj; 

b. contestațiile față de alegerile desfășurate în cadrul unei filiale județene sunt de 
competența Comisiei Județene de Arbitraj a cărei hotărâre va putea fi atacată cu 
apel la Comisia Națională de Arbitraj; 

c. contestațiile față de alegerile desfășurate pentru alegerea Co-Președinților Volt 
România, a Membrilor fără portofoliu, Trezorierului, Secretarului General și a 
Comisiei naționale de Cenzori sunt de competența Comisiei Naționale de Arbitraj 
a cărei hotărâre este definitivă; 

d. contestațiile față de alegerile desfășurate pentru alegerea Comisiei Naționale de 
Arbitraj sunt de competența Consiliului Politic a cărui hotărâre este definitivă.   
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SECȚIUNEA V - ALEGEREA CANDIDAȚILOR PENTRU ALEGERILE 
NAȚIONALE ȘI EUROPENE. 

Articolul 42 - Prevederi generale 

(1) Orice membru Volt România își poate înainta candidatura pentru oricare dintre 
alegerile desfășurate în România, cu respectarea prevederilor din prezentul Statut. 

(2) În cazul alegerilor parlamentare, europarlamentare și pentru funcția de Președinte al 
României, Consiliul Politic are obligația ca, după o largă consultare a membrilor 
partidului, să adopte un document care să conțină condiții suplimentare de integritate, 
profesionalism și experiența necesare pentru membrii care doresc să candideze din 
partea partidului, cu asigurarea egalității de șanse și a dreptului de a alege și de a fi 
ales în funcții publice. 

(3) Consiliul Politic al Partidului poate stabili condiții suplimentare de integritate, 
profesionalism și experiență și în ceea ce privește membrii care doresc să candideze la 
alegerile locale și județene. 

(4) Candidații aleși după desfășurarea alegerilor interne vor beneficia de suportul 
întregului Partid în cadrul alegerilor la care participă. Toate candidaturile vor fi făcute 
publice pe platforma internă de promovare. 

(5) În cazul în care Volt România va trebui să desemneze Prim-Ministrul al României, Biroul 
Executiv Național organizează dezbateri interne de urgență și trimite candidatura spre 
validare Consiliul Politic.  

Articolul 43 - Alegerea candidatului la funcția de Președinte al României  

(1) Candidatul pe care Volt România îl va susține la alegerile prezidențiale este ales în 
urma organizării alegerilor libere interne din cadrul partidului. Alegerile libere pentru 
desemnarea candidatului pot fi făcute în cadrul AGN sau prin orice altă modalitate 
stabilită de Consiliul Politic care să asigure posibilitatea participării efective prin vot a 
oricărui membru Volt România.  

(2) Membrii ce doresc să candideze vor face o cerere scrisă în acest sens adresată Biroului 
Executiv Național. Această cerere trebuie depusă cu cel puțin 3 luni înaintea AGN sau 
conform dispozițiilor prevăzute în anunțul pentru alegeri interne întocmit de BEN și 
adus din timp la cunoștința tuturor membrilor Volt România. 

(3) Biroul Executiv Național va centraliza candidaturile și va prezenta lista cu candidații cu 
cel puțin 45 de zile înainte de ziua alegerilor interne. Toate candidaturile vor fi facute 
public și pe platforma internă de promovare în alegeri. Votul pentru alegerea 
candidatului Volt România la funcția de Președinte al României va fi secret.   
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(4) În cazul în care nici-un candidat nu obține majoritatea voturilor în primul tur, se va 
desfășura un al doilea tur între primii doi candidați cu cele mai multe voturi acumulate 
în primul tur.  

(5) Candidatul ales în cadrul alegerilor interne va fi validat de Consiliul Politic și va 
beneficia de suportul întregului Partid în cadrul alegerilor pentru funcția de 
Președinte al României.  

(6) Candidatura din partea partidului la funcția de Președinte al României va fi prezentată 
autorității electorale competente de către Co-Președinții Volt România, care sunt 
împuterniciți să acționeze în acest sens dacă legea nu prevede altfel. 

Articolul 44 - Alegerea candidaților pentru alegerile europarlamentare 

(1) Candidații pe care Volt România îi vor susține la alegerile europarlamentare vor fi aleși 
prin modalitatea stabilită de Consiliul Politic care va asigura posibilitatea participării 
efective prin vot a fiecărui membru. 

(2) Orice membru Volt România poate propune candidatura sa pentru alegerile pentru 
funcția de membru al Parlamentului European, cu respectarea condițiilor de 
eligibilitate prevăzute de lege și prezentul Statut, precum și cele adoptate de CP cu 
privire la candidații pentru alegerile europarlamentare. 

(3) Membrii care doresc să candideze vor face o cerere scrisă în acest sens adresată BEN. 
Această cerere trebuie depusă cu cel puțin 4 luni înaintea AGN sau conform 
dispozițiilor prevăzute în anunțul pentru alegeri interne întocmit de BEN și adus din 
timp la cunoștința tuturor membrilor Volt România. Toate candidaturile vor fi facute 
public și pe platforma internă de promovare. 

(4) Cererea fiecărui candidat va fi însoțită de viziunea de politici publice și de principalele 
proiecte legislative pe care candidatul va dori să le implementeze în calitate de 
europarlamentar, în acord cu programul politic al partidului. Alegerea candidatului nu 
consfințeste automat că partidul va susține în integralitate programul și proiectele 
propuse de candidat. 

(5) După desfășurarea alegerilor interne, lista candidaților va fi validată de Consiliul 
Politic, respectându-se ordinea descrescatoare a voturilor obținute în cadrul 
alegerilor.  

(7) Lista finală de candidați ai partidului la alegerile europarlamentare va fi prezentată 
autorității electorale competente de către Co-Președinții Volt România, care sunt 
împuterniciți să acționeze în acest sens dacă legea nu prevede altfel.  

Articolul 45 - Alegerea candidaților pentru alegerile parlamentare 

(1) Orice membru Volt România poate propune candidatura sa pentru alegerile pentru 
funcția de membru al Parlamentului României, cu respectarea condițiilor de eligibilitate 
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prevăzute de lege și prezentul Statut, precum și cele adoptate de CP cu privire la 
candidații pentru alegerile parlamentare. 

(2) Membrii care doresc să candideze vor face o cerere scrisă în acest sens adresată BEJ în 
circumscripția căreia dorește să candideze, nefiind obligatoriu ca membrul să facă parte 
din respectiva filiala județeană. Cererea trebuie depusă cu cel puțin 4 luni înaintea AGJ 
sau conform dispozițiilor prevăzute în anunțul pentru alegeri interne întocmit de BEJ 
și adus din timp la cunoștința tuturor membrilor filialei județene. 

(3) Candidați propuși de Volt România pentru funcția de deputat sau de senator în 
circumscripția de județ vor fi aleși prin vot secret exprimat de membrii filialei județene 
în cadrul unei AGJ întrunită expres cu acest scop.  

(4) Lista finală a candidaților rezultată de pe urma alegerilor va fi întocmită de Președintele 
filialei județene și trimisă spre validare Biroului Executiv Național.  

(5) BEN poate infirma nominal unul sau mai mulți candidații din listele trimise de filialele 
județene numai pentru motive temeinice cu o majoritate de 2/3 din numărul total al 
membrilor BEN. În cazul în care un nume de pe lista este invalidat, acesta va fi succedat 
de următorul candidat din listă cu cel mai mare număr de voturi. 

(6) Lista finală de candidați ai partidului la alegerile parlamentare va fi prezentată 
autorității electorale competente de către Co-Președinții Volt România, care sunt 
împuterniciți să acționeze în acest sens dacă legea nu prevede altfel.  

Articolul 46 - Alegerea candidaților pentru alegerile județene și locale. 

(1) Candidatul la funcția de consilier județean/local sau de primar din partea Volt România 
va trebui să fie eligibil în conformitate cu prevederile legale, dispozițiile prezentului 
Statut, precum și, dacă va fi cazul, în conformitate cu cerințele suplimentare de 
integritate, profesionalism și experiență stabilite de CP. 

(2) Membrul care dorește să candideze pentru funcția de consilier local și/sau de primar va 
adresa o cerere scrisă Biroului Executiv Local al filialei unde intenționează să candideze 
cu minim 4 luni înaintea datei alegerilor sau conform dispozițiilor prevăzute în anunțul 
pentru alegeri interne întocmit de BEL și adus din timp la cunoștința tuturor membrilor 
filialei locale. 

(3) Membrul care dorește să candideze pentru funcția de consilier județean sau de primar 
al Municipiului București va adresa o cerere scrisă Biroului Executiv județean, respectiv 
al Filialei Municipiului București cu minim 4 luni înaintea datei alegerilor sau conform 
dispozițiilor prevăzute în anunțul pentru alegeri interne întocmit de BEJ și adus din 
timp la cunoștința tuturor membrilor filialei județene. 

(4) Candidații pentru funcția de primar la nivelul orașelor reședință de județ/a sectoarelor 
Municipiului București și pentru postul de primar al Municipiului București vor avea 
obligația să prezinte odată cu cererea de înscriere și un plan detaliat cu proiecte pe care 
doresc să le implementeze. Proiectele vor corespunde unui standard ridicat de 
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profesionalism, de cunoaștere a realităților socio-economice ale respectivului oraș și 
nevoilor de dezvoltare.  

(5) Candidații Volt România pentru funcția de consilier local și/sau de primar: 

Candidații propuși de Volt România pentru funcția de consilier local și/sau de primar 
vor fi aleși prin vot secret exprimat de membrii filialei locale în cadrul unei AGL întrunită 
expres cu acest scop.  

În cazul în care niciun candidat nu strânge mai mult de 50% + 1 din numărul de voturi 
exprimate pentru funcția de primar, se va organiza un nou tur în cadrul aceleiași ședințe 
AGL la care vor participa primii doi candidați care au acumulat cele mai multe voturi.  

Lista finală a candidaților rezultată de pe urma alegerilor va fi întocmită de Președintele 
filialei locale și trimisă spre validare Biroului Executiv Județean.  

BEJ poate infirma integral sau parțial lista de candidați trimisă de filială locală numai 
pentru motive temeinice cu o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor BEJ. 

(6) Candidații pentru funcția de consilier județean și/sau de primar al Municipiului 
București: 

Candidații propuși de Volt România pentru funcția de consilier județean și/sau de 
primar al Municipiului București vor fi aleși prin vot secret exprimat de membrii filialei 
județene în cadrul unei AGJ întrunită expres cu acest scop.  

În cazul în care niciun candidat nu strânge mai mult de 50% + 1 din numărul de voturi 
exprimate pentru funcția de primar al Municipiului București, se va organiza un nou tur 
în cadrul aceleiași ședințe AGJ la care vor participa primii doi candidați care au acumulat 
cele mai multe voturi.  

Lista finală a candidaților rezultată de pe urma alegerilor va fi întocmită de Co-
Președinții filialei județene și trimisă spre validare Biroului Executiv Național.  

BEN poate infirma integral sau parțial lista de candidați trimisă de filiala județeană 
numai pentru motive temeinice cu o majoritate de 2/3 din numărul total al membrilor 
BEN. 

(7) În cazul în care BEJ/BEN invalidează candidatura de pe o listă, candidatul este eliminat 
de pe această listă, iar locul său este ocupat de candidatul următor care a acumulat cele 
mai multe voturi. 

(8) Listele finale a candidaților Volt România la alegerile locale și la alegerile județene vor 
fi prezentate autorității electorale competente de către Co-Președinții Filialei 
Județene, care sunt împuterniciți să acționeze în acest sens dacă legea nu prevede 
altfel. 
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SECȚIUNEA VI - ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI ȘI 
ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII 

Articolul 47 - Administrarea patrimoniului și sursele de finanțare 

(1) Volt România poate deţine, în condiţiile legii, bunuri mobile şi imobile ce sunt necesare 
realizării activităţii sale politice. 

(2) Sursele de finanțare ale partidului sunt:  
a. cotizaţii ale membrilor; 
b. donații, legate şi alte liberalităţi; 
c. venituri din activităţi proprii în condițiile legii; 
d. subvenţii de la bugetul de stat;  
e. împrumuturi în bani de la persoane fizice şi juridice în condițiile legii; 
f. alte surse, potrivit prevederilor legale. 

(3) Filialele locale și județene au activitate financiară proprie și gestionează în mod 
individual activele și resursele patrimoniale alocate lor cu respectarea prevederilor 
legale și ale prevederilor interne ale Volt România, sub supravegherea Trezorierului 
partidului. 

(4) Operațiunile de încasări și plăți se efectuează prin conturi bancare deschise potrivit 
legii și prin case în numerar.  

(5) În plus față de prevederile legale incidente, Partidul va face public anual o lista cu 
donații primite, care va cuprinde donatorul și suma donata pentru orice donație 
separată sau insumata peste suma de 15.000 - Lei într-un an fiscal. În cazul în care 
donatorul nu este de acord sa fie publicat numele lui, se va returna suma respectivă / 
vor returna sumele respective. Partidul este obligat să dețină un registru intern pentru 
toate donațiile indiferent de suma, în conformitate cu prevederile legale. 

(6) Biroul Executiv Național va adopta instrucțiuni cu privire la sumele maxime ce pot fi 
angajate de către filialele locale și județene, respectiv valorile peste care este necesar 
avizul obligatoriu al Trezorierului Volt.  

(7) Membrii Volt România plătesc o cotizație lunară. Valoarea cotizației de membru este 
stabilită de către Biroul Executiv Național. 

Pentru următoarele categorii, plata cotizației este opțională: studenți şi elevi, 
pensionari, şomeri, persoane cu venituri mici, persoane cu dizabilități şi, la cerere 
aprobată de Biroul Executiv Județean (sau Biroul Executiv Național, dacă acesta nu 
există) pentru cei care nu intră în aceste categorii. 

(8) Structurile locale de conducere ale Volt România vor reprezenta Partidul în relația cu 
autoritățile publice și cu terții la nivelul ce le revine prin Statut.  
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Articolul 48 - Încetarea activității partidului 

(1) Partidul Volt România își încetează activitatea prin:  
a. Autodizolvare hotărâtă de către Adunarea Generală Națională prin votul a două 

treimi din numărul celor prezenți; 
b. Dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Curtea Constituţională sau de Tribunalul 

Bucureşti; 
c. Reorganizare, efectuată conform prevederilor legale și ale prezentului Statut. 

Articolul 49 - Dispoziții tranzitorii și finale 

(1) Ori de câte ori prezentul Statut stabilește că un anumit organ local / județean / național 
are competența de a elabora un document intern, acel organ va avea competența de a 
elabora și orice amendamente la documentele respective. 

(2) Prezentul statut se completează de drept cu prevederile Legii nr. 14/2003 a partidelor 
politice și cu toate celelalte prevederi legale incidente pentru partidele politice. 

(3) Prima Adunare Generală Națională va fi organizată în cel mult 6 luni de la data 
înregistrării Volt România în Registrul Partidelor Politice, la convocarea președintelui 
interimar, sau a cel puțin o treime dintre membrii fondatori. 

(4) În termen de 6 luni de la prima Adunare Generală Națională structurile interne de 
conducere / arbitraj și de control vor elabora și transmite spre aprobare către AGN 
toate regulamentele și actele interne prevăzute de prezentul statut. 

(5) Prevederile prezentului Statut, precum și celelalte documente interne ale partidului, 
adoptate conform normelor prezente în Statut, sunt obligatorii pentru toți membrii 
Volt România.  
Adunarea Generală Națională poate să stabilească intrarea în funcțiune a organelor 
partidului în mod etapizat, în funcție de resursele de care dispune partidul. 

(6) În cazul în care nu există candidați de sex diferit pentru ocuparea funcțiilor de Co-
Președinții pe orice nivel de organizație, poziția neocupată este asumată  de către 
candidatul (de sex opus) clasat pe poziția a doua ca număr de voturi în ordine 
descrescătoare, iar dacă nu exista un asemenea candidat poziția rămâne vacantă. 
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