REGULAMENTUL
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AL ORGANIZAȚIEI DE TINERET A PARTIDULUI UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA (“USR Tineret”)

Aprobat în sedinta Comitetului Politic al USR din data de 08 februarie 2020.

CAPITOLUL 1: Dispoziții generale

Articolul 1
1. În cadrul partidului „Uniunea Salvați România” funcționează organizația de tineret, ce poartă
denumirea „USR Tineret”.
2. USR Tineret funcționează ca parte integrantă a partidului „Uniunea Salvați România”, în baza
prevederilor corespunzătoare din Statutul USR și în baza propriului Regulament de Organizare și
Funcționare, aprobat de Comitetul Politic al USR.
3. În acest sens, USR Tineret nu are statut juridic separat și este subordonat organelor competente ale
partidului „Uniunea Salvați România”, iar orice prevederi ale prezentului Regulament care intră în
conflict cu prevederile Statutului USR sunt considerate nule.
4. De asemenea, deciziile luate în cadrul organelor USR Tineret care intră în conflict cu prevederile
Statutului USR, respectiv cu hotărârile forurilor partidului „Uniunea Salvați România”, sunt nule de
drept, iar cel din urmă poate cere anularea, modificarea sau rediscutarea oricărei decizii USR Tineret.
5. Deciziile și hotărârile luate în cadrul organelor USR Tineret sunt aplicabile doar membrilor săi, iar
acestea nu produc efecte în relația cu partidul „Uniunea Salvați România”, cu exceptia alegerii
presedintelui USR Tineret;
6. Organele de conducere USR Tineret comunica in maximum 48 de ore deciziile luate catre Secretariatul
general al USR , cat si tuturor Birourilor judetene/locale din localitatile/judetele cu membri USR
Tineret care intra sub incidenta respectivelor decizii.

Articolul 2
1. În activitatea sa, USR Tineret va susține participarea și includerea tuturor tinerilor, indiferent de rasă,
etnie, sex sau orientare sexuală, convingeri religioase, nivel de educație, stare civilă, situație
economică sau orice alte criterii de discriminare specificate în Articolul 21 din Carta Drepturilor
Fundamentale a Uniunii Europene.
2. In mod special, in activitatea sa, USR Tineret va sustine si va organiza actiuni in vederea sustinerii
prezentei tinerelor in viata politica interna a USR si in cea politica in general.
3. USR Tineret are scopul de a reprezenta interesele tinerilor în cadrul partidului, respectiv cel de a
promova în rândul tinerilor misiunea, viziunea, doctrina, programul politic și politicile publice aferente
ale partidului „Uniunea Salvați România”, respectiv soluțiile acestuia pentru problemele cu care se
confruntă societatea.
4. În realizarea acțiunilor sale pe plan extern, USR Tineret poate activa, ca membru întreg, asociat sau
observator, în organizații transpartinice la nivel european și internațional.

CAPITOLUL 2: Membrii USR Tineret

Articolul 3
1. Pot deveni membri ai USR Tineret membrii partidului „Uniunii Salvați România” care nu au împlinit
vârsta de 28 de ani și nu sunt suspendați din partid.
2. De asemenea, în cadrul USR Tineret, pot activa și membri ai partidului „Uniunea Salvați România”, cu
vârsta de peste 28 de ani, respectiv susținători ai partidului, aceștia având doar dreptul de a participa
la activitățile USR Tineret, respectiv dreptul la protecția datelor personale.
3. Cetățenii români sau aparținând unui stat membru al Uniunii Europene care au domiciliul sau
reședința în România și care au împlinit vârsta de 16 ani pot obține calitatea de simpatizanți activi USR
Tineret și pot fi implicați în activitățile civice, programele și proiectele USR Tineret, în măsura în care
nu există impedimente legale sau opoziție din partea aparținătorilor
4. Pentru a obține calitatea de membru USR Tineret următorul proces trebuie îndeplinit:
a.

completarea formularului de înregistrare în baza de date USR Tineret;

b.
validarea înregistrării de către secretarul USR Tineret sau de către Departamentul HR al USR Tineret în
urma verificării condițiilor ce trebuie îndeplinite.
5. In cazul in care secretarul USR Tineret sau Departamentul HR al USR Tineret, nu valideaza intr-un
termen de 48 de ore de la solicitare, membrul USR in cauza va fi considerat acceptat in USR Tineret
6. Statutul de membru al organizației USR Tineret este subsidiar celui de membru al partidului „Uniunea
Salvați România”.
7. Încălcarea reglementărilor partidului „Uniunea Salvați România”, făcută în calitatea subsidiară de
membru al organizației USR Tineret atrage după sine sancțiunile corespunzătoare specificate în
Statutul USR.

Articolul 4
1. Membrii USR Tineret au următoarele drepturi:
a.

dreptul de a participa la ședințele forurilor decizionale și deliberative ale USR Tineret , ca observator,

b.

dreptul de a participa la congresele și la ședințele formale sau informale ale USR Tineret,

c.

dreptul de a alege și de a fi aleși în cadrul alegerilor USR Tineret,

d.

dreptul la confidențialitatea și la protecția datelor personale;

e.

dreptul de a fi tratat în calitate de membru cu drepturi egale;

f.
dreptul de a fi tratat egal și de a nu fi supus niciunui tip de discriminare, pe baza criteriilor amintite la
articolul 2, alin. (1);

g.
dreptul de a avea acces la informații despre activitatea și modul de desfășurare a activității USR
Tineret;
h.

dreptul la liberă exprimare, cu excepția discursului discriminatoriu sau care incită la ură;

i.

dreptul de a propune spre dezbatere internă orice idee, proiect sau acțiune

j.
dreptul de a reclama orice neregulă din cadrul USR Tineret organului executiv al USR Tineret
competent după caz
k.
dreptul de a depune sesizări la adresa altui membru care a încălcat Statutul USR în cadrul organizației
USR Tineret, ele fiind trimise intern către organele competente ale partidului.
l.
dreptul de a depune plângeri către Biroul Național al USR sau către Birourile Județene ale filialelor
USR, cu scopul de a pune în discuție unele proiecte USR Tineret; Biroul Național USR și Birourile Județene se
pot exprima în favoarea încetării respectivelor proiecte.
m.

dreptul de a se retrage din USR Tineret.

Articolul 5
1. Membrii USR Tineret au următoarele îndatoriri:
a. de a respecta prevederile prezentului regulament, precum și actele și deciziile elaborate de către
toate organele de conducere ale structurilor de care aparține;
b. de a nu întreprinde inițiative în contradicție cu scopul și obiectivele organizației, sau în
contradicție cu directivele stabilite de către Congres;
c. de a avea un caracter colegial, de a evita atitudinile injurioase sau calomniatoare la adresa
colegilor din organizație, în conformitate cu articolul 4, alin. (1), lit. f);
b) Nerespectarea îndatoririlor stipulate de prezentul regulament poate atrage după sine aplicarea de
sancțiuni, în conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul regulament.
c)

Sancțiunile ce pot fi date de Biroul Executiv al USR Tineret sau de Biroul de Coordonare al USR Tineret
sunt:
a. excluderea din USR Tineret,
b. suspendarea dreptului de a propune proiecte,
c. excluderea din proiectele în care membrul în cauză face parte
4. Sanctiunile prevazute la literele b si c ale alin 3 de mai sus pot fi dispuse si de catre coordonatorii de
departamente si coordonatorii regionali regionali, iar aceste sanctiuni pot fi contestate la BEX si BC.
Pana la anularea de catre aceste organe a sanctiunilor dispuse, acestea raman in vigoare.
5. Drepturile și îndatoririle prevăzute de Statutul USR se aplică în mod corespunzător membrilor USR
Tineret, ele având prioritate în fața celor din prezentul regulament.

Articolul 6
1. Încetarea calității de membru poate avea loc:
a.
(1).

în mod automat, în momentul care nu mai îndeplinește cel puțin una dintre condițiile de la Art 3, alin.

b.
la cerere, prin transmiterea unei notificări către Secretarul USR Tineret sau Departamentul HR USR
Tineret, prin care își anunță dorința retragerii din USR Tineret;
c.

prin excluderea membrului USR Tineret de catre organele in drept.

CAPITOLUL 3: Organele USR Tineret

Secțiunea 1: Congresul USR Tineret

Articolul 7
1. Congresul este forul decizional superior al USR Tineret. Pentru alegerea funcțiilor de conducere din
cadrul Biroului Executiv, Congresul se va întruni în varianta plenară, în spațiul virtual.
2. La întrunirea în varianta plenară, Congresul este format din toți membrii cu drept de vot ai USR
Tineret.
3. Atunci când se întâlnește prin intermediul delegaților, în varianta fizică, Congresul îndeplinește toate
atribuțiile specificate la Art. 9, exceptând pe cele privind alegerea funcțiilor de conducere.
4. La întrunirea în varianta fizică, Congresul este format din delegații ad-hoc ad-hoc alesi conform art. 9
din Regulament ai departamentelor regionale și din membrii de drept ai Congresului.

Articolul 8
1. Congresul se întruneşte cel puţin odată la 2 ani și poate avea caracter ordinar sau extraordinar.
2. Convocarea Congresului se realizează prin decizia Biroului Executiv al USR Tineret, la termen, sau la
cererea unei treimi din membrii USR Tineret, care trebuie să includă și o propunere de ordine de zi.
Convocarea se anunță cu 30 de zile înainte pe toate canalele de comunicare ale organizației astfel
încât toți membrii USR Tineret să aibă acces la decizia de convocare și la ordinea de zi propusă.
3. Congresul în varianta fizică se convoacă de către Biroul Executiv, la inițiativa acestuia sau în urma
propunerii a două treimi din numărul coordonatorilor regionali.
4. Desfășurarea Congresului poate avea loc fie fizic, fie online, Biroul Executiv având responsabilitatea de
a pune la dispoziție membrilor mijloacele optime pentru participare, în urma stabilirii mijlocului de
organizare;
5. Deciziile Congresului în varianta fizică se iau prin majoritate simplă, cu excepția celor privitoare la
propunerile de modificare a Regulamentului de Organizare, unde este necesară o majoritate calificată
de două treimi.
Articolul 9
1. Congresul are următoarele atribuții:
a.

alege şi revocă, prin vot secret, Preşedintele şi Vicepreședinții USR Tineret

b.

adoptă şi modifică documentele programatice ale organizației (policy brief-uri etc.);

c.
adoptă propunerile de modificare pentru Regulamentul de Organizare al USR Tineret, ce vor fi
transmise ulterior către Comitetul Politic al USR spre aprobare;

d.
primeşte rapoartele Biroului Executiv, Biroului de Coordonare, respectiv pe cele ale departamentelor
de lucru, la finalul mandatului acestora;
e.

orice alte atribuții date de prezentul Regulament de organizare și funcționare.

3.
Delegații care reprezintă Congresul în varianta fizică sunt aleși de către Congres, pe baza principiului
reprezentării regionale. În acest sens, membrii USR Tineret se vor împărți în grupuri regionale, în conformitate
cu apartenența lor la o filială județeană USR și cu regiunile prevăzute la art. 17, alineatul (1).
4.
Se stabilește o normă de reprezentare de un delegat la cincisprezece membri pe regiune, dar nu mai
puțin de trei delegați pe regiune.
5.
Pentru alegerea Congresului în varianta fizică, membrii acestuia se vor împărți în grupuri regionale, în
conformitate cu regiunile stabilite de prezentul regulament. Biroul Executiv va organiza alegerile pe o
platformă online securizată.
6.
Membrii Congresului, împărțiți în grupuri regionale, vor alege delegații pe baza normei de
reprezentare regională, după cum urmează:
.
fiecare membru al Congresului va dispune de un singur buletin de vot, unde vor fi înscriși toți
candidații pentru poziția de delegat din regiunea de care aparține;
a.
pe buletinul de vot, alegătorul va clasa candidații în funcție de preferințele sale, dar nu va clasa un
număr de delegați superior numărului de poziții disponibile;
b.
rezultatele se vor număra pe baza tururilor eliminatorii. În urma fiecărui tur, se va elimina candidatul
care a obținut cele mai puține voturi, voturile acestuia fiind redistribuite după clasamentul din fiecare buletin
candidaților de pe poziția următoare;
c.
tururile de repartizare se vor încheia în momentul în care rămân în cursă atâția candidați câte poziții
sunt, moment în care candidații rămași vor fi declarați delegați aleși.
Secțiunea 2: Biroul Executiv

Articolul 10
1. Biroul Executiv USR Tineret, denumit în continuare „BEx USR Tineret”, este organul executiv al USR
Tineret.
2. BEx USR Tineret este compus din șapte membri cu drept de vot, aleși de către Congres din rândul
membrilor USR Tineret, precum și secretarul.
3. Cei șapte membri aleși ai BEx USR Tineret sunt:
a.

președintele USR Tineret;

b.
șase vicepreședinți, însărcinați cu următoarele portofolii: resurse umane, relații internaționale, politici
publice, comunicare, relația cu societatea civilă și relația cu organizația națională USR.
4. Membrii BEx USR Tineret sunt membri de drept ai Congresului și ai Biroului de Coordonare al USR
Tineret.
5. Membrii BEx USR Tineret sunt aleși pentru un mandat de maxim doi ani. Aceștia nu pot servi mai mult
de două mandate, care pot fi și consecutive.
6. Mandatul membrilor Biroului Executiv încetează în caz de demisie, prin pierderea calității de membru
al USR Tineret, în situația imposibilității exercitării atribuțiilor pentru o perioadă mai mare de 90 de
zile, precum și prin revocare de către organul care i-a ales.

7. De asemenea, mandatul membrilor BEx încetează în momentul împlinirii a 28 de ani, moment în care
apartenența la organizația USR Tineret încetează, succesiunea fiind făcută în ordinea voturilor
obținute.
8. Ședințele BEx USR Tineret sunt convocate de Președintele USR Tineret, sau de cel puțin 3 membri cu
drept de vot ai BEx USR Tineret.
9. Convocarea ședintei BEx se face pe baza unei propuneri de ordine de zi ce poate fi amendată de către
membri BEx cel mai târziu cu o oră înaintea ședintei. Ordinea de zi se votează de către membri BEx
USR Tineret la începutul ședintei.
10. Ședințele BEx USR Tineret sunt legal constituite numai cu prezența majorității membrilor acestuia. În
lipsa unei astfel de prezențe, ședințele pot avea loc, dar nu pot produce decizii.
11. Dacă cvorumul unei ședințe BEx USR Tineret nu este îndeplinit, membrii BEx USR Tineret prezenți sunt
obligați să efectueze o reconvocare a ședinței în maxim 48 de ore.
12. Ședințele BEx USR Tineret pot avea loc atât într-un spațiu fizic, cât și prin intermediul unui canal de
videoconferință online.
13. Ședințele BEx USR Tineret de tip offline trebuie anunțate cu cel puțin 7 zile înainte, iar cele de tip
online cu cel puțin 48 de ore înainte.

Articolul 11
1. BEx USR Tineret are următoarele atribuții:
a.
conduce USR Tineret în intervalul dintre Congrese şi ia toate măsurile şi deciziile necesare în acest
sens pentru bunul mers al organizației;
b.

convoacă Congresul atât în varianta plenară, cât și în cea fizică, organizând desfășurarea acestuia;

c.

prezidează Congresul în varianta fizică;

d.
gestionează resursele financiare și materiale ale USR Tineret de care beneficiază prin proiectele
aprobate de forurile partidului „Uniunea Salvați România”
e.

propune Congresului organizat în varianta fizică restructurarea organizației;

f.

validează prin vot coordonatorii de departamente;

g.
stabilește numărul delegaților fiecărei regiuni la Congresul USR Tineret, conform normei de
reprezentare din art. 10, alin (3);
h.
coordonează campaniile de informare şi promovare a poziției USR Tineret asupra unor teme de
interes public, pe baza unor policy brief-uri agreate cu Biroul Național al USR;
i.
implementează strategia electorală decisă de USR și desfășoară activități de promovare a candidaților
la scrutinele electorale;
j.
stabileşte atribuţiile executive pe care le poate delega membrilor săi, inclusiv vicepreședinților sau
secretarului, în baza propunerilor preşedintelui; aceştia vor prezenta un raport semestrial de activitate;
k.
dispune înlocuirea membrilor cărora le-a încetat calitatea din organele de conducere cu supleanţi;
supleanţii se stabilesc ca înlocuitori întotdeauna în ordinea descrescătoare a voturilor pentru funcţia
respectivă obţinute de aceştia la ultimul Congres; înlocuirea preşedintelui se va face cu vicepreședintele care a
luat cel mai mare număr de voturi la ultimul Congres, declanşându-se în maxim 30 de zile procedura de
Congres extraordinar în vederea alegerii noului preşedinte;

l.
revocă prin votul a două treimi din membrii BEx responsabilii de proiecte și coordonatorii din cadrul
departamentelor de lucru în situația în care nu își respectă atribuțiile conforme portofoliilor și fișelor de post
aferente

Articolul 12
1. Preşedintele USR Tineret este ales de Congres pentru un mandat de maxim 2 ani.
2. Un membru poate deține funcția de Preşedinte al USR Tineret maxim 2 mandate.
3. Preşedintele USR Tineret este membru de drept al BEx USR Tineret, BC USR Tineret, respectiv al
Congresului organizat în variantă fizică.
4. Preşedintele USR Tineret va propune, în treizeci de zile de la preluarea mandatului său, un program de
activitate, şi va prezenta un raport semestrial către BEx USR Tineret.
5. În lipsa acestuia, președintele poate să își delege atribuțiile prim-vicepreședintelui;
6. Președintele USR Tineret are următoarele atribuții:
a.

coordonează activitatea BEx USR Tineret

b.

convoacă şi conduce şedinţele Biroului Executiv USR Tineret;

c.

reprezintă USR Tineret în procedurile de negociere cu USR sau cu alte organizații;

d.

reprezintă pozițiile oficiale ale USR Tineret în mediul intern și extern;

e.

convoacă Congresul USR Tineret şi propune o ordine de zi a acestuia;

f.

face nominalizări pentru funcţia de Secretar USR Tineret, în conformitate cu prezentul regulament;

Articolul 13
1. USR Tineret are un număr de 6 vicepreședinți. Aceștia sunt aleși de către Congresul USR Tineret
pentru un mandat de maxim 2 ani.
2. Pe parcursul celor 2 ani de mandat, funcția de prim-vicepreședinte va fi exercitată rotativ, fiecare
dintre cei 6 vicepreședinți beneficiind de 4 luni de mandat.
3. Un membru poate deține funcția de Vicepreședinte al USR Tineret pentru maxim 2 mandate.
4. Vicepresedinții USR sunt membri de drept ai BEx USR Tineret, BC USR Tineret, respectiv ai Congresului
organizat în varianta fizică.
5. Atribuțiile vicepreședinților USR Tineret sunt specificate în Fișa postului pentru fiecare funcție,
respectiv în portofoliile aferente.

Articolul 14
1. Secretarul USR Tineret este membru fără drept de vot al BEx USR Tineret, aprobat de către BEx USR
Tineret la propunerea preşedintelui USR Tineret.
2. În cazul în care BEx USR Tineret refuză numirea candidatului propus, preşedintele va propune o altă
candidatură. La a doua propunere refuzată, orice membru al BEx USR Tineret poate propune un
Secretar, iar în maxim 48 de ore trebuie să fie validat printr-un vot de consens.

3. În cazul în care nu va fi validată o propunere în funcția de Secretar după cele 48 de ore printr-un vot
de consens în cadrul BEx USR Tineret, Președintele USR Tineret poate numi un Secretar interimar
pentru o perioadă de 30 de zile. La finalul respectivului interimat se va relua procedura ordinară de
numire a Secretarului USR Tineret.
4. Aprobarea propunerii şi demiterea Secretarului se va face cu votul majorităţii calificate de două treimi
dintre membrii BEx USR Tineret.
5. În cazul în care la prima şedinţă a BEx USR Tineret în care se supune aprobării persoana propusă ca
Secretar USR Tineret nu vor fi prezenți două treimi dintre membrii BEx USR Tineret, la a doua
convocare a şedinţei BEx USR Tineret în vederea aprobării persoanei propuse ca Secretar USR Tineret
propunerea se va adopta cu votul a două treimi dintre membrii BEx USR Tineret prezenţi la acea
şedinţă, indiferent de cvorum.
6. Mecanismul de vot descris mai sus va fi valabil pentru fiecare propunere de Secretar USR Tineret.
7. Mandatul secretarului încetează, în caz excepțional, în momentul împlinirii a 28 de ani, moment în
care apartenența la organizația USR Tineret încetează. În acest caz, se va repeta procedura de
desemnare a secretarului USR Tineret.

Articolul 15
1. Secretarul USR Tineret are următoarele atribuţii:
a.

coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naţionale ale organizației;

b.
organizează activitatea de pregătire a lucrărilor şi a documentelor necesare desfăşurării unui Congres,
referendum, ședință BEx USR Tineret, respectiv ședință BC USR Tineret;
c.
va avea drept complet de acces la vizualizare in Registrul membrilor USR, impreuna cu Coordonatorul
Departament HR USR Tineret.
d.
informeaza Secretariatul General al USR in legatura cu evenimentele si proiectele nationale si
regionale pe care USR Tineret le va organiza in urmatoarele 7 zile
e.
îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Congresului, BEx USR Tineret, BC USR Tineret
sau care reies din prevederile prezentului Regulament;
f.
întocmește rapoarte curente către Preşedintele USR Tineret, respectiv lunare către BEx USR Tineret și
Biroul Național USR la cerere;
g.
organizează mijloacele de finanțare ale organizației, conform prezentului Regulament aprobat de
Comitetul Politic al USR.
h.

redactează la cererea BEx și BC Tineret minuta ședințelor acestora.
2. Secretarul USR Tineret răspunde pentru activitatea sa în fața restului Biroului Executiv al USR Tineret,
cât și în fața Congresului USR Tineret.

Secțiunea 3: Biroul de Coordonare

Articolul 16
1. Biroul de Coordonare USR Tineret este structura colegială de conducere a organizației care
coordonează activitatea USR Tineret între Congrese.

2. Pot fi aleși în Biroul de Coordonare USR Tineret numai membrii USR Tineret care beneficiază de
dreptul de vot.
3. BC USR Tineret este compus din:
a.

Membrii BEx USR Tineret;

b.

9 coordonatori de regiuni.

c.

coordonatorii departamentelor USR Tineret.
4. BC USR Tineret are următoarele atribuții:

.

transmite către BEx USR Tineret situația regională a organizației;

a.

coordonează proiectele USR Tineret;

b.
coordonează campaniile electorale ale USR Tineret, la nivel regional, pentru alegerile prezidențiale,
parlamentare, europarlamentare şi locale, precum şi campania de informare şi promovare a poziției USR
Tineret asupra referendumurilor;
c.
face propuneri de modificare a Regulamentului, în urma votului a două treimi din membrii BC USR
Tineret, pe care le prezintă delegaţilor la Congresul organizat în varianta fizică, nu mai târziu de 30 zile
înaintea organizării acesteia;
d.
adoptă Procedura votului de blam ca sancţiune disciplinară pentru vicepreședinții care nu își
îndeplinesc atribuțiile specificate în portofoliile aferente; procedura votului de blam este inițiată în urma unui
vot pozitiv a două treimi din membrii BC USR Tineret.
5. Coordonatorii de regiuni sunt aleși de către membrii cu drept de vot din regiunea pentru care
candidează.
6. Coordonatorii de departamente sunt aleși de către membrii cu drept de vot din cadrul
departamentului pentru care candidează.
7. Membrii BC USR Tineret sunt membri de drept ai Congresului USR Tineret.
8. Mandatul unui membru al BC USR Tineret durează maxim doi ani. Un membru al USR Tineret nu poate
fi ales în aceeași funcție decât pentru maxim două mandate, care pot fi și consecutive.
9. Mandatul membrilor Biroului de Conducere încetează în caz de demisie, prin pierderea calității de
membru al USR Tineret, în situația imposibilității exercitării atribuțiilor pentru o perioadă mai mare de
90 de zile, precum și prin revocare de către organul care i-a ales.
10. De asemenea, mandatul membrilor BC încetează în momentul împlinirii a 28 de ani, moment în care
apartenența la organizația USR Tineret încetează. În acest caz, succesiunea se va realiza în ordinea
prestabilită pentru fiecare organism USR Tineret.
11. Secretarul USR Tineret convoacă ședințele BC USR Tineret la propunerea președintelui, a
vicepreședintelui pe relații interne, a cel puțin o treime din membrii ai BEx USR Tineret sau a cel puțin
o treime din membrii BC USR Tineret.
12. Ședințele BC USR Tineret sunt legal constituite în prezența majorității membrilor BC USR Tineret și în
prezența majorității membrilor BEx USR Tineret.
13. În lipsa întrunirii cvorumului, ședințele BC USR Tineret pot continua, fără însă a putea adopta vreo
decizie.
14. Dacă cvorumul unei ședințe BC USR Tineret nu este îndeplinit, membrii BC USR Tineret prezenți sunt
obligați să efectueze o reconvocare a ședinței în maxim 48 de ore.

15. La a doua convocare, ședințele BC USR Tineret sunt legal constituite în prezența majorității membrilor
BC USR Tineret sau în prezența majorității membrilor BEx USR Tineret.
16. Ședințele BC USR Tineret pot avea loc atât fizic, cât și prin intermediul unui canal de videoconferință
online, agreat de majoritatea membrilor BC USR Tineret.
17. Ședințele BC USR Tineret de tip offline trebuie anunțate cu cel puțin 7 zile înainte, iar cele de tip
online cu cel puțin 48 de ore înainte.
18. Convocarea ședintei BC USR Tineret se face pe baza unei propuneri de ordine de zi ce poate fi
amendată de către membri BC cel mai târziu cu o oră înaintea ședintei. Ordinea de zi se votează de
către membri BC USR Tineret la începutul ședintei.

Articolul 17
1. Coordonatorii regionali USR Tineret sunt responsabili de câte una dintre următoarele regiuni:
a.

Regiunea Bucureşti-Ilfov - municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov;

b.

Regiunea Centru - judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureș şi Sibiu;

c.

Regiunea Nord Est - judeţele Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui;

d.

Regiunea Nord-Vest: judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi Sălaj;

e.

Regiunea Vest: judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş;

f.

Regiunea Sud-Vest: judeţele Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinţi şi Gorj;

g.

Regiunea Sud-Est: județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea și Vrancea;

h.

Regiunea Sud: judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman;

i.

Diaspora.
2. Coordonatorii regionali USR Tineret au următoarele atribuții:

.

propun și implementează proiecte la nivelul regiunii coordonate;

a.

gestionează activitatea de resurse umane la nivelul regiunii coordonate;

b.

colaborează cu filialele USR din regiunea coordonată;
3. Coordonatorii regionali își încheie mandatul la momentul împlinirii a 28 de ani, moment în care
apartenența la organizația USR Tineret încetează. În acest caz, procedura de desemnare a
coordonatorilor regionali în cauză se va relua.

Articolul 18
1. Propunerea de înființare a unui nou departament se înaintează de către minim 5 membri cu drept de
vot ai USR Tineret sau de către cel puțin un membru cu drept de vot al BEx USR Tineret. Propunerea
va fi însoțită de o descriere a rolului și organizării departamentului, precum și a unui plan de acțiune.
2. BEx USR Tineret, la prima ședință de după înaintarea propunerii conform paragrafului precedent,
aprobă înființarea noului departament numai cu votul majorității membrilor acestuia.
3. La formarea unui nou departament, BEx USR Tineret numește, cu votul majorității membrilor
acestuia, un coordonator interimar al acestui departament, care servește nu mai mult de 60 de zile.

4. Poate intra în departamentul nou creat orice membru cu drept de vot al USR Tineret, pe bază de
voluntariat. În cazul în care departamentul a fost înființat prin petiție, membrii care au propus
înființarea departamentului vor deveni automat membri ai departamentului.
5. Coordonatorul interimar al unui departament trebuie să organizeze alegeri în cadrul departamentului
pentru alegerea următorului coordonator. Noul mandat trebuie avizat prin vot de către BEx USR
Tineret.
6. Înaintea alegerii unui nou mandat de coordonator de departament, este obligatorie organizarea a cel
puțin o dezbatere în mediul online cu candidații.
7. Poate candida pentru poziția de coordonator de departament orice membru USR Tineret care a
activat în cadrul departamentului timp de cel puțin 30 de zile înainte de ziua alegerilor.
8. Votul pentru alegerea noului mandat are loc online, prin vot secret, pe una dintre platformele
disponibile organizației. Procesul de vot este organizat de Secretar USR Tineret, în colaborare cu
Vicepreședintele USR Tineret pentru relații interne.
9. Poate alege și poate fi ales coordonator orice membru USR Tineret, care întrunește următoarele
condiții:
a.

a participat în cadrul departamentului la cel puțin o ședință/activitate/proiect;

b.

s-a înscris în departament înaintea ultimei dezbateri precedente procesului de vot.

Articolul 19
1. Coordonatorii regionali și coordonatorii de departamente au dreptul de a-și alege până la un secretar
și doi coordonatori adjuncți.
2. Secretarii și coordonatorii adjuncți sunt membri USR Tineret, aleși de către coordonatorii
departamentului respectiv.
3. Coordonatorii departamentelor și regiunilor nu au nevoie de avizul nici unei structuri USR Tineret
pentru alegerea sau demiterea unui secretar/coordonator adjunct.
4. Coordonatorii departamentelor își încheie mandatul la momentul împlinirii a 28 de ani, moment în
care apartenența la organizația USR Tineret încetează. În acest caz, procedura de desemnare a
coordonatorilor departamentelor în cauză se va relua.

Capitolul 4: Alegeri

Articolul 25
1. În sensul prezentului regulament, prin termenul de funcție se înțelege o funcție de conducere, de
coordonare, sau funcția de secretar, cea din urmă având statut special, de execuție.
2. Prin funcţie de conducere se înţelege funcţia de membru cu drept de vot al Biroului Executiv
(președinte și vicepreședinți).
3. Prin funcție de coordonare se înțelege funcția de coordonator regional sau coordonator de
departament în cadrul Biroului de Coordonare.

Articolul 26

1. Orice membru cu drept de vot al USR Tineret poate candida la orice funcţie de conducere sau de
coordonare.
2. Un membru USR Tineret nu poate fi ales și nu poate activa decât într-o singură funcție.
3. Un membru își poate depune candidatura pentru mai multe funcții de conducere în același timp, dar
nu va putea servi decât într-una singură. Alegerea tuturor funcţiilor de conducere în cadrul USR
Tineret se face prin votul secret al participanţilor la Congresul USR Tineret
4. Supleanţii acestor funcţii sunt candidaţii care nu au obţinut suficiente voturi, iar eventuala lor
accedere la posturi în caz de vacanţă se face conform prevederilor prezentului regulament.
5. Împlinirea vârstei de 28 de ani de către un membru al USR Tineret care deține o funcție de conducere
sau de coordonare atrage după sine încheierea mandatului acestuia, succesiunea fiind făcută în
ordinea numărului de voturi obținute în respectivele alegeri ori conform procedurii specifice fiecărui
organism intern al USR Tineret.

Articolul 27 Alegerea Biroului Executiv
1. Scrutinul pentru desemnarea Biroului Executiv se desfășoară în vederea alegerii președintelui USR
Tineret și a celor șase vicepreședinți USR Tineret;
2. Pentru ocuparea funcției de Președinte USR Tineret un candidat are nevoie de obținerea unei
majorități absolute din numărul membrilor USR Tineret cu drept de vot, în scrutinul pentru
desemnarea Biroului Executiv;
3. În situaţia în care niciun candidat nu întrunește condițiile menționate la alineatul (2) pentru funcţia de
Preşedinte USR Tineret, se desfăşoară un al doilea tur de vot, între candidaţii clasaţi pe locurile 1 şi 2
în primul tur;
4. În cazul unui al doilea tur, este desemnat câștigător al scrutinului candidatul ce reușește să obțină
majoritatea voturilor exprimate de membrii USR Tineret cu drept de vot în scrutinul pentru
desemnarea Biroului Executiv;
5. Pentru posturile de vicepreședinte USR Tineret se organizează câte un scrutin separat pentru fiecare
portofoliu;
6. Pentru ocuparea funcției de vicepreședinte, procedura de vot aplicabilă este identică celei de ocupare
a funcției de Președinte USR Tineret.

Articolul 28 Alegerea coordonatorilor regionali
1. Alegerea coordonatorilor regionali se realizează separat la nivelul fiecărei regiuni dintre cele 9
consemnate în prezentul Regulament;
2. Este desemnat coordonator regional candidatul care reușește obținerea unei majorități relative de
voturi de la membrii USR Tineret cu drept de vot la nivelul regiunii respective.

Articolul 29 Alegerea coordonatorilor de departamente
1. Alegerea coordonatorilor de departamente se realizează separat la nivelul fiecărui departament
dintre cele consemnate în prezentul Regulament;
2. Este desemnat coordonator de departament candidatul care reușește obținerea unei majorități
relative de voturi de la membrii USR Tineret cu drept de vot la nivelul departamentului respectiv;

3. Excepție de la alineatul (2) fac doar acei coordonatori considerați interimari cu mandat limitat la 60
zile în urma înființării unor noi departamente conform prevederilor prezentului regulament.

Articolul 30 Campania electorală
1. Campania electorală pentru funcțiile alese la nivelul USR Tineret se desfășoară timp de 30 de zile
înaintea primei zile a alegerilor sau a zilei alegerilor.
2. Campania electorală se încheie înainte de miezul nopții în ziua premergătoare primei zile a alegerilor
sau a zilei alegerilor.
3. Comisiile electorale înființate ad-hoc vor organiza cel puțin o dezbatere în cadrul fiecărui tur de
alegeri, la care candidații sunt încurajați să participe.

Capitolul 5: Referendumul

Articolul 31
1. Referendumurile interne se organizează în urma petiției a cel puțin cincisprezece la sută din numărul
membrilor cu drept de vot USR Tineret;
2. Referendumul este considerat valid dacă au participat cel puțin o treime din membrii înregistrați cu
drept de vot ai USR Tineret;
3. Rezultatul referendumului este obligatoriu în condiția în care opțiunea care schimbă starea de fapt
este votată de cel puțin o pătrime din membrii USR Tineret;
4. Biroul Executiv pune în aplicare rezultatul referendumului, numai în cazul în care rezultatul
referendumului este obligatoriu. În caz contrar, referendumul nu poate produce efecte.

Articolul 32
1. Referendumul se organizează prin intermediul unei platforme online, cu obligația asigurării
posibilității de a participa pentru toți membrii USR Tineret;
2. Întrebarea și opțiunile de răspuns pentru referendum trebuie comunicate cu cel puţin o lună înainte,
acestea fiind menţinute în dezbatere publică minim 7 zile înainte de începerea votării. Procesul
referendar se desfășoară timp de trei zile. Participarea la referendum, precum și rezultatele
referendumului, nu pot fi comunicate nimănui decât după încheierea votării;
3. Nu pot fi oferite decât două opțiuni de răspuns la întrebarea ce constituie subiectul referendumului.
Aceste opțiuni trebuie să vină în sensul aprobării sau respingerii obiectului formulat de întrebare;
4. Nu vor putea face obiectul referendumului intern aspectele ce ţin în orice fel de persoane, sancţiuni,
drepturile omului, criteriile de aderare;
5. Dacă referendumul a fost respins în cadrul votului, aceeași întrebare nu mai poate face obiectul unui
alt referendum timp de cel puțin un an.

Capitolul 6: Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 33
1. Pentru o perioadă de un an de la prima întrunire a Congresului USR Tineret va funcționa cu structuri
de conducere alese pentru un an, și nu pentru doi, așa cum prevede prezentul Regulament, pentru
asigurarea unei perioade tranzitorii de la statutul de grup tematic la organizație componentă și deplin
funcțională a partidului Uniunea Salvați România.
2. În perioada de tranziție, pentru a asigura o mai bună funcționalitate a organizației, Biroul Executiv
poate dispune crearea de comisii interne prin care să desemneze responsabili pe relații internaționale,
publice sau chestiuni financiare ș.a.m.d., care să colaboreze cu departamentele deja existente, sau să
pună bazele altora noi.

