
ALIANŢA ELECTORALA USR-PLUS 
  
Subscrisul, PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA, înscris în Registrul Partidelor         
Politice de pe lângă Tribunalul București la poziția 125, având sediul în București, sector 1,               
Bulevardul Aviatorilor, nr. 9, prin președinte Ilie-Dan Barna,  
  
și 
  
Subscrisul, PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE, înscris în Registrul         
Partidelor Politice de pe lângă Tribunalul București la poziția 181, având sediul în București,              
sector 1, strada Finlanda, nr. 15, prin președinte Dacian-Julien Cioloș, 
  
Observând situația României după mai bine de 2 ani și jumătate de conducere de către               
coaliția PSD-ALDE, în care principalul obiectiv urmărit de către Guvern și Parlament a fost              
aservirea instituțiilor statului pentru salvarea unor lideri ai coaliției de guvernare de la             
răspunderea penală, cu ignorarea altor aspecte esențiale pentru buna guvernare la nivel            
național și local, 
Înțelegând dorința electoratului de formare pe scena politică din România a unui pol de              
echilibru și mediere, bazat pe principiile democrației, competenței, integrității și          
transparenței, 
Asumând necesitatea înnoirii clasei politice și a promovării în funcții publice de la toate              
nivelurile a unor persoane pregătite să exercite puterea în numele și în beneficiul             
cetățenilor,  
Având în vedere semnarea protocolului pentru formarea unei alianțe politice între aceleași            
părți, care își exprimă intenția de a colabora în vederea alegerilor prezidențiale din 2019, a               
alegerilor locale din 2020 și a alegerilor parlamentare din 2020, 
  
HOTĂRĂSC 
  
înființarea unei alianței electorale, cu denumirea integrală “Alianța USR PLUS” și denumirea            
prescurtată “USR PLUS”, în termenii și condițiile prevăzute prin prezentul Protocol de            
Asociere. 
  

 
PROTOCOL DE ASOCIERE 

  
  

CAPITOLUL 1 
 REGLEMENTĂRI GENERALE 

  
1. CONSTITUIREA ALIANȚEI ELECTORALE 
Se constituie la nivel național Alianța Electorală dintre Partidul Uniunea Salvați România            
(USR) și Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS), numită în continuare           
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ALIANȚA, pentru participarea la scrutinul organizat în anul 2019 pentru alegerea           
Presedintelui Romaniei. 
Alianța este reprezentată legal astfel: din partea Partidului Uniunea Salvați România de            
către Dan Ilie Barna, în calitate de președinte şi din partea Partidului Libertate, Unitate și               
Solidaritate de către Dacian Julien Cioloș, în calitate de președinte. 
  
2. Dispoziţiile Protocolului completează dispoziţiile statutare ale partidelor şi sunt obligatorii           
pentru toţi membrii şi toate organizaţiile partidelor semnatare şi pentru toate persoanele            
susţinute în funcţii publice de acestea; 
 
3. Scopul Alianţei este participarea la alegerile prezidențiale din anul 2019 cu un candidat              
comun si gestionarea comună a campaniei pentru aceste alegeri. 
 
4. Membrii celor două partide vor avea pe toată durata campaniei o atitudine de colaborare și                
parteneriat, fără atacuri publice împotriva vreunui coleg sau a unuia dintre partide. 
 
5. La nivel național se constituie drept organ de conducere Consiliul de Coordonare al              
ALIANȚEI, denumit în continuare CA, compus din membrii Birourilor Naționale ale celor două             
partide.  
 
Deciziile CA sunt adoptate prin votul cumulat al 50%+1 dintre membrii Biroului Național al USR               
și 50%+1 dintre membrii Biroului Național al PLUS, în ședințe având cvorum de minim 50%+1               
dintre membrii care compun organul executiv de conducere al fiecărui partid. Ședințele CA sunt              
prezidate prin rotație de către președinții partidelor care formează ALIANȚA sau de către un              
împuternicit al acestora. 

CA mediază eventualele conflicte dintre structurile județene ale partidelor membre. 

CA decide asupra oricăror probleme legate de aplicarea prevederilor PROTOCOLULUI și de            
funcționare a ALIANȚEI. 

CA se va întruni ori de câte ori este necesar. 
 
 
 

CAPITOLUL 2 
ALEGERI PREZIDENŢIALE 

  
6. Obiectivul Alianței este susținerea unui candidat unic pentru în cadrul alegerilor prezidențiale             
din 2019. Alianţa va propune drept candidat unic la alegerile prezidențiale din anul 2019 pe               
domnul Dan-Ilie Barna, din partea USR. 
 
7. Alianța USR PLUS participă la această campanie electorală în structură tandem, președinte -              
premier, propunerea pentru premier fiind domnul Dacian-Julien Cioloș, din partea PLUS. USR își             
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asumă susținerea unui membru al PLUS pentru desemnarea în funcția de prim-ministru ca             
urmare a alegerilor parlamentare din anul 2020. 
 
8. Din momentul semnării prezentului protocol, domnii Dan-Ilie Barna și Dacian-Julien Cioloș            
devin reprezentanții Alianței în orice demers de comunicare publică, precum și în cadrul oricăror              
relații oficiale. 
 
9. Echipa centrală de campanie este numită de către CA, cu acordul candidatului unic la               
alegerile prezidențiale. 
 
10. Bugetul campaniei electorale prezidenţiale va fi agreat de comun acord de către părți,              
urmând să fie susținut în părți egale. 
 
11. În cadrul Alianței electorale fiecare partid își va desemna câte un mandatar financiar al               
campaniei prezidenţiale. Acesta poate să fie și mandatar financiar comun.  
 
12. Bugetul de campanie se constituie prin contribuţii ale celor două partide componente ale              
alianţei. 
 
13. Cele două partide componente ale Alianţei vor întreprinde toate demersurile necesare            
pentru implicarea tuturor membrilor acestora în campania electorală prezidenţială, conform          
strategiei prezentate de echipa de campanie. 
 
  

CAPITOLUL 3 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 

  
14.Delegații în secțiile de votare vor fi asigurați de către USR și PLUS în baza principiilor                
colaborării anterioare atât la nivel național, cât și județean. Delegații vor fi alocați pe secții de                
votare respectând în ordine următoarele criterii de prioritate: (1) să aibă domiciliul sau reședința              
în unitatea administrativ-teritorială din care face parte secția de vot; (2) să aibă domiciliul sau               
reședința administrativ-teritorială învecinată cu cea din care face parte secția de vot; (3) să fie               
membru al USR sau PLUS  
 
15. Semnul permanent este format din literele U,S,R, P, L, U, S , avand culorile albastru și                 
portocaliu. Semnul permanent al Alianței este prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Protocol de               
Asociere în formă grafică alb-negru și color.  
  
16. Sediul Alianței este în Bucureşti, Sector 1, B-dul Kiseleff nr. 55. 
  
17. Sancţiunile pentru încălcarea protocolului se asimilează celor pentru încălcarea          
statutelor celor două partide, decise de fiecare partid în parte, din proprie iniţiativă sau la               
solicitarea celeilalte părţi. 
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Prezentul PROTOCOL s-a redactat în 4 exemplare originale de valoare juridică egală. 


