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Proclamația de la 16 ianuarie 1990, prin care era înﬁințat
Partidul Ecologist Român, sub conducerea lui Adrian Manolache

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

CAPITOLUL I – PREVEDERI GENERALE

Art. 1
1. Denumirea integrală a partidului este Partidul Ecologist Român, iar
denumirea prescurtată este PER.
2. Partidul Ecologist Român este persoană juridică de drept public care
urmăreşte numai obiective politice şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg
teritoriul României, în conformitate cu prevederile Constituţiei, Legii partidelor
politice, Legii electorale şi prevederilor prezentului Statut.
3. Semnul permanent al Partidului Ecologist Român (PER) este bradul
plin, cu trei ramuri, stilizat, de culoare verde, cu înscrisul pe cerc întrerupt, sus
ECOLOGIŞTII şi jos PER, folosit şi ca semn electoral.
4. Culorile partidului sunt verde, galben şi alb.
5. Doctrina partidului: doctrina Partidului Ecologist Român este
ecologistă.
6. Orientarea partidului: Partidul Ecologist Român este un partid de
centru.
7. PER este organizat şi funcţionează pe criteriul administrativ teritorial.
8. Sediul central al PER este în Bucureşti, str. Calea Victoriei, nr. 91-93, sector 1
9. Prezentul Statut al PER conţine principii şi norme obligatorii pentru
toţi membrii partidului.

CAPITOLUL II – OBIECTIVE

Art. 2
1. PER este un partid modern, cu vocaţie europeană de orientare centru,
care promovează valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic şi militează
pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei statului, a
integrităţii teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei
constituţionale.
2. Partidul Ecologist Român reuneşte pe toţi cetăţenii care au opţiuni,
interese şi căi de acţiune comune pentru promovarea doctrinei sale, în
conformitate cu Programul Politic.
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3. PER are ca scop principal promovarea şi apărarea principiilor
ecologiste pe plan politic, economic, ştiinţiﬁc şi social. PER urmăreşte ediﬁcarea
unei societăţi româneşti moderne, bazată pe realizarea unor relaţii
armonioase între ﬁinţa umană şi mediul natural şi pe racordarea culturii şi
civilizaţiei române la valorile europene.
4. PER va întreprinde acţiuni politice bazate pe principii democratice,
după model european, pentru refacerea şi conservarea mediului înconjurător
şi prevenirea poluării. Scopul său principal îl constituie creşterea calităţii vieţii
aplicând principiile dezvoltării durabile.
5. PER va acţiona pentru educarea membrilor societăţii în spiritul
respectului pentru om şi natură, al demnităţii şi libertăţii spirituale. PER va
folosi numai mijloace compatibile din punct de vedere moral cu scopurile sale
şi se va desolidariza de persoanele care, prin intermediul lui, ar urmări să-şi
realizeze interesele personale.
6. Pentru realizarea obiectivelor sale, PER îşi propune, în principal,
următoarele activităţi:
A. Participarea la exercitarea puterii în stat;
B. Promovarea Programului Politic şi a acţiunilor necesare punerii lui în
aplicare;
C. Elaborarea unui plan de acţiuni vizând sensibilizarea populaţiei faţă
de problemele mediului înconjurător;
D. Editarea unor publicaţii proprii, cu caracter informativ şi de
propagandă;
E. Colaborarea cu alte organizaţii şi instituţii guvernamentale şi
neguvernamentale pentru editarea de prospecte, albume şi alte
materiale de popularizare a problemelor ecologice;
F. Difuzarea de articole şi materiale documentare cu tematică ecologistă,
prin intermediul mass-media;
G. Iniţierea şi realizarea de schimburi de experienţă şi colaborări cu alte
partide şi organizaţii naţionale şi internaţionale în domeniul ecologic;
H. Organizarea de acţiuni şi manifestaţii cu scopul protejării mediului
înconjurător şi promovării principiilor ecologiste;
I. Organizarea de conferinţe, congrese, simpozioane şi alte manifestări
desfăşurate în ţară şi în străinătate cu participarea oamenilor de ştiinţă,
academicieni etc.
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CAPITOLUL III – MEMBRII PARTIDULUI

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

SECȚIUNEA I: PREVEDERI GENERALE

Art. 3
Poate deveni membru al PER orice persoană care a împlinit vârsta de 18
ani, fără deosebire de rasă, limbă, naţionalitate, religie, sex, dacă îndeplineşte
cumulativ, următoarele condiţii:
1. Se bucură de drepturi politice şi civile;
2. Acceptă să adere la Programul Politic şi Statutul Partidului Ecologist
Român şi militează pentru înfăptuirea politicii acestuia;
3. Acceptă Codul Etic al partidului, document aprobat de către Biroul
Permanent Naţional;
4. Nu se găseşte în una din situaţiile de incompatibilitate prevăzute de
lege sau de statutul PER
Art. 4
Nu pot face parte din PER:
1. Persoanele fără drept de vot;
2. Persoanele care nu respectă prevederile Art. 37 alin (1) din Constituția
României;
3. Persoanele cărora, prin lege, le este interzisă asocierea politică;
4. Persoanele care au adus prejudicii morale sau materiale PER,
constatate de organele de conducere ale partidului;
5. Persoanele care nu recunosc Statutul, Programul Politic al PER şi Codul
etic al PER.
Art. 5
Membrii PER pot face parte dintr-o singură organizaţie teritorială.

Art. 6
1. Membrii PER care s-au remarcat în activitatea politică pot ﬁ distinşi cu
următoarele titluri onoriﬁce:
A. Preşedinte de onoare al PER;
B. Preşedinte de onoare al ﬁlialei judeţene sau de sector;
C. Membru de onoare al PER

2. Pot ﬁ distinse cu aceste titluri onoriﬁce şi persoanele din ţară sau din
străinătate, având cetăţenie română, indiferent dacă sunt sau nu sunt membri
PER, dar au contribuit la promovarea principiilor ecologiste.
3. În cazul aducerii de prejudicii partidului, titlurile onoriﬁce se pot retrage
de către forurile care le-au acordat.
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Art. 7
1. Titlul de Preşedinte de Onoare al PER se acordă de către Biroul
Permanent Naţional, la propunerea Preşedintelui PER.
2. Titlul de Preşedinte de Onoare al Filialei Judeţene sau de Sector se
acordă de Biroul Permanent Naţional, la propunerea Birourilor Permanente
Judeţene sau al Municipiului Bucureşti.
3. Titlul de Membru de Onoare se acordă de către Biroul Permanent
Naţional, la propunerea Organizaţiei locale.

SECȚIUNEA II: PROCEDURA DE PRIMIRE ÎN PER

Art. 8
1. Primirea în PER se face pe baza unei adeziuni supuse aprobării Biroului
Permanent al organizaţiei locale.
2. Biroul Permanent al organizaţiei locale, căruia îi este adresată
adeziunea trebuie să o analizeze şi să o soluţioneze în termen de maximum
7 zile.
Art. 9
1. Solicitantul căruia i s-a respins adeziunea poate formula, în scris,
contestaţie în termen de 7 zile calendaristice.
2. Contestaţia se depune la Biroul Permanent al organizaţiei locale şi se
analizează de forul superior al acestuia, respectiv Biroul Permanent Judeţean
sau Biroul Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti, după caz.
Contestaţia se va soluţiona în termen de 30 zile de la data depunerii, în
prezenţa contestatarului sau în lipsa nejustiﬁcată a acestuia.
3. În cazul admiterii contestaţiei, se dispune înscrierea în PER a
contestatarului.
4. Decizia Biroului Permanent Judeţean sau a Biroului Permanent al
Organizaţiei Municipiului Bucureşti este deﬁnitivă şi se comunică atât
contestatarului, cât şi Biroului Permanent al organizaţiei locale, în termen de
7 zile de la data pronunţării.

SECȚIUNEA III: DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE
MEMBRILOR PER

Art. 10
Membrii Partidului Ecologist Român au următoarele drepturi:
1. Să desfăşoare o activitate susţinută în cadrul PER, în conformitate cu
pregătirea, capacitatea şi vocaţia lor, precum şi în forurile în care au fost aleşi,
potrivit Statutului şi Programului Politic;
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2. Să participe la adunările, manifestările, consultările, alegerile, precum
şi la adoptarea tuturor hotărârilor organizaţiei sau forului în care îşi desfăşoară
activitatea;
3. Să-şi exprime opinia în toate problemele ce se dezbat cu privire la doctrina,
programul, strategia, tactica, modul de organizare şi de funcţionare ale PER;
4. Să candideze la funcţii de conducere în PER, conform prevederilor
statutare;
5. Să ﬁe delegaţi, ca reprezentanţi ai PER la conferinţe, congrese,
simpozioane şi alte manifestări desfăşurate în ţară şi în străinătate;
6. Să reprezinte PER în funcţii elective sau executive, politice, publice sau
private, în urma recomandării, alegerii sau numirii de către forurile
competente;
7. Să propună şi să ﬁe propuşi candidaţi pe listele electorale locale,
parlamentare sau europarlamentare;
8. Să ﬁe prezenţi la şedinţele forurilor de conducere în care se discută şi
se decide situaţia sa;
9. Să primească distincţii ale PER.
Art. 11
Membrii Partidului au următoarele îndatoriri:
1. Să activeze într-una din organizaţiile PER şi să-şi aducă întreaga
contribuţie la promovarea doctrinei, programului, strategiei şi tacticii PER;
2. Să manifeste o atitudine corectă şi demnă, să respecte principiile
comportării morale în societate;
3. Să respecte orientarea politică, hotărârile adoptate de PER, precum şi
disciplina internă a acestuia;
4. Să militeze pentru întărirea şi păstrarea unităţii PER, să nu exprime
public, în numele PER, păreri ce contravin orientărilor acestuia;
5. Să lupte pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
6. Să acţioneze pentru atragerea de noi membri;
7. Să plătească cu regularitate cotizaţia lunară;
8. Să cunoască şi să respecte prevederile Statutului, ale Codului etic şi
ale regulamentelor interioare ale partidului ;
9. Să cunoască Programul Politic al partidului şi să contribuie la
înfăptuirea acestuia;
10. Să contribuie la formarea şi promovarea unui mod de lucru
democratic, prin acceptarea pluralismului de idei şi diversităţii opiniilor
exprimate în mod liber, în cadrul PER, prin respectarea hotărârilor majorităţii;
11. Să depună toate eforturile pentru atingerea rezultatelor hotărâte de
conducerea PER în cadrul alegerilor Locale, Parlamentare și Prezidențiale din
România.
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Art. 12
Membrii care au dobândit funcţii elective sau demnităţi de stat în numele
PER, sunt obligaţi să promoveze şi să aplice, în exercitarea funcţiei lor, ideile,
programul, orientarea politică şi hotărârile partidului. Aceştia răspund în faţa
organismelor ierarhice ale PER pentru neîndeplinirea hotărârilor luate de
forurile de conducere ale PER.
Art. 13
Hotărârile adoptate în mod statutar de organizaţiile şi organismele PER,
precum şi de forurile de conducere ale partidului, sunt obligatorii pentru toţi
membrii, care trebuie să le respecte şi să le susţină.

SECȚIUNEA IV: ÎNCETAREA CALITĂȚII DE MEMBRU

Art. 14
Calitatea de membru al PER încetează prin: deces, excludere,
suspendare, prin cererea de retragere din partid, sau prin înscrierea în alt
partid.
Calitatea de membru al PER se pierde şi în următoarele cazuri:
1. Când un membru nu îşi achită cotizaţia timp de 3 luni;
2. Dacă a suferit, între timp, o condamnare penală deﬁnitivă şi irevocabilă,
care să includă interzicerea drepturilor cetățenești pe o perioadă de timp;
3. Când un membru al PER nu duce la îndeplinire hotărârile luate de
forurile de conducere ale PER;
4. Când un membru aderă sau își exprimă susținerea publică pentru un
alt partid sau a unei alte doctrine politice.
5. Când un membru PER aduce orice atingere conducerii partidului sau
colegilor de partid, printre care și folosirea ﬁlmărilor, înregistrărilor audio-video
făcute și folosite fără acordul scris al celor ﬁlmați.
Art. 15
Demisia dintr-o funcţie a PER sau retragerea din calitatea de membru al
PER este un act de voinţă unilateral şi irevocabil. Pentru a-şi produce efectele,
aceasta trebuie comunicată în scris Biroului Permanent al organizaţiei locale
de care aparţine şi intră în vigoare la data înregistrării cererii. Demisia verbală
sau cererea de retragere verbală, făcută în alte condiţii decât cele prevăzute
la alineatul precedent, nu produce niciun efect juridic sau statutar.
De la momentul înregistrării demisiei sau cererii de retragere, persoana
respectivă nu mai este membru de partid, prin aceasta pierzând toate funcţiile
pe care le-a deţinut în partid, precum şi funcţiile elective sau demnităţile de
stat obţinute în numele PER. Reînscrierea în partid a unei persoane care s-a
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retras anterior din calitatea de membru al PER, se face conform procedurii de
înscriere în partid. Prin retragere din calitatea de membru al PER, se pierde
vechimea în partid.

Art. 16
Excluderea unui membru al PER este o sancţiune disciplinară, care poate
ﬁ dispusă motivat în urma constatării unei încălcări a prevederilor statutare
doar de către BPN, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art.19 din prezentul
statut, de la data rămânerii deﬁnitive şi irevocabile a hotărârii de excludere.
Membrul de partid exclus pierde toate funcţiile pe care le-a deţinut în partid
precum şi funcţiile elective sau demnităţile de stat obţinute în numele PER.
Art. 17
1. Calitatea de membru poate ﬁ suspendată temporar, la cerere.
2. Vor ﬁ suspendaţi de drept din calitatea de membru al Partidului, de
către Biroul Permanent Naţional, cei care au fost aleşi sau numiţi în funcţii
pentru care legea interzice apartenenţa la un partid politic, fără a pierde
vechimea în partid.
3. După încetarea motivelor suspendării, aceştia îţi vor relua activitatea
în PER, la cerere.

SECȚIUNEA V: SANCȚIUNI

Art. 18
1. Pentru abateri de la disciplina Partidului, constând în acte sau fapte
care dăunează activităţii, imaginii, prestigiului sau unităţii acestuia, precum şi
pentru încălcarea prevederilor nelimitative prevăzute la art. 12,13,14 din
prezentul statut, membrii Partidului pot ﬁ sancţionaţi disciplinar.
2. Sancţiunile disciplinare ce pot ﬁ aplicate sunt:
A. Avertisment;
B. Suspendarea din funcţiile de conducere;
C. Suspendarea din calitatea de membru;
D. Demiterea din funcţiile de conducere şi/sau interzicerea dreptului de
a candida pentru astfel de funcţii pe o durată de 1 an;
E. Retragerea sprijinului politic;
F. Excluderea din Partid;
G. Aplicarea sancțiunilor nu este progresivă sau treptată, sancțiunea
depinzând direct de gravitatea încălcării legislației, a statutului PER, a normelor
sociale sau colegiale.
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Art. 19
Membrii PER care nu îndeplinesc funcţii de conducere în organismele
superioare ale organizaţiei locale, pot ﬁ excluşi din partid de către Biroul
Permanent al organizaţiei locale din care provin, cu excepţia aleşilor locali,
judeţeni, a celor din funcţii publice şi a demnitarilor.
Art. 20
Membrii PER, care deţin funcţii de conducere în organele superioare
Organizaţiei Locale din care fac parte, pot ﬁ sancţionaţi astfel:
1. Sancţiunea avertisment se dispune de către Biroul Permanent Local
sau de Sector, ori Biroul Permanent Naţional cu majoritate simplă, la
propunerea oricărui membru al Biroului Permanent Local sau de Sector, ori
Biroului Permanent Naţional;
2. Sancţiunea suspendării sau demiterii din funcţie şi a excluderii din PER
se dispune de către Biroul Permanent Naţional, cu majoritate absolută, la
propunerea oricărui membru al Biroului Permanent Local sau Naţional.
Art. 21
Membrii PER, care deţin funcţii de conducere în Biroul Permanent Local
sau de Sector, pot ﬁ sancţionaţi astfel:
1. Sancţiunea avertisment se dispune de către Biroul Permanent Local
sau de Sector, ori Biroul Permanent Naţional cu majoritate simplă, la
propunerea oricărui membru al Biroului Permanent Local sau de Sector, ori
Biroului Permanent Naţional;
2. Sancţiunea suspendării sau demiterii din funcţie şi a excluderii din PER
se dispune de către Biroul Permanent Naţional, la propunerea oricărui
membru al Biroului Permanent Judeţean/Municipal Bucureşti sau al Biroului
Permanent Naţional.

Art. 22
Membrii PER, care deţin funcţii de conducere în Biroul Permanent
Judeţean/Municipal Bucureşti, pot ﬁ sancţionaţi astfel:
1. Sancţiunea avertisment se dispune de către Biroul Permanent
Judeţean/Municipal Bucureşti sau de Biroul Permanent Naţional, cu majoritate
simplă, la propunerea oricărui membru al Biroului Permanent
Judeţean/Municipal Bucureşti sau al Biroului Permanent Naţional;
2. Sancţiunea suspendării sau demiterii din funcţie şi excluderii din partid
se dispune de către Biroul Permanent Naţional cu majoritate absolută, la
propunerea motivată a oricărui membru al Biroului Permanent Judeţean/
Municipal Bucureşti sau al Biroului Permanent Naţional.
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Art. 23
Membrii PER care deţin funcţii de conducere în Biroul Executiv Naţional
sau în Biroul Permanent Naţional pot ﬁ sancţionaţi astfel:
1. Sancţiunea avertisment se dispune de către Biroul Permanent Naţional,
cu majoritate simplă, la propunerea motivată a oricărui membru al Biroului
Executiv Naţional sau al Biroului Permanent Naţional;
2. Sancţiunea demiterii din funcţie şi excluderii din partid se dispune de
către Biroul Permanent Naţional cu majoritate absolută, la propunerea
motivată a oricărui membru al Biroului Executiv Naţional sau al Biroului
Permanent Naţional;
3. Orice sancţiune disciplinară, poate ﬁ contestată în termen de 15 zile
de la data primirii, în scris, la Comisia centrală de etică, disciplină şi arbitraj,
hotărârea acesteia ﬁind deﬁnitivă şi irevocabilă.
4. Contestaţia se adresează Comisiei centrale de etică, disciplină şi
arbitraj, şi sub sancţiunea anulării acesteia trebuie să cuprindă obligatoriu
următoarele date: nume şi prenume, adresa de domiciliu sau de
corespondenţă, adresa de poștă electronică unde urmează să se facă
procedura de citare, funcţia detinută în partid, numărul hotărârii (deciziei)
atacate şi emitentul acesteia, motivele de fapt şi cele de drept pe care se
sprijină contestația, probele de care înţelege să se folosească, alte date
prevăzute în Regulamentul Comisiei centrale de etică, disciplină şi arbitraj.
5. Contestaţiile împotriva măsurilor disciplinare trebuie formulate şi
transmise de către petent la sediul central al partidului sub sancţiunea anulării
acesteia, exclusiv către Partidul Ecologist Român – Comisia centrală de etică
disciplină şi arbitraj, orice alte contestaţii adresate altor foruri ale partidului
neﬁind luate în consideraţie şi neatrăgând prelungirea termenului de
contestare.

CAPITOLUL IV – ORGANIZAȚIILE PARTIDULUI
SECȚIUNEA I: PREVEDERI GENERALE

Art. 24
1. Partidul Ecologist Român este organizat şi funcţionează pe întreg
teritoriul ţării, la nivel central, judeţean sau de sector al Municipiului Bucureşti,
local şi la nivel de secţie de votare precum și în diaspora.
2. Membrii partidului sunt grupaţi pe criterii teritoriale;
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3. Organele locale pot reprezenta partidul politic față de terţi la nivelul
local corespunzător, pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea
acestora (corelat art. 114 alin.3 din prezentul).
4. În raporturile cu terţii, organizaţiile locale/de sector/judeţene sunt
reprezentate doar de preşedinţii ﬁlialelor judeţene, ai sectoarelor şi al
Municipiului Bucureşti cu respectarea dispoziţiilor art. 27 şi art. 24 alin.3 din
prezentul statut.
5. Toate organizaţiile PER au autonomie totală în ceea ce priveşte
selectarea şi propunerea membrilor PER pentru numirea pe funcţii în
administraţia locală şi în Parlamentul României, cu acordul Biroului Permanent
Naţional.
6. În cazul comasării Partidului cu alte partide, mărimea, structura şi
procedura de alcătuire a forurilor de conducere sunt stabilite de Biroul
Permanent Naţional în conformitate cu protocolul de comasare.

SECȚIUNEA II: ORGANIZAȚIILE TERITORIALE

Art. 25
A. Organizaţiile teritoriale din ţară ale Partidului sunt:
1. Filialele judeţene şi de sector ale Municipiului Bucureşti, Organizaţia
Municipiului Bucureşti;
2. Organizaţiile locale: municipale, orăşeneşti, comunale şi de secţii de votare.

B. Organizaţiile Partidului din afara ţării:
1. Organizaţiile din afara ţării sunt constituite din persoanele cu cetăţenie
română care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în afara
frontierelor României;
2. Organizaţiile dintr-o ţară se asimilează organizaţiilor locale, iar
organizaţiile din oraşele ţării respective se asimilează organizaţiilor pe
secţii de votare;
3. Organizaţiile locale din diaspora formează organizaţia Diaspora a
partidului, iar aceasta se asimilează organizaţiei judeţene şi este
condusă de Biroul Permanent Diaspora (BPD).

1. FILIALELE JUDEȚENE

Art. 26
1. În ﬁecare judeţ funcţionează o ﬁlială judeţeană, care este formată din
totalitatea organizaţiilor locale din acel judeţ.
2. Sediul ﬁlialei judeţene este în localitatea de reşedinţă a judeţului. Cu
aprobarea Biroului Permanent Naţional, sediul ﬁlialei judeţene poate ﬁ şi într-o
altă localitate a judeţului.
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3. Sediile Filialelor de Sector, funcţionează în sectorul respectiv sau în
sediul Organizaţiei Municipiului Bucureşti.

Art. 27
Filiala Judeţeană sau de Sector a Municipiului Bucureşti, prin forurile sale
de conducere, are următoarele atribuţii:
1. Adoptă hotărâri privind activitatea ﬁlialei;
2. Urmăreşte şi coordonează activitatea organizaţiilor locale;
3. Validează sau inﬁrmă alegerea forurilor de conducere ale organizaţiilor
locale;
4. Ţine evidenţa membrilor organizaţiilor locale sau de sector;
5. Urmăreşte încasarea cotizaţiilor de către organizaţiile de partid de pe
teritoriul judeţului sau sectorului;
6. Face propagandă la nivelul judeţului, în favoarea doctrinei,
programelor şi politicii Partidului, promovează publicaţiile Partidului;
7. Primeşte informaţii de la organizaţiile locale, cu privire la problemele
şi doleanţele din judeţ, le analizează şi intervine pe lângă instituţiile judeţene
sau de sector competente, în vederea soluţionării lor;
8. Informează Biroul Permanent Naţional cu privire la problemele şi
doleanţele din judeţ care depăşesc competenţa ﬁlialelor judeţene;
9. Organizează conferinţe, adunări, simpozioane şi alte manifestări pe teme
politice, economice, sociale, ecologice, culturale, sportive, de actualitate etc.;
10. Colaborează cu organizaţiile judeţene ale altor partide sau formaţiuni
politice ori civice, în concordanţă cu doctrina politică a PER, precum şi cu
autorităţile locale, judeţene;
11. Urmăreşte şi asigură desemnarea şi prezentarea delegaţilor PER, la
birourile electorale ale secţiilor de votare din judeţ;
12. Desemnează delegatul PER la Biroul electoral al circumscripţiei
Judeţene sau de Sector;
13. Aprobă candidaturile pentru alegerile locale, propuse de organizaţiile
locale;
14. Propune spre aprobare Biroului Permanent Naţional candidaţii pentru
funcţia de consilier al Consiliului Judeţean sau al Consiliului General al Municipiului
Bucureşti, pentru funcția de consiler în cadrul Consiliului Local de Sector/Consiliilor
municipale şi orăşeneşti, preşedinte al Consiliului Judeţean, primari de municipii
şi oraşe, alte structuri regionale în funcţie de modiﬁcarea cadrului legislativ;
15. Propune candidaţii PER pentru alegerile parlamentare, pe care îi
supune aprobării Biroului Permanent Naţional;
16. Face propuneri de candidaţi pentru alegerile parlamentare europene
şi le înaintează spre aprobare Biroului Permanent Naţional;
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17. Alege delegaţii la Congresul PER;
18. Orice formă de colaborare cu alte partide politice, negociată de
ﬁlialele Judeţene, de sector sau a Municipiului Bucureşti, trebuie să aibă,
anterior inițierii, avizul Biroului Permanent Naţional, nerespectarea acestei
condiţii reprezentând abatere gravă disciplinară.

Art. 28
1. Filialele Judeţene şi de Sector ale Municipiului Bucureşti au autonomie
în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor pentru funcţiile din partid.
2. Ele sunt independente în ceea ce priveşte organizarea activităţilor
proprii în limitele prevederilor prezentului statut.
3. Se supun forurilor de conducere ale PER în materie de doctrină,
programe, propagandă, strategie politică generală şi curentă.
Art. 29
Forurile de conducere ale Filialelor Judeţene sau de Sector ale
Municipiului Bucureşti sunt:
1. Conferinţa Judeţeană sau de Sector;
2. Biroul Permanent Judeţean sau de Sector;
3. Preşedintele Filialei Judeţene sau de Sector.

Conferința județeană sau de sector

Art. 30
1. Conferinţa Judeţeană sau de Sector este forul de conducere cel mai
înalt al Filialei Judeţene sau de Sector.
2. Conferinţa Ordinară, Judeţeană sau de Sector are loc la un interval de
4 ani, înaintea Congresului de alegeri.
Art. 31
1. În cazuri justiﬁcate se poate convoca Conferinţa Extraordinară a Filialei
Judeţene sau de Sector. Aceasta poate avea aceleaşi atribuţii ca şi Conferinţa
Ordinară sau atribuţii suplimentare stabilite prin decizia forului care a convocat
Conferinţa.
2. Conferinţa Extraordinară a Filialei Judeţene sau de Sector poate ﬁ
convocată de către:
A. Organizaţiile locale de pe raza judeţului, cu votul a jumătate plus unu
din numărul total al acestora;
B. Biroul Permanent Judeţean, cu votul a jumătate plus unu din membri;
C. Preşedintele Biroului Permanent Judeţean;
D. Biroul Permanent Naţional cu votul a jumătate plus unu din membri.
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Art. 32
Conferinţa are următoarele atribuţii:
1. Aprobă Raportul Biroului Permanent Judeţean;
2. Dezbate problemele din domeniile de activitate ale ﬁlialei;
3. Adoptă hotărâri privind activitatea ﬁlialei;
4. Alege Biroul Permanent;
5. Alege Comisia de Cenzori;
6. Alege Comisia de etică, disciplină şi arbitraj.

Art. 33
1. La Conferinţă participă delegaţi de drept, delegaţi aleşi şi invitaţi din
cadrul ﬁlialei judeţene.
2. Invitaţii nu au drept de vot.
3. La Conferinţă participă, în mod obligatoriu, un membru al Biroului
Executiv Naţional, propus de Biroul Permanent Naţional, care nu este membru
al ﬁlialei respective.

Art. 34
Sunt delegaţi de drept:
1. Membrii Biroului Permanent Judeţean sau de Sector;
2. Parlamentarii PER din judeţul sau sectorul respectiv;
3. Primarii şi viceprimarii localităţilor judeţului şi ai sectorului, care sunt
membri ai PER;
4. Consilierii judeţeni sau de sector şi consilierii locali care sunt membri
ai PER;
5. Preşedinţii organizaţiilor locale;
6. Membrii Comisiei de Cenzori şi ai Comisiei de etică, disciplină şi arbitraj.
7. Membrii de onoare şi preşedinţii de onoare care sunt membri ai PER
în organizaţia judeţeană sau de sector;

Art. 35
1. Numărul delegaţilor aleşi este stabilit de Biroul Permanent Judeţean
sau de Sector, pe baza unei norme de reprezentare, ce se comunică cu cel
puţin 15 zile înainte de Conferinţă;
2. Conferinţa este statutară în prezenţa majorităţii simple a numărului
de delegaţi.
3. În lipsa majorităţii simple a delegaţilor se convoacă încă o dată, în
termen de 15 zile, o nouă Conferinţă. Aceasta este statutară, în prezenţa a cel
puţin 1/3 din numărul total al delegaţilor.
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Art. 36
1. Preşedintele Biroului Permanent Judeţean sau de Sector prezintă la
Conferinţă Raportul asupra activităţii ﬁlialei de la ultima conferinţă până la zi
şi Programul de Măsuri;
2. Comisia de Cenzori prezintă Raportul ﬁnanciar;
3. Comisia de etică, disciplină şi arbitraj prezintă Raportul de etică şi
disciplină;
4. Raportul Biroului Permanent Judeţean sau de Sector, Raportul
Comisiei de Cenzori, Raportul Comisiei de etică, disciplină şi arbitraj, precum
şi orice materiale şi măsuri propuse spre adoptare sunt supuse dezbaterilor
şi votului Conferinţei;
5. Conferinţa alege delegaţii la Congresul Partidului Ecologist Român, prin
vot secret.
Art. 37
Pentru constituirea unei Filiale judeţene sau de sector, Biroul Permanent
Naţional desemnează o conducere interimară, formată din 1-3 membri, pe
baza unei delegaţii semnate de preşedintele PER. În vederea organizării ﬁlialei
judeţene sau de sector în mod statutar, membrii desemnaţi, convoacă
conferinţa de alegeri, în termen de maximum 90 de zile de la data numirii lor.

Art. 38
1. Alegerea membrilor Biroului Permanent Judeţean sau de Sector se
desfăşoară prin vot secret, pe un singur buletin de vot, în următoarea ordine:
A. Preşedinte;
B. Prim vicepreşedinte;
C. Vicepreşedinte;
D. Secretar;
E. Membru;

2. Filiala judeţeană îşi alege un Birou Permanent Judeţean, compus din:
A. 1 Preşedinte;
B. 1 Prim vicepreşedinte;
C. 7 Vicepreşedinţi. (numărul de vicepreşedinţi este egal cu numărul de
localităţi cu statut de oraş). Numărul de vicepreședinți poate să ﬁe
modiﬁcat la cererea președintelui de ﬁlială județeană/de sector/a
municipiului București cu derogare dată de BPN sau de președintele
PER;
D. 1 Secretar General;
E. 3 Membri;

16

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

3. În cazul parităţii numărului de membri din Biroul Permanent Judeţean,
votul preşedintelui Biroului Permanent Judeţean are rol decisiv.
4. Candidaturile se depun la secretariatul de organizare a Conferinţei
Judeţene sau de sector, cu minimum 48 de ore înainte de desfăşurarea Conferinţei.
5. Un candidat care aspiră la una din funcţiile Biroului Permanent
Judeţean sau de sector trebuie să aibă o vechime de cel puţin 1 an ca
membru PER sau cu derogare aprobată de Biroul Permanent Naţional,
având cotizaţia achitată la zi.
6. În caz de egalitate de voturi între mai mulţi candidaţi, dintre
care numai unii urmează să facă parte din Biroul Executiv, criteriile de
departajare sunt vechimea mai mare în Partid, funcţiile deţinute
anterior și activitatea prestată.
7. Este considerat ales acel candidat care obţine cele mai multe
voturi, dar nu mai puţin de jumătate plus unu.
8. Un membru PER poate candida pentru o singură funcţie în
Biroul Permanent Judeţean.

Art. 39
După alegerea Biroului Permanent Judeţean sau de Sector,
delegaţii la Conferinţă aleg:
1. Comisia de Cenzori, formată din trei membri.
2. Comisia de etică, disciplină şi arbitraj, formată din trei membri.
Membrii Comisiei de Cenzori şi membrii Comisiei de arbitraj nu pot face
parte din Biroul Permanent Judeţean sau de Sector. Comisia de Cenzori şi
Comisia de etică, disciplină şi arbitraj îşi stabilesc, în prima şedinţă,
Preşedinţii.

Art. 40
1. Contestaţiile cu privire la orice operaţiuni premergătoare
alegerilor (acreditări, candidaturi etc.) se pot adresa în scris, de către
orice delegat, către Comisia centrală de etică, disciplină şi arbitraj, care
va avea obligaţia soluţionării acesteia până la data începerii votării.
2. Contestaţiile cu privire la neregularităţile în desfăşurarea
alegerilor Biroului Permanent Judeţean/Sector, Comisiei de Cenzori
Judeţene/Sector şi a Comisiei de etică, disciplina şi arbitraj
Judeţene/Sector pot fi înaintate în maxim 3 zile de la data Conferin ţei,
către Comisia centrală de etică, disciplina şi arbitraj care va avea
obligaţia să le soluţioneze în termen de 2 săptămâni de la data
depunerii acestora.
3. Contestaţiile cu privire la alegerile pentru Comisia
judeţeană/locală de etică, disciplină şi arbitraj vor fi analizate şi
soluţionate de către Biroul Permanent Naţional.
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4. Au prioritate analizarea şi soluţionarea contestaţiilor cu privire
la alegerea Comisiei judeţene/locale de etică, disciplină şi arbitraj.
5. După validarea alegerilor cu privire la Comisia judeţeană/locală
de etică, disciplină şi arbitraj, aceasta poate trece la analizarea şi
soluţionarea tuturor celorlalte contestaţii.

Art. 41
1. Biroul Permanent Naţional analizează contestaţiile în prima şedinţă.
2. În cazul constatării unor nereguli grave în desfăşurarea Conferinţei,
Biroul Permanent Naţional poate să invalideze lucrările Conferinţei, numind
un Comitet Interimar de Conducere, care organizează o nouă Conferinţă, în
termen de cel mult 3 luni de la numirea comitetului şi asigură conducerea
ﬁlialei până în ziua noii Conferinţe.

Art. 42
1. Atunci când în Biroul Permanent Judeţean/Sector rămân locuri
vacante, dar nu mai puţin de jumătate plus unu, Biroul Permanent
Judeţean/Sector îşi continuă activitatea până la data desfăşurării unei noi
Conferinţe Judeţene/Sector.
2. În situaţia în care numărul membrilor Biroului Permanent este mai mic
de jumătate plus unu, se organizează Conferinţa Extraordinară de alegeri, cu
respectarea prevederilor art. 43, în termen de 30 de zile.

Art. 43
1. În intervalul de timp dintre Conferinţe, ﬁliala este condusă de Biroul
Permanent Judeţean/Sector care îşi exercită atribuţiile statutare şi duce la
îndeplinire hotărârile Conferinţei.
2. Biroul Permanent, se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie.
El lucrează în mod statutar, în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă
hotărâri cu votul majorităţii simple a membrilor Biroului Permanent.

Art. 44
1. În intervalul de timp dintre şedinţele Biroului Permanent Judeţean/
Sector, conducerea operativă a ﬁlialei este asigurată de Preşedintele acestuia.
În lipsa acestuia, conducerea administrativă este asigurată de un membru al
Biroului Permanent Județean/ Sector desemnat de Președintele de ﬁlială /sector.
2. Preşedintele Biroului Permanent Judeţean sau de Sector duce la
îndeplinire hotărârile Biroului Permanent Județean sau de Sector şi reprezintă
ﬁliala în raporturile cu terţii, semnând, în numele ﬁlialei, Hotărârile și
comunicatele acestuia.
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Art. 45
Comisia de Cenzori Judeţeană/Sector veriﬁcă anual modul de
administrare şi gestionare a fondurilor ﬁnanciare ale ﬁlialei judeţene sau de
sector şi al organizaţiilor locale de pe teritoriul său.

Art. 46
Comisia de etică, disciplină şi arbitraj Judeţeană/Sector primeşte
contestaţiile membrilor PER din ﬁliala respectivă, le analizează şi înaintează
rapoartele sale Birourilor Permanente Judeţene sau de Sector. Fac excepţie
contestaţiile a căror soluţionare este, conform statutului, de competenţa
forurilor superioare ale PER. Aceste rapoarte vor ﬁ analizate de către Biroul
Permanent Judeţean sau de Sector, iar hotărârile adoptate de acesta sunt
deﬁnitive şi se comunică în scris la adresa de domiciliu a petentului solicitant
în termen de 15 zile de la adoptare. Se consideră comunicată hotărârea și
dacă petentul semnează pe aceasta că a luat la cunoștință și/sau a fost prezent
la ședință BPJ când a fost analizată petiția.

2. ORGANIZAȚIILE LOCALE

Art. 47
1. Organizaţiile Locale ale Partidului sunt: organizaţii municipale,
organizaţii orăşeneşti, organizații comunale şi organizaţii pe centre de votare.
2. Organizaţiile Locale grupează membrii Partidului din localitatea
respectivă.

Art. 48
1. Forul de conducere cel mai înalt al Organizaţiei Locale este Adunarea
Generală.
2. Adunarea Generală grupează totalitatea membrilor Partidului din
Organizaţia Locală şi este statutară dacă sunt prezenţi majoritatea acestora.
3. Adunarea Generală se întruneşte o dată la patru ani sau ori de câte
ori este nevoie.
4. La cererea majorităţii simple a membrilor Biroului Permanent Local, a
Preşedintelui Biroului Permanent Local, a Biroului Permanent Judeţean sau a
Preşedintelui Biroului Permanent Judeţean se convoacă Adunarea Generală
Extraordinară, care are aceleaşi prerogative ca şi Adunarea Generală Ordinară.
5. Adunarea Generală adoptă hotărâri cu privire la bunul mers al
Organizaţiei Locale.
6. Dacă Organizaţia Locală are un număr mare de membri, depăşind
capacitatea sălii în care va avea loc Adunarea Generală, Biroul Permanent
Local poate stabili o normă de reprezentare.
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Art. 49
1. În intervalul de timp dintre Adunările Generale, Organizaţia Locală este
condusă de un Birou Permanent Local, care se întruneşte lunar sau ori de
câte ori este nevoie.
2. Numărul membrilor Biroului Permanent Local se stabileşte după cum
urmează:
A. Organizaţiile de centre de votare au un Birou Permanent Local, format
din 3 membri, astfel:
– 1 Preşedinte;
– 1 Vicepreşedinte;
– 1 Secretar;
B. Organizaţiile comunale au un Birou Permanent Local, format din 3
membri, astfel:
– 1 Preşedinte;
– 1 Vicepreşedinte;
– 1 Secretar;
C. Organizaţiile orăşeneşti au un Birou Permanent Local format din 9
membri:
– 1 Preşedinte;
– 1 Prim vicepreşedinte;
– 3 Vicepreşedinţi;
– 1 Secretar;
– 3 Membri;
D. Organizaţiile municipale au un Birou Permanent Local format din 11
membri, astfel:
– 1 Preşedinte;
– 1 Prim vicepreşedinte;
– 4 Vicepreşedinţi;
– 1 Secretar;
– 4 Membri;
3. Numărul de membri/funcții din Biroul Permanent Județean/ Biroul
Permanent Municipal/ Biroul Permanent Orășenesc se poate mări cu
aprobarea Biroului Permanent Județean/ Biroului Permanent Municipal/
Biroului Permanent Orășenesc.

Art. 50
1. Membrii Biroului Permanent Local se aleg după procedura de alegere
a Biroului Permanent Judeţean. Un candidat care aspiră la una din funcţiile de
conducere în Biroul Permanent Local trebuie să aibă o vechime de cel puţin
3 luni ca membru al PER, cu cotizaţia achitată la zi.
2. Mandatul Biroului Permanent Local este de patru ani.
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Art. 51
Organizaţiile locale sunt subordonate ﬁlialei judeţene, în ceea ce priveşte
procedurile statutare, activitatea politică, de propagandă, de evidenţă a
membrilor şi de evidență privind încasarea cotizaţiei.
Art. 52
Biroul Permanent Local are următoarele atribuţii:
1. Primeşte cererile de înscriere în PER şi eliberează membrilor
organizaţiei carnetul de membru de Partid;
2. Ţine evidenţa membrilor;
3. Încasează cotizaţiile sau donaţiile şi varsă cota stabilită ﬁlialei judeţene;
4. Adoptă hotărâri privind buna desfăşurare a activităţilor organizaţiei locale;
5. Face propagandă în favoarea doctrinei, programelor şi politicii
Partidului şi promovează presa şi publicaţiile PER;
6. Studiază problemele, doleanţele locale, informează în scris Biroul
Permanent Judeţean şi intervine pe lângă autorităţile locale, în vederea
rezolvării acestora;
7. Prezintă trimestrial, în scris, Biroului Permanent Judeţean, date cu
privire la numărul membrilor organizaţiei şi orice alte aspecte ale activităţii sale;
8. Desemnează candidaţii pentru alegerile locale şi depune listele de
candidaţi, cu avizul Biroului Permanent Judeţean şi al Biroului Permanent
Naţional;
9. Propune Biroului Permanent Judeţean candidaţii pentru alegerile în
Consiliile Judeţene;
10. Desemnează delegaţii la secţiile de votare şi asigură prezenţa lor la urne;
11. Comunică în scris şi de îndată Biroului Permanent Judeţean
rezultatele alegerilor;
12. Stabileşte data, ora şi locul Adunărilor Generale, comunicându-le în
scris Biroului Permanent Judeţean;
13. Desemnează delegaţii pentru Conferinţele judeţene, conform
normelor de reprezentare stabilite de către Biroul Permanent Judeţean;
14. Îndrumă activitatea organizaţiei de pe raza sa teritorială;
15. Are orice alte atribuţii stabilite prin Statut sau de către conducerea
naţională.

3. ORGANIZAȚIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Art. 53
1. Organizaţia Municipiului Bucureşti coordonează activitatea ﬁlialelor
sectoarelor Capitalei.
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2. Organizaţia Municipiului Bucureşti este condusă de un Birou
Permanent, format din 13 membri, astfel:
A. Preşedinte – 1;
B. Prim-vicepreşedinte – 1;
C. Vicepreşedinţi – 3;
D. Secretar general – 1;
E. Secretar general Adjunct – 1;
F. Secretari executivi – 3;
I. Membri – 9.

Art. 54
1. Preşedintele, prim-vicepreşedintele, secretarul şi membrii Biroului
Executiv al Organizaţiei Municipiului Bucureşti sunt aleşi de Birourile
Permanente ale Sectoarelor, într-o şedinţă comună.
2. Preşedinţii ﬁlialelor de sector pot ﬁ vicepreşedinţi ai Biroului
Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti.
Art. 55
1. Biroul Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti se întruneşte
o dată pe lună, sau ori de câte ori este nevoie.
2. Biroul Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti lucrează
statutar, în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi şi adoptă hotărâri, cu
votul majorităţii simple a membrilor prezenţi;
3. Preşedintele Biroului Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti
convoacă şedinţele ordinare, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită, iar pe
cele extraordinare – cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită.
Art. 56
Şedinţa Extraordinară a Organizaţiei Municipiului Bucureşti poate ﬁ
convocată în termen de 3 zile şi de o majoritate simplă din numărul membrilor
Biroului Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti sau de către Biroul
Permanent Naţional.

SECȚIUNEA III: ORGANIZAȚIILE SPECIALE

Art. 57
1. În cadrul Partidul Ecologist Român funcţionează structuri speciale,
precum:
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A. Organizaţia de Tineret a PER – Tineretul Ecologist Român (OTER)
B. Organizaţia de Femei a PER – (OFER);
C. Organizaţia de Pensionari a PER – (OPER);
D. Organizaţia Oamenilor de Afaceri a PER – (OOAER);
E. Organizaţii profesionale sau alte organizaţii stabilite de către Biroul
Permanent Naţional.

2. Organizaţiile speciale au un regulament propriu de funcţionare,
aprobat de către Biroul Permanent Naţional.
3. Organizaţiile speciale fac politica PER, adresându-se segmentelor
sociale de proﬁl.

Art. 58
A.Organizaţia de Tineret (OTER)
1. Organizaţia de Tineret grupează membrii Partidului cu vârsta până la
35 de ani. Preşedintele Organizaţiei de Tineret poate activa în această funcţie
până la împlinirea vârstei de 35 de ani. Pe lângă ﬁecare ﬁlială PER funcţionează
şi o Organizaţie de Tineret.
2. Organizaţia de Tineret desfăşoară următoarele activităţi:
a) Studiază problemele politice, economice, sociale şi culturale ale tinerei
generaţii;
b) Propagă doctrina şi politica PER;
c) Propune programe şi soluţii conducerii PER, pe probleme de tineret;
d) Colaborează cu organizaţiile de tineret ale altor partide, cu alte
structuri asociative de tineret din străinătate, precum şi cu ONG-urile
de proﬁl ecologist;
e) Organizaţia poate înﬁinţa cluburi ecologiste, cu regulamente proprii
de funcţionare;
3. Toate organizaţiile speciale sunt structurate asemănător Organizaţiei
de Tineret.
B. Organizaţia de Femei (OFER)
1. OFER cuprinde membre şi simpatizante care acţionează pentru
încurajarea şi promovarea femeii în toate domeniile de activitate şi care
militează pentru principiul egalităţii de şanse în viaţa politică, economică şi
social-culturală.
2. Scopul OFER este dezbaterea şi analizarea problemelor privind politica
de sprijinire a femeii, copilului şi familiei în societate, în vederea elaborării de
programe şi a strategiei în domeniu.
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C. Organizaţia Pensionarilor (OPER)
1. OPER este constituită din membri şi simpatizanţi ai partidului care sunt
pensionari sau persoane în vârstă.
2. Scopul OPER este dezbaterea şi analiza problemelor legate de politica
de sprijinire a pensionarilor şi a persoanelor în vârstă, în vederea elaborării
de propuneri şi strategii în domeniu.
D. Organizaţia Oamenilor de Afaceri (OOAER)
1. OOAER cuprinde membri şi simpatizanţi ai partidului care activează în
sfera întreprinderilor mici şi mijlocii şi a mediului de afaceri.
2. Scopul OOAER este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de
politica de sprijinire a activităţii întreprinderilor mici şi mijlocii şi a mediului de
afaceri.

SECȚIUNEA IV: GRUPURI INTERNE

Art.59
Liga Aleşilor Locali (LAL)
Cuprinde membrii partidului aleşi în administraţia publică la nivel local şi
judeţean.
Scopul LAL-PER este dezbaterea şi analizarea problemelor legate de
administraţia locală, precum şi elaborarea de propuneri, strategii şi programe
de sprijin al comunităţii locale.
Modul de desfăşurare a activităţii, precum şi de alegere a conducerii LALPER este prezentat în regulamentul propriu, aprobat de Biroul Permanent
Naţional, la propunerea Preşedintelui PER
Liga Parlamentarilor (LP)
Cuprinde toţi parlamentarii care activează în grupurile parlamentare ale
PER din Parlamentul României şi din Parlamentul European.
Principala obligaţie a LP este promovarea politicii partidului în întreaga
activitate parlamentară.
Conducerea LP a PER este asigurată de o conducere colegială formată
din liderii grupurilor partidului în cele două camere ale Parlamentului României
şi Parlamentului European.
LP poate delega reprezentanţi în orice colectiv al partidului care
elaborează propuneri cu caracter normativ.
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CAPITOLUL V – CONDUCEREA NAȚIONALĂ
A PARTIDULUI ECOLOGIST ROMÂN
SECȚIUNEA I: FORURILE DE CONDUCERE

Art. 60
Forurile de conducere ale Partidului Ecologist Român sunt:
1. Congresul;
2. Biroul Permanent Naţional;
3. Biroul Executiv Naţional;
4. Preşedintele.

CONGRESUL

Art. 61
1. Congresul este forul superior de conducere şi decizie al Partidului
Ecologist Român.
2. Congresul dezbate probleme din toate domeniile de activitate ale
Partidului şi adoptă hotărâri şi programe, doctrina şi Programul politic ale PER.
Congresul poate lua orice hotărâri, indiferent dacă acestea sunt de
competenţa unui for inferior de conducere, acesta putându-se autosesiza cu
privire la orice aspect ce priveşte situaţia partidului sau a membrilor săi.

Art. 62
1. Congresul Ordinar are loc o dată la patru ani.
2. În cazuri justiﬁcate, Preşedintele PER, Biroul Permanent Naţional,
Biroul Executiv Naţional sau 2/3 din numărul ﬁlialelor judeţene şi de sector
pot convoca Congresul Extraordinar al Partidului.
3. Cazurile justiﬁcate pentru convocarea Congresului Extraordinar sunt:
A. Comasarea, prin absorbţie sau fuziune, cu alte formaţiuni politice;
B. În cazul în care membrii Biroului Executiv Naţional rămân mai puţini
de jumătate plus unu din componenţa iniţială;
C. În situaţiile speciale prevăzute de Legea Partidelor politice sau
prevăzute de Statut;
D. În cazul suspendării din funcţie, demisiei sau excluderii din partid a
Preşedintelui PER.

4. Congresul Extraordinar îndeplineşte atribuţiile Congresului Ordinar şi
poate organiza alegeri generale.
5. Cu cel puţin 90 de zile înainte de data Congresului Ordinar, vor avea
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loc Conferinţe Judeţene/Municipale/Orășenești /Comunale/de Sector, pentru
alegerea Birourilor Permanente Judeţene şi de Sector şi pentru alegerea
delegaţilor la Congres.
6. Organizațiilor Județene/Municipale/ Orășenești/ Comunale/de Sector
alese statutar între două congrese ordinare consecutive nu li se aplică
prevederile Punctului 5.

Competențele Congresului

Art. 63
A. Congresul partidului are următoarele atribuţii:
1. Adoptă şi/sau modiﬁcă Statutul PER, la propunerea Biroului Permanent
Naţional;
2. Alege Preşedintele Partidului;
3. Aprobă, în acelaşi timp şi împreună cu alegerea Preşedintelui
partidului, programul politic, strategia şi orientarea partidului, prezentate de
acesta, pentru perioada dintre două Congrese Ordinare;
4. Alege în acelaşi timp şi împreună cu alegerea Preşedintele partidului,
prin vot secret, un Preşedinte Executiv, 3 Prim-Vicepreşedinţi, un Secretar
General, un Secretar General Adjunct și 11 Vicepreședinți, care, împreună cu
Președintele partidului, vor constitui Biroul Permanent Național;
6. Niciun membru nu poate accepta prezenţa pe mai mult de o listă a
Biroului Permanent Naţional, în caz contrar prezenţa acestuia va ﬁ nulă de
drept pe toate listele de candidaturi;
7. Alege prin vot secret, pe listă, pe cei 3 membri ai Comisiei Centrale de
Arbitraj;
8. Alege prin vot secret, pe listă, pe cei 3 membri ai Comisiei Centrale de
Cenzori;
9. Aprobă comasarea, prin fuziune sau absorbţie, cu alte partide sau
formaţiuni politice;
10. Aprobă orice alte hotărâri de interes major cu privire la activitatea
PER.
B. În cazul în care se schimbă cadrul legislativ privind partidele politice,
între Congrese, Biroul Executiv Naţional este mandatat de drept să modiﬁce
prezentul Statut.
Art. 64
1. La Congres participă delegaţi de drept, delegaţi aleşi şi invitaţi;
2. Au drept de vot la Congres numai delegaţii de drept şi delegaţii aleşi;
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3. Lucrările Congresului sunt legale şi statutare doar în prezenţa
majorităţii simple a delegaţilor.
4. Hotărârile Congresului se iau prin vot secret sau vot deschis, pentru
legalitatea acestora ﬁind însă necesar acordul majorităţii prezente a
delegaţilor.
Art. 65
Sunt delegaţi de drept:
1. Membrii Biroului Executiv Naţional;
2. Preşedintele Comisiei de Cenzori;
3. Preşedintele Comisiei centrale de etică, disciplină şi arbitraj;
4. Trezorierul PER;
5. Primari, viceprimari, parlamentari şi demnitari PER;
6. Preşedintele de onoare al PER, preşedinţii de onoare ai judeţelor şi
sectoarelor Municipiului Bucureşti şi membrii de onoare ai PER;

Art. 66
La Congresul PER participă membrii PER nominalizaţi de Birourile
Permanente Judeţene/Sector pe baza normei de reprezentare stabilită de
Biroul Permanent Naţional.

Art. 67
1. Biroul Permanent Naţional stabileşte data, locul de desfăşurare, ora
şi ordinea de zi ale Congresului şi acestea se comunică, de către Preşedintele
PER, cu cel puţin 30 de zile înainte de deschiderea lucrărilor, în cazul
Congreselor ordinare.
2. Pentru Congresul Extraordinar, data, locul de desfăşurare, ora şi
ordinea de zi se stabilesc şi se comunică de către cei care convoacă Congresul,
cu cel puţin 15 zile înainte de deschiderea lucrărilor.
Art. 68
1. Congresul Ordinar este organizat de către Biroul Permanent Naţional.
2. Congresul Extraordinar este organizat de un Comitet de Organizare
ales de către Biroul Executiv Naţional.
3. Comitetul de Organizare al Congresului are ca principală atribuţie
rezolvarea oricărei probleme legate de buna desfăşurare a lucrărilor
Congresului.
Art. 69
1. Lucrările Congresului sunt conduse de Preşedintele PER.
În timpul lucrărilor, Preşedintele Congresului poate delega conducerea
lucrărilor altei persoane din cadrul Biroului Permanent Naţional.
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Art. 70
1. Comitetul de organizare veriﬁcă acreditarea ﬁecărui delegat şi invitat,
pregăteşte materialele lucrărilor Congresului, asigură buna desfăşurare a
lucrărilor.
2. Congresul alege Comisia de Numărare şi Validare a Voturilor.
Art. 71
1. Preşedintele Biroului Permanent Naţional prezintă Congresului,
Raportul de activitate al Biroului Permanent Naţional dintre cele două
Congrese, precum şi Programul de măsuri al Partidului.
2. Trezorierul PER prezintă Raportul ﬁnanciar contabil.
3. Preşedintele Comisiei Centrale de Cenzori prezintă Raportul Comisiei.
4. Preşedintele Comisiei Centrale de de etică, disciplină şi arbitraj prezintă
Raportul de etică şi disciplină.
5. Preşedintele Biroului Permanent Naţional prezintă Raportul politic,
programele, strategia şi tactica de viitor ale PER, precum şi orice alte măsuri
ce se propun a ﬁ adoptate.
Art. 72
1. Ordinea de zi şi programul de desfăşurare a lucrărilor, Raportul
Financiar contabil, Raportul Comisiei Centrale de Cenzori, Raportul Comisiei
centrale de arbitraj, Raportul politic, programele, strategia şi tactica de viitor
ale PER, precum şi orice alte măsuri ce se propun a ﬁ adoptate sunt supuse
dezbaterilor şi aprobării Congresului.
2. Delegaţii la Congres au dreptul să ia parte la dezbateri pe oricare din
temele ordinii de zi, conform programului de desfăşurare aprobat.

BIROUL EXECUTIV NAȚIONAL

Art. 73
Biroul Executiv Naţional (BExN) se întruneşte trimestrial.

Art. 74
1. Biroul Executiv Naţional (BExN) îşi exercită atribuţiile prin elaborarea
de hotărâri, decizii, instrucţiuni şi orice alte acte de conducere în limitele
prezentului statut.
2. Pune în aplicare hotărârile Congresului;
3. Ia hotărâri necesare îndeplinirii obiectivelor PER conform strategiei şi
măsurilor dispuse de BPN.
4. Analizează activitatea ﬁlialelor judeţene şi de sector ale Municipiului
Bucureşti, cât şi a organizaţiilor speciale ale partidului.
5. Îndeplineşte orice alte atribuţii ce derivă din prezentul Statut.
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Art. 75
1. Biroul Executiv Naţional (BExN) se compune din:
A. Preşedintele PER;
B. Preşedintele Executiv;
C. 3 Prim-vicepreşedinţi;
D. Secretarul General;
E. Secretarul General Adjunct;
F. Vicepreşedinţii;
G. 8 Secretari Executivi Regionali;
H. Preşedinţii Filialelor Judeţene, Preşedintele Organizaţiei Bucureşti;
I. Preşedinţii Filialelor de Sector ale Municipiului Bucureşti;
J. Preşedintele Organizaţiei de Tineret – OTER;
K. Preşedinta Organizaţiei de Femei – OFER;
L. Preşedintele Organizaţiei de Pensionari-OPER;
M. Preşedintele Organizaţiei Oamenilor de Afaceri- OOAER;
N. Preşedintele Organizaţiei Studenţilor Ecologişti – OSE;
O. Preşedintele LAL a PER.

Art. 76
1. Biroul Executiv Naţional (BExN) se întruneşte trimestrial, la convocarea
Preşedintelui PER.
2. La şedinţe participă membrii Biroului Executiv Naţional (BExN) şi
invitaţii.
3. Pot ﬁ invitaţi:
A. membrii şi preşedinţii de onoare ai PER
B. Membrii PER care răspund de problemele supuse deliberării;
C. Mass-media;
D. alte persoane.
4. Participarea invitaţilor se face cu aprobarea Președintelui PER. Invitaţii
nu au drept de vot.

Art. 77
În situaţii justiﬁcate, Biroul Executiv Naţional (BExN) se poate întruni în
şedinţe extraordinare.
Şedinţele extraordinare pot ﬁ convocate de:
A. Preşedintele PER sau Biroul Permanent Naţional;
B. 2/3 din membrii Biroului Executiv Naţional (BExN);
În oricare din situaţiile în care este convocat, membrilor Biroului Executiv
Naţional li se vor comunica data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi cu cel
puţin 15 zile înainte.
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Art.78
1.Biroul Executiv Naţional aprobă Regulamentul de funcţionare al
organizaţiei de partid.

BIROUL PERMANENT NAȚIONAL AL PER

Art. 79
1. Biroul Permanent Naţional (BPN) este forul de conducere operativ şi
de decizie al partidului, care se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori se
impune, la convocarea Preşedintelui PER, și asigură conducerea partidului
dintre Congrese.
2. Biroul Permanent Naţional este constituit din 21 de membri. Membrii
BPN sunt membri de drept şi membri aleşi.
Membrii aleşi de Congres sunt: Preşedintele PER, Președintele Executiv al
PER, 3 (trei) Prim-vicepreşedinți PER, Secretarul General al PER, Secretarul
General Adjunct al PER şi 11 (unsprezece) membri (denumiţi vicepreşedinţi BPN).
Membrii de drept sunt: Preşedintele organizaţiei de tineret, Preşedinta
organizaţiei de femei şi Preşedintele organizaţiei de pensionari.

Art. 80
Atribuţiile Biroului Permanent Naţional sunt:
1. Adoptă măsurile necesare pentru punerea în aplicare a hotărârilor
luate de Congres;
2. Coordonează activităţile interne şi internaţionale ale partidului;
3. Ia hotărâri pentru îndeplinirea obiectivelor PER; numeşte vicepreşedinţi
din partea PER în cadrul comasărilor cu alte partide sau în cazul aderării la
PER a unor personalităţi marcante; numeşte reprezentanţi în organele de
conducere ale alianţelor politice;
4. Analizează activitatea ﬁlialelor judeţene şi de sector ale Municipiului
Bucureşti, Organizaţiei Municipiului Bucureşti, Organizaţiilor Speciale de Partid,
Departamentelor, Comisiilor şi Serviciilor PER;
5. Iniţiază şi poartă negocieri pentru realizarea unor eventuale alianţe
politice sau electorale, precum şi pentru fuziunea sau comasarea cu alte
formaţiuni politice;
6. Organizează şi stabileşte contacte de colaborare cu celelalte
formaţiuni politice, sindicate, organizaţii ale societăţii civile, precum şi cu
instituţiile sau autorităţile publice;
7. Validează propunerile Preşedintelui PER, pentru funcţiile de
vicepreşedinţi, secretari executivi regionali ai PER, vicepreşedinţi pe
departamente și prim-vicepreședinți;
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8. În situaţia vacantării funcţiei de membru al BPN, această funcţie se
completează la propunerea preşedintelui PER prin hotărârea luată cu
majoritatea absolută a membrilor BPN;
9. Validează sau invalidează alegerile forurilor de conducere ale ﬁlialelor
judeţene, ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, al Organizaţiei Municipiului
Bucureşti, ale Organizaţiilor municipale şi orăşeneşti;
10. Validează candidaturile pentru funcţiile de conducere din partid
precum şi cele de demnitate publică alese sau numite, la propunerea
Preşedintelui PER;
11. Analizează şi validează candidaturile la funcţiile de Primar al oraşelor
şi municipiilor, de Preşedinte al Consiliului Judeţean, listele de candidaturi
pentru alegerile locale la oraşe, municipii şi judeţe, deputat, senator,
preşedinte de euroregiune şi de Preşedinte al României;
12. Desemnează liderii grupurilor parlamentare;
13. Hotărăște înﬁinţarea sau desﬁinţarea structurilor speciale;
14. Stabileşte criteriile de evaluare şi apreciere ale organizaţiilor
teritoriale ale PER;
15. Organizează şi coordonează activitatea structurilor PER;
16. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli;
17. Stabileşte şi urmăreşte punerea în aplicare a sancţiunilor hotărâte;
18. Poate convoca Conferinţe Extraordinare la nivelul ﬁlialelor judeţene
sau de sector ale Municipiului Bucureşti şi ale Diasporei;
19. Aprobă posturile şi grila de salarizare pentru Secretariatul PER;
20. Analizează şi adoptă Regulamentul de Funcţionare şi Organizare a
PER, a structurilor interne şi a departamentelor de specialitate;
21. Biroul Permanent Naţional poate aplica sancţiuni oricărui membru
PER, indiferent de funcţia deţinută în partid, de la simplu membru la
Preşedinte PER. Sancţiunile Biroului Permanent Naţional se aplică cu vot
majoritar absolut din totalul membrilor BPN. Sancţiunile pe care BPN le poate
aplica sunt cele prevăzute de Art.18, pct.2 din prezentul statut. Sancţiunile
BPN devin deﬁnitive, ele putând ﬁ contestate în termen de 15 zile de la
comunicare, numai la Comisia centrală de etică, disciplină şi arbitraj. Soluţia
Comisiei centrale de etică, disciplină şi arbitraj este deﬁnitivă şi irevocabilă;
22. Numeşte conducerile interimare judeţene, municipale şi orăşeneşti
precum şi conducerile structurilor de specialitate naţionale şi judeţene;
23. Îndeplineşte orice atribuţii ce derivă din prezentul statut;
24. Hotărârile BPN se iau cu majoritatea absolută a membrilor BPN.
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PREȘEDINTELE PARTIDULUI ECOLOGIST ROMÂN

Art. 81
Preşedintele Partidului Ecologist Român este garantul înfăptuirii Programului
Politic, al respectării şi aplicării Statutului şi al păstrării identităţii, unităţii şi
prestigiului partidului.
Preşedintele exercită conducerea permanentă a Partidului şi are
următoarele prerogative:
1. Reprezintă PER în relaţiile cu alte formaţiuni politice, cu administraţia
centrală şi locală, cu alte asociaţii şi organizaţii guvernamentale şi
neguvernamentale;
2. Face declaraţii în numele partidului sau desemnează persoane.
3. Convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Permanent Naţional şi
prezidează orice alte organisme de conducere ale partidului la care ia parte;
4. Conduce negocierile politice purtate în numele Partidului Ecologist Român;
5. Numeşte componenţa Comisiei Permanente pentru Statut şi
Regulamente;
6. Îşi poate delega unele competenţe numai membrilor BPN;
7. Numeşte şi revocă purtătorul de cuvânt al partidului;
8. Semnează listele electorale ale PER sau deleagă alte persoane;
9. Semnează hotărârile, actele de conducere şi comunicatele Partidului;
10. Are drept de semnătură în actele cu caracter de organizare,
administrativ, ﬁnanciar şi de gestiune ale Partidului;
11. Poate propune reorganizarea ﬁlialelor judeţene şi a sectoarelor
Municipiului Bucureşti;
12. Preşedintele PER numeşte și revocă președinți interimari ai Filialelor
Județene și preşedinţii Organizaţiilor de Tineret, de Femei şi de Pensionari.
13. Numeşte trezorierul Partidului;
14. Preşedintele PER are la dispoziţie cabinetul său central;
15. Președintele PER poate invita la şedinţele Biroului Permanent
Național orice persoană.
16. Președintele PER, între Congrese, numește și supune validării BPN
numirile pentru funcțiile vacante de Prim-vicepreședinte, Vicepreședinte,
Secretari Generali și Secretari Generali Adjuncți, secretari executivi regionali
și vicepreședinți pe departamente.

PREȘEDINTE EXECUTIV PER

Art. 82
1. Prezidează ședințele forurilor PER în absența președintelui; înlocuiește
Președintele PER în caz de indisponibilitate;
2. Face declarații în numele partidului; reprezintă PER, împreună cu
Președintele partidului, în relațiile cu autorităţile statului, cu celelalte formaţiuni
politice, organizaţii neguvernamentale şi alte instituţii şi organizaţii din ţară şi
străinătate.
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3. Coordonează activitatea PER în sfera relaţiilor internaţionale şi cu
structurile europene similare.
4 Face propuneri de reorganizare a ﬁlialelor județene, a Municipiului
București și diaspora.
5. Coordonează activitatea Prim-vicepreședinților.
6. Este conducătorul departamentelor care se ocupă de:
A. Mediu de afaceri, coordonând activitatea precum și punerea în
practică a hotărârilor Biroului Executiv Național și a deciziilor Biroului
Permanent Național aferente departamentelor politici economice,
mediu de afaceri și fonduri europene;
B. Societate civilă; coordonând activitatea precum și punerea în
practică a hotărârilor Biroului Executiv Național și a deciziilor Biroului
Permanent Național aferente departamentelor politici sociale, relaţii
cu sindicate, patronate, organizaţii neguvernamentale şi grupuri de
cetăţeni; coordonează activitatea organizațiilor interne și a consiliului
seniorilor în vederea integrării activității acestora în acțiunea unitară
a partidului;
C. Politici publice, coordonând activitatea precum și punerea în
practică a hotărârilor Biroului Executiv Naţional și a deciziilor Biroului
Permanent Naţional aferente departamentelor de politici privind
administraţia publică, locală şi centrală, justiţie, siguranţă naţională,
ordine publică şi siguranţa cetăţeanului, politici în agricultură,
silvicultură, mediu şi dezvoltare rurală, politici în educaţie, cercetare,
cultură, culte, minorităţi şi sport și politici în sănătate; asigură
legatura cu prim-vicepreședintele pentru mediul de afaceri și
societatea civilă referitor la politicile economice și sociale;
coordonează activitatea Comisiei naționale pentru strategii și a Ligii
aleșilor locali.
7. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Președintele PER.

PRIM-VICEPREȘEDINȚII PER

Art. 83
1. Prim-vicepreşedinții PER reprezintă partidul împreună cu Preşedintele
PER şi Secretarul General în relaţiile cu autorităţile statului, cu celelalte
formaţiuni politice, organizaţii neguvernamentale şi alte instituţii şi organizaţii
din ţară şi din străinătate.
2. Prim-vicepreşedintele PER îl înlocuiește pe Președintele PER în caz de
indisponibilitate, prin delegare directă sau, în cazuri excepționale, prin votul
Biroului Permanent Naţional.
3. A. Cei 3 Prim-vicepreședinți ai PER sunt responsabili pentru
următoarele domenii:

T

U
AT

ST

33

(i)
(ii)
(iii)

Organizare
Strategii politice și administrație publică
Comunicare

B. Responsabilitățile Prim-vicepreședinților pe domenii:
a) Prim-vicepreședintele pentru Organizare coordonează activitatea
organizare și reorganizare în teritoriu, precum și punerea în practică
a hotărârilor și a deciziilor Biroului Permanent Naţional; coordonează
cei 8 Vicepreședinți regionali;
b) Prim-vicepreședintele pentru Strategii politice și administrație publică
coordonează activitatea precum și punerea în practică a hotărârilor
și a deciziilor Biroului Permanent Naţional aferente departamentului
strategii şi relaţii politice și relații internaționale; coordonează
activitatea grupurilor parlamentare din Parlamentul României și
Parlamentul European în vederea integrării activității acestora în
acțiunea unitară a partidului;
c) Prim-vicepreședintele pentru Comunicare coordonează activitatea
precum și punerea în practică a hotărârilor Biroului Executiv Naţional
și a deciziilor Biroului Permanent Naţional aferente departamentului
imagine, comunicare, relaţii cu mass-media şi purtător de cuvânt;
coordonează activitatea guvernului alternativ în vederea integrării
activității acestora în acțiunea unitară a partidului.

4. În prima ședință a Biroului Permenent Naţional după Congresul
Ordinar se va stabili domeniul de activitate al ﬁecărui Prim-vicepreședinte.
5. Prim-vicepreşedinții îndeplinesc orice altă responsabilitate stabilită de
Preşedintele PER.

SECRETARUL GENERAL

Art. 84
1. Coordonează şi îndrumă activitatea Secretarilor Executivi Regionali ai
PER, secretarilor Birourilor Permanente ale Filialelor Judeţene şi de Sector ale
Municipiului Bucureşti.
2. Răspunde de evidenţa membrilor PER şi a tuturor organizaţiilor locale.
3. Reprezintă PER alături de alte persoane desemnate de președintele
PER în caz de indisponibilitate a președintelui PER în relaţiile cu alte partide,
ONG-uri şi fundaţii din ţară şi din străinătate.
4. Prezintă în ﬁecare şedinţă a Biroului Executiv Naţional raportul de
activitate a Secretariatului PER.
5. Prezintă, în ﬁecare şedinţă a Biroului Permanent Naţional, raportul de
activitate a structurilor din teritoriu.
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6. Stabileşte atribuţiile Secretarului General Adjunct şi a secretarilor
executivi regionali.
7. Secretarul General răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul
de lucru, răspunde de comunicarea dintre organismele de conducere la nivel
central şi ﬁlialele teritoriale şi răspunde de gestionarea surselor de ﬁnanţare
şi gestiunea patrimoniului mobil şi imobil al partidului.
8. În activitatea sa, Secretarul General este ajutat de Secretarul General
Adjunct și de secretarii executivi.
9. Secretarul General ţine evidenţa, comunică şi urmăreşte îndeplinirea
deciziilor Biroului Politic Național și ale Președintelui PER.
10. Îndeplineşte orice responsabilitate stabilită de Preşedintele PER.

SECRETARIATUL PER

Art.85
Secretariatul PER este compus din Secretarul General, Secretarul
General Adjunct, 8 vicepreședinți regionali şi 8 secretari executivi regionali.
Secretarul General Adjunct se subordonează Secretarului General al PER,
duce la îndeplinire sarcinile trasate de acesta şi îl înlocuieşte pe acesta în caz
de indisponibilitate.

VICEPREȘEDINȚII PER

Art. 86
1. Vicepreședinții sunt liderii acțiunii politice și de imagine ai partidului,
putând exprima public poziția partidului în legătură cu temele politice de
actualitate.
2. Vicepreședinții pe departamente de specialitate coordonează
activitățile din domeniul aferent departamentului precum și activitatea
comisiei de specialitate corespunzătoare; sunt responsabili pentru elaborarea
politicilor din domeniul respectiv.
3. Vicepreședinții regionali sunt responsabili de activitatea organizațiilor
județene/de sector/a municipiului Bucureşti din regiunea în care au fost aleși.
Urmăresc activitatea organizatorică și punerea în aplicare a deciziilor forurilor
de conducere ale partidului în respectivele organizații județene.
4. Vicepreședinții regionali și secretarii executivi regionali primesc
însărcinări de la Președintele PER și Secretarul General.
5. Vicepreşedinții îndeplinesc orice altă responsabilitate stabilită de
Preşedintele PER.
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PROCEDURA DE ALEGERE A FORURILOR DE CONDUCERE
ALE PER

Art. 87
1. Alegerea forurilor de conducere ale PER se face prin vot secret.
2. Poate candida pentru o funcţie de conducere a PER orice membru al
partidului care nu are interdictie legala de a alege sau a ﬁ ales şi care
îndeplineşte următoarele criterii de vechime în PER:
A. Pentru funcţii de conducere în organizaţia locală – 3 luni vechime sau
cu derogare aprobată de Biroul Permanent Naţional;
B. Pentru funcţii de conducere în organizaţia judeţeană – 1 an vechime
sau cu derogare aprobată de Biroul Permanent Naţional;
C. Pentru funcţii de conducere în structurile naţionale – 5 ani vechime
sau cu derogare aprobată de Biroul Permanent Naţional;
D. Pentru funcţiile de Preşedinte al PER, Prim-vicepreşedinte, Secretar
General – 5 ani vechime sau cu derogare aprobată de Biroul
Permanent Naţional.
3. Candidatul este propus de către ﬁlialele judeţene şi de sector ale
Municipiului Bucureşti.
4. În cazul în care există funcţii fără candidaţi, Biroul Permanent Naţional
propune candidaţi din rândul delegaţilor.
Art. 88
Fiecare candidatură va ﬁ însoţită de un curriculum vitae. Se va utiliza
modelul de CV european.

Art. 89
1. Alegerile au loc prin înscrierea candidaţilor pe buletine de vot, uninominal
sau pe liste, în funcție de decizia BPN.
2. Candidaturile pentru funcţiile de conducere în organizaţia locală sau
funcţiile de conducere în organizaţia judeţeană se depun la secretarul
organizaţiei respective, cel târziu cu 48 de ore înaintea alegerilor.
3. Nu se poate candida la mai multe funcţii de conducere.
4. Candidaturile la funcţiile de conducere ale PER sunt analizate şi
validate de Biroul Permanent Naţional.
5. Este ales acel candidat care a obţinut cel puţin majoritate simplă din
numărul delegaţilor prezenţi.
6. În caz de egalitate, este ales candidatul cu cea mai mare vechime în
Partid. La vechime egală, este ales cel care anterior a deţinut o funcţie mai
mare în Partid.
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Art.90
1. Dacă în urma primului tur de scrutin rămân funcţii neocupate, atunci
se va trece la al doilea tur de scrutin, la care participă primii doi candidaţi
propuşi pentru acele funcţii.
2. Va ﬁ declarat ales candidatul care obţine cele mai multe voturi valabil
exprimate.
Art. 91
Procedura de vot este valabilă pentru toate funcţiile Partidului Ecologist
Român, cu excepţia funcţiilor de conducere a structurilor funcţionale.
Art. 92
În urma numărării voturilor valabil exprimate, Comisia de numărare şi
validare a voturilor încheie un proces verbal căruia îi dă citire în faţa
alegătorilor.
Art. 93
Durata mandatului pentru ﬁecare funcţie de conducere este de 4 ani, iar
în cazuri justiﬁcate se pot organiza alegeri înainte de termen.

SECȚIUNEA II: STRUCTURI SPECIALE ALE PER

Art. 94
Structurile speciale ale PER (departament, comisie, serviciu) sunt parte
componentă a organizării teritoriale ale PER.

Art. 95
1. Departamentele de specialitate ale PER vor ﬁ înﬁinţate pe următoarele
domenii:
A. Departamentul pentru Strategii, Relaţii Politice și Relații Internationale;
B. Departamentul Imagine, Comunicare, Relaţii cu mass-media şi Purtător
de cuvânt;
C. Departamentul pentru Politici Economice, Mediu de afaceri și Fonduri
Europene;
D. Departamentul pentru Politici Sociale, Relaţii cu Sindicate, Patronate,
Organizaţii Neguvernamentale şi grupuri de cetăţeni;
E. Departamentul pentru Politici privind Administraţia Publică, Locală şi
Centrală, Justiţie, Siguranţă Naţională, Ordine Publică şi Siguranţa Cetăţeanului;
F. Departamentul pentru Politici în Agricultură, Silvicultură şi Dezvoltare
Rurală;
G. Departamentul pentru Politici în Protecția Mediului și Ecologie;
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H. Departamentul pentru Politici în Educaţie, Cercetare, Cultură, Culte,
Minorităţi şi Sport;
I. Departamentul pentru Politici în Sănătate;
H. Altele în funcţie de necesităţi.

2. Activitatea şi atribuţiile ﬁecărei structuri funcţionale (departament,
comisie şi serviciu) sunt stabilite prin regulamente proprii de funcţionare şi
aprobate de Biroul Permanent Naţional.
3. Preşedinţii structurilor speciale sunt numiţi de Biroul Permanent
Naţional la propunerea Preşedintelui PER, a Președintelui Executiv, a Prim-vicepreşedintelui de resort şi a Secretarului General.
4. Președinții structurilor speciale devin totodată vicepreședinți ai PER.
5. Coordonarea preşedinţilor structurilor speciale este exercitată de
Prim-vicepreşedintele de resort şi realizată prin secretariatul PER.
6. Structurile speciale ale PER îşi realizează un regulament de funcţionare
care urmează a ﬁ validat de BPN.
7. Departamentul ﬁnanciar-contabil este coordonat de trezorierul PER

COMISIA CENTRALĂ DE ETICĂ, DISCIPLINĂ ȘI ARBITRAJ

Art. 96
1. Comisia centrală de etică, disciplină şi arbitraj este compusă din 3
membri cu pregătire şi experienţă juridică sau economică, aleşi de Congres.
Comisia centrală de etică, disciplină şi arbitraj funcţionează legal în prezenţa
a cel puţin doi membri. Hotărârile luate de această comisie se adoptă cu votul
majorităţii absolute a membrilor comisiei.
2. Membrii Comisiei centrale de etică, disciplină şi arbitraj îşi aleg un
preşedinte, în prima şedinţă, din rândul membrilor.
3. Comisia centrală de etică, disciplină şi arbitraj judecă situaţiile
disciplinare, litigiile dintre membrii PER cu funcţii de conducere la nivel central,
judeţean, de sector, local sau al Municipiului Bucureşti.
4. Soluţionează contestaţiile împotriva neregulilor sesizate în
desfăşurarea alegerilor Biroului Permanent de Sector, Biroului Permanent
Judeţean, Biroului Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti şi Biroului
Executiv Naţional.
5. Comisia centrală de etică, disciplină şi arbitraj se poate autosesiza cu
privire la încălcarea Statutului PER şi a legilor ţării;
6. Comisia centrală de etică, disciplină şi arbitraj analizează propunerile
de modiﬁcare a statutului PER
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7. Comisia funcţionează pe baza regulamentului propriu, aprobat de BPN
al PER.
8. În caz de vacantare a unui loc în comisie, BPN numeşte un membru
provizoriu până la primul Congres.
9. În cadrul ședințelor BPN și BExN, președintele Comisiei de etică,
disciplină şi arbitraj are statut de invitat permanent.

Art. 97
1. Deciziile Comisiei de etică, disciplină şi arbitraj sunt deﬁnitive şi
irevocabile.
2. Hotărârile Comisiei centrale de etică, disciplină şi arbitraj se comunică
contestatarilor şi organizaţiei de partid în cauză, în termen de 15 zile de la data
pronunţării, prin intermediul Secretariatului general al PER

COMISIA CENTRALĂ DE CENZORI

Art. 98
1. Comisia Centrală de Cenzori este organul care veriﬁcă întreaga
activitate ﬁnanciară a partidului şi este aleasă de Congresul PER, pe o perioadă
de 4 ani.
2. Comisia Centrală de Cenzori este alcătuită din 3 membri cu pregătire
şi experienţă economico-ﬁnanciară. Comisia funcţionează legal în prezenţa a
cel puţin 3 membri, care îşi aleg un preşedinte, în prima şedinţă, din rândul
membrilor. Hotărârile luate de această comisie se adoptă cu votul majorităţii
absolute a membrilor comisiei.
3. Comisia funcţionează pe baza regulamentului propriu, aprobat de
Biroul Permanent Naţional al PER.
4. Comisia are dreptul de a controla şi soluţiona, din proprie iniţiativă sau
ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor primite, documentele economicoﬁnanciare şi modul de formare şi utilizare a bugetelor ﬁlialelor judeţene/de
sector, precum și a celor de la nivel central.
5. Comisia avizează reglementările de ordin intern ale partidului privind
gestionarea resurselor ﬁnanciare, întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli
şi a bilanţurilor contabile.
6. Concluziile veriﬁcărilor efectuate de Comisie sunt prezentate în
informări adresate Biroului Permanent Naţional al PER.
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CAPITOLUL VI – DESEMNAREA CANDIDAȚILOR
ÎN ALEGERI

SECȚIUNEA I: DESEMNAREA CANDIDAȚILOR
PENTRU ALEGERILE LOCALE ȘI JUDEȚENE

Art. 99
1. Orice membru PER poate depune în cadrul organizaţiei locale din care
face parte candidatura proprie sau poate recomanda un alt membru din
cadrul organizaţiei, pentru alegeri în funcţiile din administraţia locală.
2. Biroul Executiv al organizaţiei locale analizează şi propune pentru
validare forurilor superioare candidaţii partidului la alegerile locale.

Art. 100
1. La funcţiile pentru care alegerile se desfăşoară prin scrutin uninominal,
candidatul propus de Partid trebuie să întrunească votul majorităţii simple a
membrilor Biroului Executiv Local/Biroului Permanent Judeţean/Biroului
Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti şi validat, după caz, de Biroul
Permanent Naţional.
2. Dacă nici unul dintre candidaţi nu a întrunit această majoritate simplă, se
va proceda la un al doilea tur de scrutin, la care vor lua parte cei doi candidaţi care
au obţinut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin. Va ﬁ desemnat
candidat al PER cel care a întrunit cel mai mare număr de voturi în turul doi.
Art. 101
1. Pentru alegerile care se desfăşoară pe liste, vor ﬁ desemnaţi candidaţii
PER care întrunesc cel mai mare număr de voturi, obţinut în cadrul organizaţiei
locale, judeţene sau municipale.
2. Poziţia pe listă a ﬁecărui candidat se stabileşte în funcţie de numărul
de voturi obţinut, în ordinea descrescătoare a acestuia.
Art. 102
1. Candidaţii desemnaţi prin votul Biroului Executiv Local sunt supuşi
aprobării Biroului Permanent Judeţean, care poate să inﬁrme un candidat sau
să schimbe ordinea pe listă a candidaţilor, consultând însă Biroul Executiv
Local al organizaţiei care a făcut propunerile.
2. Desemnarea candidaţilor pentru Consiliile Judeţene, Municipale şi
Orăşeneşti se face la propunerea Biroului Permanent Judeţean, cu aprobarea
Biroului Permanent Naţional.
3. Desemnarea candidaţilor pentru Consiliul General al Municipiului
Bucureşti şi celor pentru Consiliile de sector se face la propunerea Biroului
Permanent de Sector/Biroului Permanent al Organizaţiei Municipiului
Bucureşti cu aprobarea Biroului Permanent Naţional.
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Art. 103
La toate desemnările de candidaţi, în caz de paritate de voturi, criteriul
de departajare este vechimea în partid şi funcţiile pe care le-a deţinut sau le
deţine în PER.

SECȚIUNEA II: DESEMNAREA CANDIDAȚILOR
PENTRU ALEGERILE PARLAMENTARE

Art. 104
1. Candidaţii PER pentru alegerile parlamentare se stabilesc de Biroul
Permanent Judeţean şi de Biroul Permanent al Organizaţiei Municipiului
Bucureşti, prin vot deschis.
2. Orice membru PER al organizaţiei locale sau de sector îşi poate
depune propria candidatură sau poate ﬁ propus de un alt membru al
organizaţiei respective.
Art. 105
1. Pentru alegerile care se desfăşoară pe liste de candidaţi vor ﬁ
desemnaţi candidaţii PER care întrunesc cel mai mare număr de voturi.
2. Poziţia pe listă a ﬁecărui candidat se stabileşte în funcţie de numărul
de voturi obţinut, în ordinea descrescătoare a acestora.

Art. 106
1. Biroul Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti atribuie
ﬁecărei Filiale de Sector dreptul de a desemna un număr de candidaţi.
2. Biroul Permanent al ﬁecărei Filiale de Sector stabileşte, prin vot secret,
candidaţii proprii, pe baza scrutinului de listă. Ordinea candidaţilor se
stabileşte de Biroul Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti, în funcţie
de numărul de voturi obţinut, în ordinea descrescătoare a acestora.
Art. 107
1. În toate situaţiile, atât în judeţele cât şi în sectoarele Municipiului
Bucureşti, în caz de paritate de voturi, criteriile de departajare sunt vechimea
mai mare în Partid şi funcţiile pe care le-au deţinut sau le deţin.
2. Toate candidaturile PER pentru alegerile parlamentare se aprobă de
Biroul Permanent Naţional.
3. Cu 30 de zile înainte de deschiderea campaniei electorale, Biroul
Permanent Naţional desemnează o Comisie de candidaturi a Partidului.

Art. 108
1. Filialele judeţene şi Organizaţia Municipiului Bucureşti înaintează listele
proprii de candidaţi Comisiei de candidaturi a Partidului, spre avizare.
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2. În scopul unei reprezentări cât mai bune a Partidului în Parlament,
având consultarea Birourilor Permanente ale Filialelor Judeţene şi Biroului
Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti, Biroul Permanent Naţional
poate schimba ordinea candidaţilor pe listele înaintate de ﬁlialele judeţene şi
de Organizaţia Municipiului Bucureşti.
Art. 109
1. Biroul Permanent Naţional al PER stabileşte membrii partidului care
vor candida pe listele altui judeţ decât cel în care aceştia domiciliază şi îi vor
include pe listele supuse votului Birourilor Permanente Judeţene şi al
Municipiului Bucureşti.
2. Numărul acestor candidaţi nu poate depăşi:
A. Un candidat în judeţele în care numărul total al parlamentarilor este
de cel mult 9;
B. Doi candidaţi în judeţele în care numărul total al parlamentarilor este
mai mare de 9;
C. În Municipiul Bucureşti, numărul acestor candidaţi este de 4 pentru
Camera Deputaţilor şi 2 pentru Senat;
3. În cazul în care o ﬁlială judeţeană nu are listă proprie de candidaţi,
atunci poate ﬁ stabilită o listă cu alţi candidaţi domiciliaţi în alte judeţe;
Art. 110
În cazul modiﬁcării sistemului electoral, desemnarea candidaţilor
Partidului se va face după norma stabilită de Biroul Permanent Naţional.
Art. 111
1. Înscrierea oﬁcială a candidaţilor Partidului la circumscripţiile electorale
se face de către Preşedinţii Birourilor Permanente ale organizaţiilor judeţene,
conform legii.
2. Listele de candidaţi validate de Biroul Permanent Naţional sunt
semnate de Preşedintele PER sau de persoana desemnată de către acesta.

SECȚIUNEA III: DESEMNAREA CANDIDAȚILOR
PENTRU ALEGERILE EUROPARLAMENTARE

Art. 112
1. Fiecare ﬁlială judeţeană are dreptul la cel puţin o propunere de
candidatură. Ordinea candidaţilor se va face în funcţie de numărul de voturi
obţinut în şedinţa Biroului Permanent Naţional. Lista ﬁnală a candidaţilor
desemnaţi va ﬁ aprobată de Biroul Permanent Naţional. Candidaţii vor
îndeplini condiţiile şi criteriile prevăzute de lege.
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CAPITOLUL VII – VENITURI ȘI CHELTUIELI
Art. 113
Veniturile Partidului constau din:
1. Cotizaţii ale membrilor de Partid;
2. Subvenţii de la bugetul de stat;
3. Donaţii şi legate;
4. Venituri provenite din activităţi proprii, conform legii;
5. Împrumuturi.

Art. 114
1. Veniturile provenite din subvenţiile bugetare pot avea următoarele
destinaţii:
A. Cheltuieli pentru întreţinerea, funcţionarea şi dotarea sediilor;
B. Cheltuieli pentru telecomunicaţii;
C. Cheltuieli de personal;
D. Cheltuieli pentru activităţi cu caracter politic;
E. Cheltuieli pentru presă şi propagandă;
F. Cheltuieli de deplasare în ţară şi străinătate;
G. Cheltuieli cu delegaţiile din străinătate;
H. Cheltuieli pentru campania electorală;
I. Investiţii de bunuri mobile şi imobile.
Art. 115
1. Membrii PER, au obligaţia să plătească o cotizaţie lunară, cuantumul
acesteia ﬁind stabilit de Biroul Permanent Naţional în prima şedinţă.
2. Preşedintele PER, poate dispune efectuarea de cheltuieli curente şi
poate dispune, într-un an calendaristic, de până la 10% din fondurile Partidului
pentru alte cheltuieli prevăzute de Statut sau în Bugetul de venituri şi cheltuieli.
3. Preşedintele PER aprobă deschiderea de conturi bancare pentru
ﬁecare organizaţie de partid.

Art. 116
Membrii PER aﬂaţi în situaţie excepţională pot solicita scutirea de la plata
cotizaţiei. Cererea de scutire se formulează în scris şi este supusă aprobării
forului executiv al organizaţiei locale.
Art. 117
1. Filialele Partidului pot iniţia şi întreprinde activităţi lucrative în interesul
şi folosul Partidului, în conformitate cu prevederile legale.
2. Biroul Executiv Naţional poate aproba înﬁinţarea de asociaţii sau
fundaţii pentru realizarea obiectivelor Partidului.
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CAPITOLUL VIII - DISPOZIȚII FINALE

Art. 118
1. Delegaţii Partidului la Biroul Electoral Central vor ﬁ stabiliţi de Biroul
Permanent Naţional.
2. Delegaţii Partidului la Birourile Electorale Judeţene sau de Sector vor
ﬁ stabiliţi de Birourile Permanente Judeţene sau de Sector.
3. Delegaţii Partidului la Biroul Electoral al Municipiului Bucureşti vor ﬁ
stabiliţi de Biroul Permanent al Organizaţiei Municipiului Bucureşti.
Art. 119
În cazul participării la alegeri pe liste comune cu alte formaţiuni,
prevederile din prezentul capitol vor ﬁ în conformitate cu decizia Biroului
Permanent Naţional.

Art. 120
Congresul Partidului este singurul abilitat să hotărască asupra dizolvării
Partidului.

Art. 121
1. Desemnarea candidatului Partidului pentru alegerile prezidenţiale se
face de către Biroul Permanent Naţional, prin vot.
2. În cazul în care PER nu are candidat propriu, atunci Biroul Permanent
Naţional poate hotărî susţinerea unui candidat independent sau al altui partid.

Art. 122
1. Membrii PER nu pot face declaraţii publice împotriva prevederilor
Statutului, Programului Politic sau hotărârilor adoptate de forurile de
conducere ale Partidului.
2. Aceste declaraţii constituie abateri disciplinare grave, care vor ﬁ
analizate de Comisia de etică, disciplină şi arbitraj şi se vor sancţiona conform
Statutului.
3. Ședințele BPN sau BExN pot ﬁ înregistrate sau transmise live numai
de secretariatul de ședință, cu acordul Președintelui PER, și au caracter
conﬁdențial implicit. Altor participanți le este interzis să înregistreze lucrările
ședinței, parțial sau integral, sub sancțiunea revocării din funcția deținută în
structura pentru care s-a organizat ședința sau, în cazul divulgării unor
informații conﬁdențiale, prin excludere din Partidul Ecologist Român.
Art. 123
Acest statut a fost adoptat în conformitate cu Legea partidelor politice şi
cu legislaţia românească în vigoare.
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Preambul
În poﬁda schimbărilor la care suntem martori în ﬁecare zi, după 30 de
ani, România nu a reușit să-și depășească nivelul și condiția economică,
rămânând în zona codașă a Europei, cu un nivel de trai mult inferior mediei
europene și cu o structură economică incapabilă să valoriﬁce eﬁcient factorii interni și externi ai dezvoltării și modernizării.
Declanșarea crizei economice și ﬁnanciare internaționale provocată
de pandemia de COVID a scos în evidență diﬁcultățile pe care economiile
naționale le au în ceea ce privește capacitatea de adaptare la schimbările
profunde pe care umanitatea le-a suferit și le suferă nu numai ca urmare
a dinamicii nemaiîntâlnite a progresului tehnic și a deteriorării mediului
natural, dar și ca urmare a unei din ce în ce mai puternice implicări a politicului în economie.
În condițiile în care climatul economic și social din România se confruntă astăzi cu grave convulsii atribuite unei crize profunde economicosociale și morale, în care nivelul de trai al românilor se deteriorează
semniﬁcativ de la o zi la alta, iar modiﬁcările climatice ne afectează din ce
în ce mai mult în toate planurile existențiale, este foarte greu de imaginat
că vom reuși să ne integrăm corespunzător la cerințele modului de viață
și, mai ales, la comportamentul speciﬁc cetățeanului de tip european.
Lipsa de preocupare a tuturor formațiunilor politice pentru găsirea
unor soluții eﬁciente de a ieși din acestă situație va accentua marginalizarea
cetățeanului român în cadrul marii familii europene pentru toate categoriile
de sociale ale populației românești, dar în mod deosebit pentru populația
din mediul rural.
Partidul Ecologist Român nu poate să nu țină seamă de această situație și își propune să acționeze responsabil și eﬁcient la nivel național atât
pentru protejarea cetățenilor săi în fața efectelor crizelor de toate genurile,
cât și pentru crearea condițiilor unei dezvoltări durabile.
Greșelile post-decembriste ale guvernanților, introducerea unui
barbar și inutil program de austeritate în disprețul clasei politice față de
nevoile reale ale cetățeanului au făcut ca instituțiile și instrumentele pieței
să-și piardă treptat funcțiile de reglare, devenind din ce în ce mai mult un
decor în spatele căruia s-au ascuns dezinteresul și lipsa de responsabilitate
a politicului față de social.
La nivel mondial, problematicile de mediu depind în principal de trei
factori: suprapopulația, epuizarea resurselor și poluarea.
Amenințările care ne inﬂuențează și pe noi sunt, pe lângă criza
economică globală, criza energetică, criza apei dulci, cea alimentară,
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precum și conﬂictele armate ori terorismul – o amenințare asimetrică fără
precedent.
La nivel național, mediul a suferit în cei 31 de ani de libertate și
democrație o adevărate ciuntire. Milioanele de metri cubi de lemn tăiat ilegal, exploatarea de resurse naturale cu tehnologii din secolul trecut și poluarea au condus la fenomene fără precedent. Inundații, alunecări de teren,
deșertiﬁcări și infestări ale pânzei freatice sunt astăzi fenomene des întâlnite și necombătute. Nu s-au luat măsuri nici măcar pentru combaterea
efectelor, cauzele ﬁind încă ignorate.

Orientarea ideologică
a Partidului Ecologist Român
În acest context de criză economică, sanitară și socială, de creștere a
gradului de sărăcire a populației, de degradare a sistemului de sănătate și
educație, de distrugere și înstrăinare a patrimoniului natural și cultural
național, de iresponsabilitate și corupție a unei mari părți a clasei politice și
de lipsă a unei strategii viabile de dezvoltare pe termen lung, Partidul Ecologist Român prezintă cetățenilor României o ofertă de politică alternativă.
Cu o orientare politică de centru, Partidul Ecologist Român promovează o politică pentru oameni și viață, o politică de transformare și
modernizare a societății românești, bazată pe principiul protejării și îmbogățirii resurselor vitale ale țării: omul, resursele naturale, cultura și
tradițiile naționale.

Viziunea politică
a Partidului Ecologist Român
Partidul Ecologist Român este promotorul ecologiei politice prin introducerea și respectarea principiilor de bază ale ecologiei în conceperea și
implementarea politicilor economice și sociale, în sensul respectului instituțiilor statului și al clasei politice față de cetățean și natură, al responsabilității față de echilibrarea relațiilor economice și sociale dintre generații, al
păstrării și dezvoltării patrimoniului național în condițiile globalizării, al încurajării inițiativei antreprenoriale a capitalului autohton, al prioritizării
obiectivelor de investiții printr-un raport corect între beneﬁciul material și
protejarea mediului înconjurător, al valoriﬁcării cât mai înalte a factorilor

48

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

naturali de avantaj comparativ ai României prin stimularea dezvoltării agriculturii și a industriilor prelucrătoare.
Partidului Ecologist Român își propune să transforme treptat atât
comportamentul politic și instituțional, cât și cel individual, în direcția
înțelegerii responsabilității pe care ﬁecare instituție, organizație, ﬁrmă sau
cetățean o au față de ceea ce este și ceea ce înseamnă România pentru
ﬁecare dintre noi, ca și pentru ﬁecare dintre copiii și copiii copiilor noștri.
România este și va ﬁ patria cetățenilor români nu numai pentru ca
s-au născut pe teritoriul său național, dar și pentru că întreaga lor viață, ca
viața urmașilor lor, se bazează pe ceea ce oferă acest teritoriu, adică patrimoniul său de resurse naturale, umane, de cultură, tradiții și obiceiuri.
Numai înțelegerea și respectarea valorii inestimabile a patrimoniul nostru
național va putea schimba mentalitatea și comportamentul clasei politice,
conducând-o spre un autentic patriotism, prin punerea interesului național
mai presus decât interesul electoral.
Partidul Ecologist Român consideră că România are nevoie de ecologia
politică nu doar în sensul strict al protejării mediului natural, ci și al protejării
societății românești de pericolul deteriorării mediului economic, social, politic
și educațional.
După mai mult de trei decenii în care politica românească nu a putut
să pună interesul protejării și dezvoltării mediului de viață al românilor mai
presus decât interesele electorale sau de grup, oferta de alternativă politică
pe care o prezintă Partidul Ecologist Român este alegerea înțeleaptă pentru
viitorul nostru.
În concepția PER, ecologia a devenit, în actualele condiții, o componentă fără de care România nu poate avea un viitor european de succes, o
expresie directă a patriotismului și a responsabilității actualei clase politice
față de viitorul acestei națiuni. Starea națiunii române, a prezentei și viitoarelor generații, depinde de modul în care vom ști să ne exploatăm și să
ne gestionăm resursele în propriul nostru interes.

Valorile promovate
de Partidul Ecologist Român
Luând în calcul contextul internațional, recentele crize economice,
ﬁnanciare, sanitare și de securitate, dar și situația în care se aﬂă România,
PER consideră recunoașterea și aplicarea regulilor dezvoltării durabile ca
pe un factor esențial al creșterii economice și o condiție principală a unui
climat social echilibrat și constructiv.
n Partidul Ecologist Român crede cu tărie că ﬁecare român merită să
aibă un cuvânt de spus în deciziile care îl privesc, prin urmare vom lucra
n
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pentru a spori participarea cetățeanului la toate nivelurile de guvernare, locală sau centrală.
n Partidul Ecologist Român consideră că societatea românească trebuie să conștientizeze importanța echilibrului ecologic, să învețe să trăiască
în limitele ecologice, în așa fel încât generațiile viitoare să nu sufere de pe
urma practicilor generației noastre.
n De asemenea, PER consideră că este necesară o modiﬁcare de structură în ceea ce privește reformarea sistemelor publice și nu doar redimensionarea lor, repoziționarea administrației în procesul descentralizării și nu
doar simpla manipulare instituțională, refacerea ﬁlosoﬁei ﬁscal- bugetare
și nu doar asigurarea echilibrelor macroeconomice.
n PER pune la baza Ecologiei politice principiile libertății, ale inițiativei
private, ale competiției corecte și ale garantării proprietății.
n Opțiunea politică a PER este: stat de drept și eco-capitalism. Aceasta
înseamnă respect față de principiile echilibrului și controlului reciproc al
puterilor în stat, ale apărării libertăților individuale și ale încurajării dezvoltării eco-capitalismului sub toate formele sale: uman, industrial, ﬁnanciar, tehnologic, cultural ori funciar, în scopul creșterii bunăstării românilor,
dar numai în condițiile protejării mediului și cu respectarea principiului dezvoltării durabile.

Principalele direcții de urmat
PER consideră că este necesară o activitate politică de redimensionare
a rolului statului prin întărirea rolului său ca garant al drepturilor constituționale și al bunei funcționări a piețelor.
PER consideră că principalul mijloc de modernizare și de ridicare a
nivelului de trai îl constituie efortul propriu național prin valoriﬁcarea
potențialului intern, lărgirea și perfecționarea pieței interne, ridicarea
nivelului de educație și încurajarea inițiativei antreprenoriale a capitalului
autohton.
PER pune pe primul loc siguranța existențială a românilor, motiv pentru care considerăm domenii de interes național mediul și resursele
naționale, infrastructura de transport, sistemul de sănătate, exodul populației și problematica natalității și a satelor românești părăsite.
În acest sens:
n PER militează pentru interzicerea importului intracomunitar de
deșeuri și pentru soluționarea problematicii gropilor de gunoi din România;
n PER solicită interzicerea scoaterii din țară a bușteanului, cu sau fără
coajă, sau lemn rotund, pentru o perioadă de 10 ani, în spațiul intratracomunitar, începând cu data de 1 ianuarie 2023;
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PER cere închisoare de la 10 la 15 ani pentru hoții de lemne, care
taie ilegal pădurile și de la 15 la 20 ani pentru cazurile care implică agresiuni
și fapte de violență;
n PER propune proiectul de lege privind acordarea autorizaţiei de
mediu către investitori în 48 ore, sub garanția de 10% din investiţie şi
pierderea acesteia în cazul nerespectării prevederilor legislative în vigoare
privind protecția mediului înconjurător, a nefolosirii echipamentelor
tehnice neagresive sau a utilizării cianurii;
n PER revendică suveranitatea totală a națiunii române, promovarea
de reforme care să protejeze bunăstarea cetățenilor și securitatea propriului teritoriu, o reformă ﬁscală unică pentru toate națiunile care fac parte
din Uniunea Europeană, reguli unice între toate națiunile Uniunii Europene
pentru liberul schimb;
n PER militează pentru ca statul român să impună marilor corporații
și instituții ﬁnanciare cu capital străin, indiferent de țara în care sunt înregistrate, dar care operează pe teritoriul României, același nivel de taxe și
impozite pe care îl plătește orice întreprinzător/ﬁrmă cu capital autohton;
n PER solicită revizuirea tuturor tratatelor semnate cu Uniunea Europeană, punând în centrul atenției interesele cetățenilor români și nu interesele economice ale multinaționalelor;
n PER susține protejarea produselor agroalimentare naționale și solicită reducerea cotelor de import pentru produsele din străinătate; în același timp, susține aplicarea unei cote unice de TVA de 30% la toate
produsele provenind din afara UE;
n PER susține inviolabilitatea dreptului cetățeanului de autodeterminare, protejarea libertăților de expresie, libertatea de a se deplasa oriunde fără limite impuse neconstituțional, libertatea de a alege sau nu un
anumit tratament medical sau vaccin, exercitarea dreptului de a munci
(prevăzut în Constituție);
n PER susține dreptul întreprinzătorilor de a-și putea exercita orice tip
de activitate economică legală în totală libertate, garantată de Constituție
și de legislația muncii, fără limite impuse neconstituțional;
n PER militează pentru protejarea mediului natural al României și pentru controlul apelor teritoriale. PER cere ca sistemul avansat de comunicare
date de tip 5G să ﬁe implementat pe teritoriul național numai după studii
minuțioase care să demonstreze ca NU este dăunător mediului, sănătății
omului și animalelor;
n PER cere reforma sistemului judiciar și a gestiunii statului în general,
cu necesitatea introducerii principiului de răspundere penală și civilă directă a magistraților și a directorilor din instituțiile de stat, dacă sunt
dovediti în afara legii, dar și pentru greșelile în deciziile lor (de exemplu,
dacă un magistrat dă un verdict greșit într-un proces, să răspundă direct
el, personal, și nu ministerul);
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PER susține înﬁințarea unei Agenții Naționale a Achizițiilor Publice
care să centralizeze și să gestioneze toate ofertele depuse la licitații, să veriﬁce integritatea morală și economică a companiilor participante, să urmărească derularea și ﬁnalizarea contractelor adjudecate;
n PER susține înﬁințarea unui organism central național care va centraliza organizarea gestionării deșeurilor;
n PER susține recuperarea tuturor ﬁrmelor mici și mijlocii care au fost
obligate să intre în insolvență sau să-și înceteze activitatea în ultimii doi ani
din cauza lipsei de sprijin a statului în condiții de pandemie, în limita a
100.000 euro; solicităm anularea tuturor datoriilor către bugetele locale
sau către autoritatea ﬁscală națională, a dobânzilor și penalizărilor asociate,
precum și deblocarea activelor deținute de acestea;
n PER solicită Ministerului Sănătății să protejeze interesele cetățenilor
și nu cele ale companiilor farmaceutice și ale companiilor multinaționale
de medicamente. Ministerul Sănătății trebuie să garanteze cu despăgubiri
imediate, în cazul în care informațiile proaste sau starea de sănătate
proastă cauzează cetățenilor. Medicii trebuie să răspundă direct în justiție,
dacă acțiunile lor vor cauza deteriorarea sau moartea pacientului.
n PER solicită preluarea la rezervele statului a producției realizate exclusiv de fermierii români; desfacerea asigurată va stimula competiția pe
calitate a producătorilor români.
n PER susține revizuirea tuturor contractelor de privatizare prin care
statul român a înstrăinat activele din administrarea sa începând cu anul
1990; Direcțiile post-privatizare din ministerele de resort, obligate să urmărească respectarea contractelor de privatizare au facilitat dezastrul la
nivel național;
n PER solicită renegocierea tuturor contractelor prin care s-a concesionat exploatarea resurselor naționale și impunerea unor cote de redevență la nivelul țărilor europene (spre exemplu, Norvegia);
n PER susține înﬁințarea de microferme agricole moderne pe
terenurile tip pârloagă aﬂate în proprietatea ADS sau în incinta gospodăriilor țărănești. Fermele vor oferi joburi și condiții de locuit absolvenților institutelor agronomice, de medicină veterinară, inginerie mașini agricole,
studii economice, ﬁnanțe, administrarea afacerilor etc.; conditiile de muncă
și viață pot atrage interesul atât al viitorilor absolvenți, cât și al tinerilor din
corporații și multinaționale interesați de propria afacere; Guvernul va
acorda facilități ﬁscale și sprijin ﬁnanciar păstrându-și în proprietate
terenurile alocate și serele legumicole de capacitate mică;
n PER susține punerea în valoare a produselor tradiționale românești,
a datinilor și obiceiurilor străbune, a satului și a țăranului român, identiﬁcarea
localităților reprezentative pentru ceramică, costume, obiceiuri, tradiții, produse alimentare speciﬁce etc. și includerea acestora într-un program guvernamental cu acordarea de facilități, zonele respective ﬁind declarate zone
protejate! De asemenea, susținem includerea acestora în circuitele turistice.
n
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Motto: Prosperitatea românilor
se poate realiza
numai printr-un parteneriat durabil
între om și mediul înconjurător

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

Cadrul general
Schimbările climatice şi degradarea mediului sunt o ameninţare existenţială pentru Europa şi pentru întreaga lume. Pentru a o contracara, Pactul Ecologic European va transforma UE într-o economie modernă, competitivă şi
eﬁcientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care:
n să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră;
n creşterea economică să ﬁe disociată de utilizarea resurselor;
n nicio persoană şi niciun loc să nu ﬁe lăsat în urmă.

România trebuie să evalueze corect provocările globale legate de climă
şi mediu, care reprezintă un factor semniﬁcativ de multiplicare a ameninţărilor
şi o sursă de instabilitate. Tranziţia ecologică va reconﬁgura geopolitica, inclusiv
interesele economice, comerciale şi de securitate mondiale şi va ﬁ generatoare
de provocări pentru o serie de state şi societăţi.
Implicaţiile politicii privind clima ar trebui să devină o parte integrantă a
viziunii şi a acţiunii Romaniei în domeniul afacerilor externe, inclusiv în contextul politicii de securitate şi apărare comune.
România trebuie să-şi propună aceleaşi obiective ca şi UE în ceea ce priveşte consacrarea în legislaţie a obiectivului atingerii neutralităţii climatice până
în 2050, în ritmul celorlate state europene.
Pactul Ecologic European reprezintă cel mai ambiţios proiect al UE din
punct de vedere al bugetului alocat. Acesta vizează, la nivelul tuturor sectoarelor economice, următoarele acţiuni:
n investiţii în tehnologii ecologice;
n sprijin pentru inovare în sectorul industrial;
n introducerea unor forme de transport privat şi public mai puţin poluante, mai ieftine şi mai sănătoase;
n decarbonizarea sectorului energetic;
n îmbunătăţirea eﬁcienţei energetice a clădirilor;
n colaborarea cu partenerii internaţionali pentru îmbunătăţirea standardelor de mediu la nivel mondial.
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Reconstrucţia României ţinând cont de schimbarile climatice este o provocare, dar şi o mare şansă.
Domenii pentru care România, alături de celelalte state membre UE, va
elebora şi va actualiza legislaţii moderne, menite să aibă în centru protejarea
mediului:
n De la fermă la consumator – Modalităţi de a asigura un lanţ alimentar
mai durabil si mai sănătos;
n Agricultură sustenabilă – Sustenabilitate în agricultura europeană şi
mediul rural prin Politica Agricolă Comună;
n Energie curată – Utilizarea surselor regenerabile de producere a energiei;
n O industrie durabilă – Modalităţi de a asigura cicluri de producţie
mai durabile, care respectă mai mult mediul înconjurător;

n Construcţii şi renovare – Nevoia ca sectorul construcţiilor să devină mai

curat;

rabile;

n

cient;

n

Mobilitate durabilă – Promovarea unor mijloace de transport mai duEliminarea poluării – Măsuri menite să reducă poluarea rapid şi eﬁ-

Biodiversitate – Măsuri menite să protejeze ecosistemul nostru fragil;
Acţiuni privind clima – Programe şi acţiuni prin care Uniunea Europeană să devină un spaţiu neutru din punct de vedere al poluării până în 2050.
n
n

Activitatea privind adaptarea la schimbările climatice ar trebui să continue să inﬂuenţeze investiţiile publice şi private, inclusiv în ceea ce priveşte soluţiile inspirate de natură. Va ﬁ important să se asigure faptul că investitorii,
societăţile de asigurări, întreprinderile, oraşele şi cetăţenii vor ﬁ în măsură să
acceseze date şi să dezvolte instrumente pentru a integra schimbările climatice în practicile lor de gestionare a riscurilor.
Tranziţia către o energie curată ar trebui să îi implice pe consumatori şi
să le aducă beneﬁcii acestora. Sursele regenerabile de energie vor juca un rol
esenţial. Eforturile comune europene trebuie realizate în sincron pentru a evidenţia o acţiune reală la care toţi participanţii sunt implicaţi cu adevărat.
Trebuie să ﬁe abordat riscul de sărăcie energetică la care sunt expuse
gospodăriile care nu îşi pot permite să plătească pentru serviciile energetice
esenţiale menite să le asigure un nivel de trai de bază.
România trebuie să adopte cât mai repede o strategie pentru politica industrială, pentru a aborda dubla provocare a transformării ecologice şi a celei
digitale.
PER susţine accelerarea tranziţiei către o mobilitate durabilă şi inteligentă.
PER susţine conceperea unui sistem alimentar sănătos şi sprijinirea producătorilor autohtoni. Agricultorii au un rol esenţial în gestionarea tranziţiei.
Pentru a proteja cetăţenii şi ecosistemele, România trebuie să monitorizeze, să notiﬁce, să prevină şi să remedieze mai bine poluarea aerului, a apei,
a solului şi cea cauzată de produsele de consum. Ecosistemele forestiere sunt
supuse unei presiuni din ce în ce mai mari ca urmare a schimbărilor climatice
şi a defrişărilor.
Rolul Mării Negre, al Dunării şi al Deltei Dunării, precum şi a reţelei hidrograﬁce în atenuarea schimbărilor climatice este esenţial.
România trebuie sa prioritizeze oprirea deşertiﬁcării. Ţara noastră se aﬂă
într-un grup de 13 state din UE care sunt afectate de fenomenul de deşertiﬁcare, conform Curţii Europene de Conturi. Din 1882 şi până în 1989, sudul ţării
a fost protejat de vântul arid şi de lipsa ploilor cu perdele de păduri. În anii
'90, tăierile ilegale au distrus pădurile, sub privirile şi lipsa de acţiune ale Poliţiei
şi ale Romsilva. Agricultura se mai poate face în Oltenia, dar şi în alte zone din
sudul--, estul şi vestul României. 400.000 de hectare de teren riscă să devină
în câţiva ani dune şi suprafaţa va continua să se extindă. Oltenia, Bărăganul,
sudul Dobrogei, sud-estul Moldovei şi Banatul sunt regiunile cele mai afectate.
În lipsa unui program naţional serios, sudul României va deveni rapid o zonă
de tip deşert, acoperită deﬁnitiv de nisipuri.
Soluţia: un program naţional serios de reîmpăduriri.
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Direcții de urmat

Reconsiderarea rolului statului prin înţelegerea locului limitat, din păcate, pe care acesta încă îl are în gestionarea dezvoltării şi creşterii economice;
n Utilizarea sistemului de ﬁnanţare public-privat în realizarea programelor de dezvoltare în infrastructură, utilităţi, educaţie, sănătate;
n Reconsiderarea raportului dintre protecţia socială şi asistarea socială
prin stimularea motivării muncii şi a ridicării nivelului general de educaţie şi
pregătire profesională;
n Restructurarea industriei româneşti în direcţia dezvoltării acelor ramuri
capabile să valoriﬁce factorii de producţie interni (de exemplu, potenţialul agricol) în vederea stimulării cererii interne şi a reducerii importurilor;
n Utilizarea atributelor pieţei de capital pentru sporirea surselor de ﬁnanţare a economiei:
– majorarea contribuţiei cercetării, dezvoltării la creşterea competitivităţii
economice şi respectarea normelor de mediu;
– promovarea la nivel de prioritate naţională a necesităţii de rezolvare
prin consens naţional a unor deﬁcite cronice ale economiei româneşti, cum
ar ﬁ: siguranţa energetică, politica demograﬁcă, politica de amenajare a teritoriului pentru realizarea sistemului naţional de irigaţii şi de prevenire sau protecţie faţă de catastrofele naturale;
n Conservarea resurselor naturale.

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

n

CAPITOLUL I – MEDIU
șI SCHIMBĂRI CLIMATICE
NATURA NU ARE IMUNITATE!

Asigurarea unui mediu curat ar trebui să se aﬂe pe lista de priorităţi a tuturor formaţiunilor politice. Din păcate însă, lipsa de educaţie referitoare la
protecţia mediului îşi spune cuvântul, iar politicile nu sunt gândite nici din
perspectiva respectului pentru mediu, nici din cea a consumului de energie.
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Propunerile Partidului Ecologist Român:
n Apa înseamnă viaţă! Stop risipei de apă! Apele trebuie să ﬁe curăţate,
epurate, reciclate! Asigurarea unui management durabil al apelor;
n Reducerea folosirii materialelor din plastic: Fără peturi în apă! Natura
cu plastic creează oameni din plastic!;
n Obligativitatea implementării transportului ecologic în oraşe până în
2025: zero poluare în ceea ce priveşte atât transportul în comun de persoane,
cât şi cel de marfă – Proiectul de lege există deja în Parlamentul României,
depus de parlamentarii PER, în conformitate cu Legea nr. 37/2018, iniţiată, de
asemenea, de un parlamentar al Partidului Ecologist Român;
n Interzicerea mineritului pe bază de cianuri;
n Interzicerea tehnologiilor de fracturare hidraulică de mare şi mic volum;
n Depoluarea, înverzirea şi ecologizarea oraşelor – Eco City;

TVA zero la produsele bio şi produsele tradiţionale – o măsură care
este în beneﬁciul cetăţenilor, dar care reprezintă şi o gură de oxigen pentru
producătorii interni;
n Promovarea achiziţiilor publice verzi şi introducerea unor criterii de
mediu care să permită îmbunătăţirea calităţii produselor şi a serviciilor oferite
cetăţenilor.
n Întocmirea unui inventar forestier naţional în scopul unei bune cunoaşteri a resurselor silvice şi crearea cadrului necesar în vederea realizării lucrărilor de cadastru pentru Fondul forestier naţional;
n Promovarea certiﬁcării forestiere în Fondul forestier naţional, în scopul
creşterii potenţialului economic şi ecologic al pădurilor;
n Aprobarea unei strategii forestiere naţionale şi revizuirea Programului
forestier naţional în scopul unui management durabil al pădurii;
n Elaborarea unui program naţional de împădurire care să aibă ca principal obiectiv creşterea suprafeţelor împădurite (minimum 40%) ca suport al
adaptării la efectele schimbărilor climatice;
n Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului naţional de monitorizare a calităţii aerului;
n Prevenirea şi controlul poluării industriale prin asigurarea investiţiilor
necesare pentru îndeplinirea angajamentelor stabilite în Tratatul de aderare
a României la Uniunea Europeană;
n Redeschiderea industriilor locale prin folosirea materiilor prime reciclate (de exemplu, Romcarbon, Stirom);
n Încurajarea creării de locuri de muncă „verzi”, fără afectarea competitivităţii;
n Introducerea unui sistem de garanţii ﬁnanciare conform legislaţiei europene pentru responsabilitatea de mediu a poluatorului;
n Includerea criteriului de sustenabilitate cu titlul obligatoriu în cadrul
proceselor de achiziţie publică;
n Legiferarea Răspunderii Extinse a Producătorului prin care compania
care pune un anumit produs pe piaţă are obligaţia de a furniza strategia de
valoriﬁcare a acestuia la încheierea ciclului de viaţă;
n Reducerea vulnerabilităţii la efectele schimbărilor climatice, prin îmbunătăţirea capacităţii de răspuns la nivel central, regional şi local în situaţii de
urgenţă generate de inundaţii ori seceta, prin concentrarea acţiunilor în special
în zonele în care cetăţenii sunt deosebit de vulnerabili şi/sau ecosistemele
sunt expuse riscului unor asemenea efecte;
n Integrarea elementelor de protecţie a apelor în politicile sectoriale dezvoltate la nivelul Uniunii Europene, în particular Politica Agricolă Comună, energia şi schimbările climatice;
n Protejarea patrimoniului natural şi a biodiversităţii, prin promovarea
utilizării şi a dezvoltării tehnologiilor care respectă mediul, în principal în domeniul transportului;
n Exploatarea resurselor naturale şi energetice ale ţării nu trebuie să
afecteze siturile arheologice şi nici potenţialul turistic;
n Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru îndeplinirea, până
în 2025, a angajamentelor asumate de România pentru implementarea pachetului „Energie – schimbări climatice”; ﬁnanţarea, prin Fondul pentru Mediu,
... a proiectelor publice şi private, care au ca rezultat demonstrabil reducerea
... emisiilor de gaze cu efect de seră;
n
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Crearea unui sistem energetic axat pe trei obiective: independenţă
energetică, impact limitat asupra mediului, energie la un preţ accesibil pentru
toţi, cetăţeni şi societăţi comerciale deoptrivă;
n Îmbunătăţirea cadrului legislativ a metodologiilor, normelor şi reglementărilor în domeniul sistemului naţional de meteorologie, în vederea punerii
în aplicare a planului de acţiuni; reducerea vulnerabilităţii pe termen mediu şi
lung la efectele schimbărilor climatice prin dezvoltarea planurilor de acţiune
la nivel central, regional şi local;
n Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi instituţional pentru un management
coerent al reţelei de arii naturale protejate;
n Cartarea habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor sălbatice de interes comunitar şi stabilirea sistemului de monitorizare a stării de conservare
a acestora;
n Planuri de management pentru ariile naturale protejate;
n Implementarea conceptului privind păstrarea integrităţii şi funcţionării
sistemelor ecologice, precum şi implementarea managementului durabil al resurselor naturale din componentele marine şi terestre ale zonei de coastă;
n Plan de management integrat al Deltei Dunării;
n Sistem de canalizare şi alimentare cu apă şi sistem de management
integrat al deşeurilor pentru toate localităţile situate pe teritoriul RezervaţieiBiosferei „Delta Dunării”;
n Transformarea deşeurilor într-o resursă, în acord cu prevederile UE;
n Accelerarea realizării sistemelor integrate de gestiune a deşeurilor, inclusiv prin îmbunătăţirea absorbţiei fondurilor europene;
n Extinderea şi îmbunătăţirea sistemelor de colectare selectivă a deşeurilor;
n Protecţia solului şi a subsolului:
– aprobarea Strategiei naţionale pentru gestionarea durabilă a siturilor
contaminate;
– reducerea suprafeţelor siturilor contaminate;
– reducerea efectelor de hazard geologic natural şi antropic;
– garantarea faptului că deciziile legate de exploatarea terenurilor, adoptate la toate nivelurile, ţin cont în mod corespunzător şi de impactul asupra
mediului;
n Integrarea politicii de mediu în celelalte politici sectoriale şi aplicarea
principiilor dezvoltării durabile;
n Dezvoltarea durabilă a oraşelor: creşterea suprafeţei spaţiilor verzi –
obiectiv de 26 mp/locuitor; dezvoltarea în jurul marilor zone urbane a unor
spaţii verzi complexe, formate din spaţii împădurite şi luciu de apă;
n Eﬁcientizarea procesului/actului de control privind conformarea cu cerinţele de mediu în desfăşurarea oricăror activităţi cu impact de mediu;
n Implementarea standardelor europene de mediu prin dezvoltarea infrastructurii de apă-canal şi staţii de epurare şi creşterea calităţii serviciilor aferente;
n Planiﬁcarea amenajării urbane şi elaborarea Regulamentului de urbanism bazat pe principii ecologice;
n Îmbunătăţirea gradului de educare şi conştientizare, informare, consultare şi participare a tuturor cetăţenilor în luarea deciziilor privind mediul;
n Promovarea educaţiei ecologice, stabilirea unui parteneriat cu
Ministerul Educaţiei Naţionale pentru stabilirea de curricule speciﬁce.

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
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CAPITOLUL II – AGRICULTURĂ
Alături de protejarea mediului, considerăm că agricultura şi dezvoltarea
satului românesc reprezintă şansa la un trai mai bun pentru toţi cetăţenii
României.
Obiectiv general:
Sectorul agricol ar trebui să devină un motor de creştere economică şi o
sursă de locuri de muncă pentru populaţia din mediul rural. Pentru ca acest
lucru să ﬁe posibil se impune modernizarea agiculturii pentru a-i permite să
asigure hrana necesară întregii populaţii, precum şi recâştigarea pieţei interne
şi internaţionale.

Propunerile Partidului Ecologist Român:
n Implementarea proiectului de ţară „România – Grânarul Europei”;
n Extinderea sistemului de irigaţii, ﬁnalizarea infrastructurii primare de
irigat şi reabilitarea sistemului de îmbunătăţiri funciare;
n Înﬁinţarea de ferme agricole moderne şi subvenţionarea acestora cu
un tractor;
n Înﬁinţarea de ferme agricole moderne pe terenurile tip pârloagă aﬂate
în proprietatea ADS. Fermele vor oferi joburi şi locuinţe absolvenţilor institutelor agronomice, de medicină veterinară, inginerie maşini agricole, de studii
economice, ﬁnanţe, administrarea afacerilor etc; condiţiile de muncă şi viaţă
pot atrage interesul atât al viitorilor absolvenţi, cât şi al tinerilor din corporaţii
şi multinaţionale interesaţi de propria afacere; Guvernul va acorda facilităţi ﬁscale şi sprijin ﬁnanciar, păstrandu-şi în proprietate terenurile alocate;
n Realizarea de centre zonale pentru colectarea şi prelucrarea legumelor şi fructelor, precum şi pentru sacriﬁcarea animalelor şi refrigerarea cărnii;
n Preluarea la Rezervele Statului a producţiei realizate exclusiv de fermierii români; desfacerea asigurată va stimula competiţia pe calitate a producătorilor români;
n Promovarea şi susţinerea produselor ecologice şi tradiţionale româneşti;
n Susţinerea înﬁinţării de complexe cooperatiste sau structuri public-privat de industrie alimentară de mari dimensiuni, care să refacă sistemul naţional de procesare a materiilor prime agricole româneşti şi care să poată
contracara în piaţă inﬂuenţa marilor operatori externi;
n Extinderea evenimentelor de promovare şi de cunoaştere a produselor
româneşti în afara UE;
n Susţinerea procesului de înﬁinţare şi de dezvoltare a brandurilor naţionale;
n Promovarea utilizării soiurilor autohtone performante, adaptate la condiţiile ecopedoclimatice, ulterior urmând a ﬁ marketate ca branduri naţionale;
n Încurajarea producţiei şi a consumului de produse ecologice, în special
pentru produsele de nişă din pomicultură şi legumicultură;
n Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor legate de agricultură, silvicultură şi piscicultură prin refacerea, conservarea şi dezvoltarea
biodiversităţii;
n Folosirea într-un mod înţelept a resurselor prin: eﬁcientizarea utilizării
apei în agricultură, cu accent pe dezvoltarea, modernizarea şi refacerea

60

61

M
RA RE
OG NA
PR VER
GU

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

sistemului de irigaţii, eﬁcientizarea utilizării energiei în sectorul agroalimentar,
facilitarea furnizării şi utilizării resurselor regenerabile de energie;
n Dezvoltarea şi consolidarea sectorului de producere a fructelor şi legumelor în paralel cu crearea platformelor de preluare, sortare, condiţionare,
păstrare, ambalare şi analiză a legumelor şi fructelor;
n Dezvoltarea sectorului horticol şi creşterea ponderei acestuia în sectorul agricol românesc;
n Dezvoltarea zootehniei şi creşterea ponderei acesteia în totalul producţiei agricole sunt prioritare;
n Crearea de centre judeţene de împrumut public-privat, de selecţie şi
furnizare de material genetic pentru ameliorarea raselor autohtone de
carne/lapte, utilizarea raselor cu performanţe genetice ridicate şi ﬁnanţarea
măsurilor de bunăstare a animalelor pe toate grupele şi categoriile de specii
şi rase folosite în zootehnia românească;
n Revizuirea sistemului de impozitare şi combaterea evaziunii ﬁscale în
agricultură;
n Identiﬁcarea de noi măsuri de susţinere a tinerilor fermieri;
n Transformarea Camerelor Agricole în furnizori de consultanţă pentru
fermieri şi pentru cei care îşi desfăşoară activitatea în mediul rural;
n Creşterea rolului jucat de agricultori, astfel încât aceştia să aibă posibilitatea de a inﬂuenţa decisiv politicile agricole;
n Implementarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii
pe termen mediu şi lung, în scopul prevenirii şi diminuării riscului la inundaţii;
n Amenajarea bazinelor hidrograﬁce în scopul diminuării efectelor inundaţiilor şi ale secetei hidrologice;
n Integrarea prognozelor meteorologice cu prognozele hidrologice în
scopul cunoaşterii şi prognozării unor fenomene complexe şi conjugate, precum şi eﬁcientizarea ﬂuxului informaţional către populaţie şi către factorii de
decizie, la nivel central şi local;
n Emiterea de prognoze, atenţionări şi avertizări integrate hidrometeorologice, în vederea informării populaţiei şi a factorilor de decizie, pentru prevenirea şi/sau diminuarea efectelor datorate fenomenelor meteorologice
periculoase prin sistemul ROalert;
n Subvenţii per cap de animal existent în fermă;
n Subvenţii raportate la produsele ﬁscalizate;
n Subvenţia pentru culturi să ﬁe diferenţiată în funcţie de categoria terenurilor;
n MAI PUŢIN ÎNSEAMNĂ MAI MULT! Subvenţionând îngrăşămintele ecologice în detrimentul celor chimice, vom obţine recolte mai puţine, dar sănătoase;
n Sprijinirea procesării si condiţionării prin includerea formelor asociative, alături de IMM-uri şi întreprinderi mari, în categoria beneﬁciarilor eligibili,
având în vedere nevoia stringentă de integrare a producţiei autohtone în unităţile din industria alimentară;
n Crearea unui instrument de gestionare a riscurilor privind despăgubirea fermierilor afectaţi de pierderi ale producţiei agricole, din Pilonul 1 şi din
Pilonul 2;
n Sprijinul pentru tinerii fermieri pentru ca să obţină o dimensiune economică de minimum 8000 SO, iar sectoarele vizate sunt: zootehnic, producţia de legume, producţia de fructe;

Dezvoltarea infrastructurii rutiere – drumuri comunale, alături de cea
privind infrastructura agricolă – drumuri agricole;
n Continuarea implementarii Schemelor de plăţi directe deculplate şi cuplate, precum şi măsurile de piaţă, cu ﬁnanţare din FEGA, vor contribui împreună cu intervenţiile de dezvoltare rurală la atingerea obiectivelor PAC post
2020 şi PAC 2023-2027;
n Sprijinirea sectorului apicol pentru îmbunătăţirea: performanţei şi competitivităţii producătorilor din sectorul apicol şi adaptarea lor la exigenţele
pieţei;
n Sprijinirea sectorului viti-vinicol prin acţiuni de informare a consumatorilor, asigurarea recoltelor pentru protejarea veniturilor producătorilor vitivinicoli faţă de pierderi provocate de dezastre naturale, fenomene climatice
nefavorabile, animale, boli sau infestări cu dăunători; creşterea competitivităţii
producătorilor prin consolidarea reputaţiilor plantaţiilor viticole şi implicit a
zonelor viticole prin promovarea oenoturismului;
n Sectorul legume-fructe va beneﬁcia de sprijin pentru: cercetare şi dezvoltare, îmbunătăţirea comercializării şi competitivităţii pe termen mediu şi
lung în special prin acţiuni de modernizare, acţiuni de formare profesională şi
de promovare produselor proaspete sau procesate;
n Încurajarea deţinătorilor de terenuri să adopte sau să menţină practici
extensive de menţinere a zonelor cu înaltă valoare naturală;
n Încurajarea aplicării practicilor care vizează culturile verzi pe terenurile
arabile, pentru diminuarea riscului scurgerilor de nutrienţi, în special a azotului
în timpul iernii, şi care, împreună cu cerinţa de interzicere a utilizării fertilizanţilor chimici, contribuie la menţinerea şi îmbunătăţirea stării ecologice şi chimice
a apelor şi la atingerea obiectivelor Directivei Cadru Apă şi Directivei Nitraţi;
n Bunăstarea animalelor prin stimularea aplicării unor standarde superioare de bunăstare a animalelor în fermele de porci şi păsări, care depăşesc
standardele minime obligatorii;
n Zone cu constrângeri naturale (ANC) prin compensarea fermierilor, în
întregime sau parţial, pentru costurile suplimentare şi pierderile de venit aferente constrângerilor naturale sau altor constrângeri speciﬁce din zona în cauză.
n Sprijinirea tinerilor fermieri prin: instalarea tinerilor fermieri, investiţii
în consolidarea exploataţiilor tinerilor fermieri instalaţi şi a fermierilor recent
instalaţi;
n Investiţii pentru producţie primară: sectorul legume şi/sau cartoﬁ, exploataţii pomicole, hamei, ﬂori şi struguri de masă, sectorul zootehnic;
n Investiţii în condiţionarea, procesarea şi marketing-ul produselor agricole, în vederea obţinerii unor produse alimentare şi produse transformate,
altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcţionare a Uniunii
Europene; investiţii pentru procesarea şi marketing-ul produselor agricole şi
pomicole în afara exploataţiei;
n Contribuţii ﬁnanciare la: instrumentul de gestionare a riscurilor fermierilor afectaţi de pierderi ale producţiei agricole; plata primelor de asigurare;
n Înﬁinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol/pomicol;
n Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole prin acordarea
de sprijin pentru investiţii în active corporale şi necorporale necesare dezvol. tării afacerilor neagricole din zonele rurale, care vizează domeniile: producţie, servicii şi turism.
n
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n LEADER - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii:

sprijinirea comunităţilor rurale prin dezvoltarea unei Strategii de Dezvoltare
Locală, care urmăreşte construirea unei identităţi locale şi utilizarea resurselor
locale într-un mod care să răspundă cel mai bine nevoilor din teritoriu.
n Constituirea la nivel naţional a unui sistem A.K.I.S. eﬁcient (Agricultural
Knowledge and Information Systems);
n Finalizarea şi consolidarea formării Camerelor Agricole PRIVATE, cu statut de utilitate publică, la nivelul întregii ţări, ca subsistem al A.K.I.S.-ului;
n Finalizarea urgentă a cadastrului, realizat gratuit pentru toate tipurile
de terenuri agricole;
n Modelele de agricultură propuse pentru susţinere de către politicile
publice agricole, (agricultura conservativă): în zonele de câmpie, modelul societăţilor agricole, iar în zonele de deal şi de munte, modelul fermei familiale
comerciale.
n Înlocuirea conceptului de ,,securitate agroalimentară” cu cel al ,,suveranităţii agroalimentare” pentru evitarea incidentelor apărute pe lanţurile alimentare lungi;
n Sprijinirea formării şi dezvoltării lanţurilor scurte de valoriﬁcare şi a vânzărilor directe de produse agroalimentare;
n Abordarea inovării în fermele de familie, orientată spre acţiune şi rezultate, ca alternativă „interactivă”, bazată pe cooperare şi parteneriat, nevoile
de cercetare şi soluţionare ﬁind deﬁnite şi identiﬁcate direct de fermieri;
n Stimulări ﬁnanciare privind abordarea „calităţii comerciale’’ a produselor agro-alimentare, ca bază de tranzacţionare (gradarea cerealelor; clasiﬁcare
carcase ,,Grila S.E.U.R.O.P”; certiﬁcare produse tradiţionale şi ecologice ,,D.O.P.;
I.G.P.; T.S.G.; BIO; Produs Montan, Local, de Ferma etc”; certiﬁcare voluntară
,,GLOBALGAP”);
n Constituirea şi consolidarea unor „Fonduri mutuale pentru fenomene
climatice cu efecte adverse, boli ale animalelor şi ale plantelor, infestări parazitare şi pentru incidente de mediu”;
n Credite cu dobandă zero pentru activităţi de producţie, procesare şi
distribuţie de produse agroalimentare.

CAPITOLUL III – INFRASTRUCTURĂ
Infrastructura de transport asigură dezvoltarea unei economii competitive, ajutând totodată la dezvoltarea societăţii. Din nefericire, infrastructura de
transport din România se situează în continuare la un nivel scăzut de operaţionalizare şi siguranţă, în comparaţie cu sistemul european. Partidul Ecologist
Român militează pentru dezvoltarea unui transport optim pentru marfă şi călători, în acord cu îmbunătăţirea calităţii mediului.
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Propunerile Partidului Ecologist Român
n Finalizarea, în perioada 2020-2025 a tronsoanelor: Piteşti – Sibiu (utilizarea fondurilor europene); Ploieşti – Braşov; Sebeş – Turda; Oradea – Cluj;
Turda – Târgu Mureş; Lugoj – Deva (sursă de ﬁnanţare: banii colectaţi din
rovinietă, accize şi fonduri europene);

n Demararea lucrărilor pentru autostrada Iaşi – Băcău – Braşov – Târgu Mureş

şi autostrada nordului Satu Mare – Baia Mare – Bistriţa Năsăud – Suceava –Iaşi;
n Finanţarea modernizării actualei infrastructuri feroviare pentru a asigura
creşterea vitezei comerciale pentru transportul de călători şi de marfă care va
conduce la creşterea competitivităţii operatorilor de transport feroviar;
n Absorbţia fondurilor europene destinate modernizării coridoarelor de
transport;
n Finalizarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare aferente
coridorului IV şi IX European;
n Realizarea unei linii de mare viteză (Vmax=350 km/h), care să asigure
conexiunea capitalei României cu reţeaua de mare viteză dezvoltată de
Uniunea Europeană;
n Dezvoltarea de terminale intermodale, asigurând conexiuni cu celelalte
tipuri de transport;
n Extinderea electriﬁcării liniilor de cale ferată în vederea îmbunătăţirii
calităţii reţelei feroviare în scopul interconectării cu reţeaua europeană şi al
reducerii poluării;
n Eliminarea concurenţei neloiale făcută de transportul rutier în defavoarea transportului feroviar de călători, ceea ce va duce la reducerea noxelor,
descongestionarea şoselelor şi reducerea numărului de accidente cu victime;
n Eﬁcientizarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti prin armonizarea tuturor tipurilor de transport şi crearea unui program de transport
integrat;
n Extinderea reţelei de metrou din Bucureşti;
n Transferarea traﬁcului de suprafaţă către transportul subteran, pentru
reducerea poluării urbane;
n Achiziţia de material rulant trebuie să asigure înlocuirea parcului cu
durata de viaţă expirată, creşterea frecvenţei de circulaţie, precum şi dotarea
noilor magistrale cu trenuri;
n Stimularea ﬂuxului de mărfuri din Asia şi Orientul Îndepărtat pentru
Europa Centrală şi de Est prin Portul Constanţa – Coridorul VII pan-european
Dunăre-Rhin şi dezvoltarea coridorului feroviar GDANSK – CONSTANŢA;
n Asigurarea condiţiilor şi a facilităţilor ca principalele porturi de pe Dunăre să devină pol de dezvoltare al localităţilor şi regiunilor în care se aﬂă prin
atragerea investiţiilor industriale, în regim de parc industrial;
n Regularizarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre, pentru a îndeplini standardele Comisiei Dunării, de adâncime minimă de 2,5 metri,
pe tot şenalul navigabil;
n Asigurarea unei cooperări mai strânse între administraţiile locale şi cele
naţionale pentru dezvoltarea infrastructurii portuare şi de transport naval;
n Încurajarea dezvoltării propulsiei navale pe baza combustibililor cu poluare redusă, cum ar ﬁ LNG (gaz natural), pentru navele de navigaţie interioară
şi pentru navele maritim costiere;
n Transferarea infrastructurii feroviare de la Compania CFR S.A. la Portul
Constanţa, precum şi în alte porturi ﬂuviale sau maritime în care liniile de cale
ferată aparţin Companiei CFR S.A., de la caz la caz, urmând ca întreţinerea şi
administrarea să ﬁe realizate de către administraţiile portuare;
n Crearea condiţiilor de transfer, depozitare şi îmbarcare a autoturisme. lor (Dacia şi Ford) în porturile ﬂuviale de la Bechet, Turnu Măgurele şi Turnu
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Severin, pentru exportul acestora pe Dunăre în porturile germane Deggendoﬀ,
Kelheim, Regensburg;
n Restructurarea Companiei TAROM prin transformarea actualei structuri în proﬁt-centre: TAROM Airways (zboruri externe mediu şi lung courier),
TAROM Express (zboruri interne şi regionale), TAROM Maintenance (Baza tehnica de întreţinere), TAROM Charter (actuala structură supradimensionată a
Direcţiei comerciale);
n Revizuirea actualelor politici de sloturi ale aeroporturilor deţinute de
Ministerul Transporturilor, precum şi a celor de alianţe comerciale din care
face parte TAROM;
n Finalizarea dezvoltării şi modernizării aeroportului Otopeni;
n Dezvoltarea unei companii regionale bazate în zona europeană
Transilvania, cu implicarea Consiliilor judeţene şi a primăriilor din zona deservită. Compania va ﬁ operată de avioane moderne de mică capacitate şi va asigura conexiuni multiple zilnice între Târgu Mureş, Sibiu, Braşov, Cluj, Oradea,
Baia Mare, Arad. De asemenea, va asigura zboruri directe către Iaşi, Suceava,
Bacău şi Chişinău, conectând Transilvania de Moldova fără escale la Bucureşti;
n Dezvoltarea unor programe naţionale de utilizare a dronelor în aplicaţii
economice şi de interes naţional: supraveghere păduri, linii de înalta tensiune,
reţele transport produse petroliere, reţele hidrograﬁce, căi ferate, autostrăzi etc.;
n Promovarea pachetului legislativ care să stimuleze transportatorii din
mediul privat în vederea utilizării modurilor de transport ecologic şi a transportului combinat;
n Eﬁcientizarea activităţii CNAIR prin stabilirea de criterii de performanţă
pentru management şi personalul angajat. Restructurarea CNAIR prin consolidarea legislaţiei referitoare la evaluarea, autorizarea şi contractarea lucrărilor
de infrastructură rutieră.

CAPITOLUL IV- TURISM
Pentru o ţară atât de frumoasă cum este România, turismul ar trebui să
ﬁe printre principalele motoare de creştere economică. Pentru asta este nevoie însă de infrastructură, dar şi de o promovare permanentă a tot ceea ce
înseamnă România: relief, produse sănătoase, cultură, tradiţii etc.
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Propunerile Partidului Ecologist Român:
n Punerea în valoare a produselor tradiţionale româneşti, a datinilor şi
obiceiurilor străbune, a satului şi a ţăranului român;
n Identiﬁcarea localităţilor reprezentative pentru ceramică, costume, obiceiuri, tradiţii, produse alimentare speciﬁce şi includerea acestora într-un program guvernamental cu acordarea de facilităţi, zonele respective ﬁind
declarate zone protejate! Includerea acestora în circuitele turistice;
n Promovarea României ca principală destinaţie ecoturistică din Europa;
n Sprijinul acordat autorităţilor publice locale în vederea dezvoltării infrastructurii turistice;
n Un program naţional privind refacerea infrastructurii turismului de
tratament;

n Promovarea externă a acestui tip de tratament;
n Valoriﬁcarea durabilă a patrimoniului natural unic în UE reprezentat de

pădurile virgine împreună cu fauna, ﬂora şi peisajul aferent pentru turism „ECO”;
n Acordarea de facilităţi pentru investitorii care doresc să realizeze investiţii în domeniul montan, al zonei montane înalte şi al zonelor cu potenţial
balneo-turistic;
n Creşterea importanţei portului Constanţa ca punct de reper pentru
croazierele din Marea Neagră;
n Realizarea de proiecte integrate pentru staţiunile Olimp, Neptun, Jupiter,
Cap Aurora, Venus şi Saturn şi promovarea acestora în mediile investiţionale;
n O colaborare mai strânsă între Ministerul Culturii şi autorităţile locale
pentru dezvoltarea şi promovarea rutelor culturale şi a patrimoniului cultural;
n Valoriﬁcarea potenţialului „ecoturistic” al Deltei. Dezvoltarea şi promovarea turismului activ şi de aventură;
n Întocmirea şi implementarea proiectelor de management pentru Parcurile Naţionale, dezvoltarea accesibilităţii Parcurilor Naţionale şi a structurilor
de primire turistică la limita teritorială a acestora.

CAPITOLUL V – ECONOMIE,
MEDIU DE AFACERI
La fel ca şi celelalte state membre UE, România are nevoie de o strategie
economică şi ﬁnanciară coerentă, orientată spre creştere economică pe termen lung. Modelul economic pe care Partidul Ecologist Român îl propune este
bazat pe investiţii, dezvoltarea capitalului autohton, susţinerea antreprenoriatului, crearea de locuri de muncă şi o piaţă a muncii ﬂexibilă. Economia românească trebuie relansată pe baza următoarelor criterii: mediu sănătos, politici
economice, ﬁscale şi bugetare coerente şi corelate.

Propunerile Partidului Ecologist Român:
n Implementarea unui program de parteneriat şi prevenţie între agenţii
economici şi organele ﬁscale – întocmirea şi aplicarea legii prevenţiei;
n Facilităţi ﬁscale şi sprijin pentru ﬁrmele cu capital românesc;
n Reduceri de taxe şi impozite pentru investiţiile făcute în ţară de către
românii din străinătate;
n Îmbunătăţirea rapidă a gradului de absorbţie a fondurilor structurale;
n Reducerea birocraţiei şi a poverilor administrative;
n Eliminarea birocraţiei, a incorectitudinii şi a abuzurilor din comportamentul ﬁscului;
n Un raport corect între stat şi contribuabil. Limitarea penalităţilor la
100%. Statul să platească penalităţi la fel ca orice contribuibil;
n Reglementări care vizează o mai bună colectare a taxelor, combaterea
economiei subterane şi a evaziunii ﬁscale;
n Stimularea consumului intern prin reducerea TVA;
n Reducerea taxelor pe muncă – Proiect de lege;
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n Acordarea de stimulente ﬁscale pentru încadrarea de personal din rân-

dul şomerilor, al persoanelor tinere cu vârsta sub 25 de ani sau al persoanelor
cu vârsta de peste 55 de ani;
n Elaborarea legii bugetului în funcţie de priorităţi şi politici ﬁscale şi eliminarea totală a risipei;
n Reformarea companiilor de stat în aşa fel încât acestea să devină generatoare de creşetere economică. Introducerea unor metode eﬁciente de
management, depolitizare, eradicarea corupţiei, transparentizarea cheltuielilor
şi a contractelor şi crearea unei culturi a perfomanţei, a integrităţii şi a onorării
obligaţiilor sociale, contractuale şi ﬁscale;
n Transparentizarea cheltuielilor şi a contractelor cu valoare semniﬁcativă a căror publicare nu prejudiciază drepturile companiilor şi nu încalcă clauzele contractuale;
n Sprijinirea ﬁnanţării IMM-urilor prin programe de ﬁnanţare/garantare
dedicate ﬁecărui sector de activitate în parte;
n Promovarea unei politici industriale durabile prin aplicarea directivei
referitoare la ecodesign;
n Monitorizarea principalilor indicatori, cum ar ﬁ: competitivitatea în cadrul UE şi la nivel mondial, numărul de locuri de muncă create, ponderea produselor industriale ﬁnite provenite din industrii ecologice în total produse
industriale ﬁnite.

ENERGIE

Sectorul energetic trebuie să joace un rol esenţial în dezvoltarea economică a României, eﬁcienţa energetică ﬁind însă în strânsă legătură cu protecţia
mediului.
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Propunerile Partidului Ecologist Român:
n Stimularea construcţiei de noi instalaţii de cogenerare de înaltă eﬁcienţă;
n Încurajarea reabilitării, modernizării sau înlocuirii instalaţiilor existente,
pentru creşterea eﬁcienţei şi reducerea impactului asupra mediului;
n Implementarea unui program pentru diversiﬁcarea surselor şi a rutelor
de aprovizionare şi limitarea dependenţei de aprovizionare cu resurse energetice din import;
n Stimularea investiţiilor din domeniul protecţiei mediului, în sectorul
producerii energiei electrice din combustibili convenţionali;
n Promovarea tehnologiilor curate, a tehnologiilor de captare şi depozitare a CO(2) (CSC) din gazele de ardere a cărbunelui, pilele de combustie şi
utilizarea hidrogenului ca vector energetic;
n Încurajarea utilizării deşeurilor menajere şi industriale la producerea
de energie electrică şi termică;
n Dezvoltarea capacităţilor din surse regenerabile, ţinându-se cont de
statutul ariilor protejate şi echilibrul ecosistemelor;
n Reducerea consumurilor în transporturi şi clădiri;
n Încurajarea creării unei pieţe concurenţiale de energie;
n Stabilirea surselor regenerabile de energie trebuie încurajate ţinând
cont de tehnologiile existente, resursele locale încă nevaloriﬁcate, potenţialul de stimulare a altor sectoare economice;

Valoriﬁcarea terenurilor degradate prin culturi de plante energetice;
Încurajarea culturilor pentru producţia de biocombustibili;
Extinderea producţiei de biogaz şi a capacităţilor de cogenerare care
folosesc biogaz şi biomasă;
n Realizarea unui program naţional de educare a populaţiei pentru economisirea energiei;
n Eliminarea TOTALĂ a birocraţiei în programul de instalare a panourilor
fotovoltaice şi solare din programul destinat populaţiei;
n Introducerea (fără birocraţie) a programului de instalare a panourilor
. fotovoltaice.
n
n
n

CAPITOLUL VI – EDUCAțIE

„ȚARA VA FI CE ESTE ȘCOALA” (D. BOLINTINEANU)
Educaţia, cercetarea, dezvoltarea şi inovarea sunt cei mai importanţi piloni pe care se poate clădi o societate dezvoltată. Fără educaţie nici un stat
nu poate progresa. Prin urmare, educaţia trebuie privită ca un vector de dezvoltare social-economică, ca o investiţie în viitor.

Propunerile Partidului Ecologist Român:
n Şanse egale de acces la educaţie pentru toţi copiii din România;
n Investiţii substanţiale în infrastructura şcolară;
n Construirea de campusuri şcolare, cu internat, ateliere, săli de mese etc.;
n Creşterea treptată a alocărilor pentru educaţie şi cercetare – pâna la
7% din PIB;
n Regândirea sistemului de salarizare în educaţie şi cercetare, ca o condiţie pentru aplicarea unor sisteme eﬁciente şi realiste de evaluare a calităţii
activităţii în aceste domenii;
n Fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală, umană şi profesională a elevilor, din perspectiva dezvoltării durabile;
n Reducerea ratei abandonului şcolar până la 5%;
n Implementarea la scară largă a programelor „masă şi şcoală după
şcoală”, combinate cu activităti extraşcolare (sport, muzică, teatru, pictură etc.).
Masă caldă pentru elevii claselor 0 – VIII;
n Accesul la educaţie al copiilor din familii aparţinând mediilor sociale defavorizate să devina criteriu în ceea ce priveşte acordarea din partea statului a
unor ajutoare ﬁnanciare sau materiale către respectivele familii. Creşterea procentului populaţiei de 30-34 de ani cu educaţie de nivel superior până la 30%;
n Calitatea educaţiei să nu depindă de starea materială a părinţilor sau
a comunităţii;
n Dezvoltarea la elevi a abilităţilor legate de relaţiile interpersonale, medierea conﬂictelor, cunoaşterea şi protejarea mediului, formare profesională,
arta democraţiei, voluntariat, implicare în comunităţi;
n Încurajarea cadrelor didactice de a se stabili în mediul rural sau în zone
. defavorizate prin elaborarea unor pachete ﬁnanciare atractive;
n Regândirea sistemului de şcoli postliceale în corelare cu piaţa muncii;

68

Lărgirea bazei ﬁnanciare în vederea acordării de burse de şcolarizare
pentru elevii care urmează învăţamântul profesional şi tehnologic;
n Stimularea parteneriatului public-privat dintre sistemul educaţional şi
mediul economic, având ca principal obiectiv atragerea fondurilor europene,
cu scopul creşterii ratei de absorbţie a absolvenţilor pe piaţa muncii;
n Acordarea de stimulente ﬁnanciare pentru individ, dar şi pentru angajator, pentru participarea angajaţilor la programe de formare profesională;
n Stimularea iniţiativelor societăţii civile pentru promovarea voluntariatului;
n Elaborarea Curriculumului Naţional şi a proﬁlurilor de ieşire pentru ﬁecare nivel de învăţământ şi tip de şcoală, corelate cu nevoile societăţii şi ale
pieţei muncii;
n Regândirea sistemului de elaborare şi evaluare a manualelor şcolare,
asigurarea imparţialităţii evaluării şi a transparentizării achiziţiilor;
n Modernizarea organizării şi funcţionării sistemului naţional de cercetare;
n Sprijinirea constituirii unor specialităţi universitare cu impact direct asupra societăţii;
n Constituirea unor sisteme speciﬁce de evaluare şi ﬁnanţare în funcţie
de domeniile cunoaşterii, ramurile ştiintiﬁce şi tipul de cercetare abordat;
n Dezvoltarea unei platforme naţionale şi regionale de acţiuni inovative
de cercetare pentru industrii;
n Actualizarea legislaţiei relevante pentru sistemul naţional de cercetare,
inclusiv a statutului cercetătorului;
n Corelarea tuturor programelor educaţionale şi economice cu cercetarea. În felul acesta se reface legătura dintre educaţie, cercetare şi piaţa muncii;
n Promovarea României ca o destinaţie ştiinţiﬁcă – un loc în care tinerii
cercetători să dorească să lucreze, să trăiască, atractiv pentru cei performanţi;
n Corelarea planului de învăţământ cu nevoile economiei româneşti;
n Redeschiderea şcolilor tehnice postliceale şi extinderea şcolilor profesionale.

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

n

CAPITOLUL VII – TINERET șI SPORT
Investiţia în tineri este de departe cea mai proﬁtabilă pentru viitorul unei
ţări şi pentru dezvoltarea ei. Tinerii au nevoie de o ţară care să le ofere şansa
împlinirii într-o viaţă normală, faţă de care să se simtă responsabili. De departe,
pentru a le oferi tinerilor un start echitabil spre o viaţă prosperă trebuie să le
facilităm accesul la o educaţie de calitate.
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Propunerile Partidului Ecologist Român:
n Implementarea unei strategii pentru tineret cu priorităţi pe termen
scurt (prin crearea de oportunităţi de formare şi angajare a tinerilor, precum
şi prin promovarea solidarităţii între tineri – inclusiv pentru tinerii care se aﬂă
în situaţii de abandon şcolar);
n Scutirea de taxe şi impozite aferente salariilor pentru tinerii de până
în 25 de ani, scutire aplicabilă atât angajatului, cât şi angajatorului;
n Reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii la nivelul de maximum 5%;

n Atingerea unui nivel de minimum 40% aferent ratei de absolvire a unei

forme de învăţământ terţiar în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 30 şi
34 de ani;
n Cooptarea organizaţiilor de tineret, a societăţii civile şi a mediului de
afaceri în elaborarea unei strategii care să-i aibă în centrul ei pe tineri;
n Campanii de conştientizare a pericolului pe care îl reprezintă consumul
de droguri, alcool, tutun şi plante etnobotanice;
n Sprijinirea accesului tinerilor la educaţie prin crearea, împreună cu sistemul bancar, a unor împrumuturi rentabile dedicate studiilor;
n Sprijinirea participării la cursuri de caliﬁcare profesională ﬁnanţate din
fonduri europene pentru tinerii care nu doresc continuarea studiilor superioare, în colaborare cu ANOFM;
n Acordarea de facilităţi pentru tinerele familii privind angajarea unei bone,
acolo unde este cazul, în vederea păstrării tinerilor părinţi pe piaţa muncii;
n Sprijinirea tinerilor din centre de plasament şi/sau de corecţie – facilitarea accesului la cursuri de formare profesională, inclusiv prin stimulente ﬁscale acordate angajatorilor;
n Program naţional de tabere tematice pentru elevi;
n Stimularea tinerilor din mediul rural să meargă la şcoală;
n Acordarea de burse de merit şi de studiu;
n Organizarea unei Gale anuale a tinerelor elite din România şi premierea
celor cu rezultate foarte bune la învăţătură – concursuri, olimpiade;
n Încurajarea participării civice – promovarea importanţei participării la
viaţa socială prin voluntariat pe durată limitată de timp, cu recunoaşterea perioadei de voluntariat;
n Acordarea de stimulente ﬁnanciare din fonduri nerambursabile şi din
bugetul naţional pentru acei angajatori care înﬁinţează unităţi private de învăţare şi ucenicie sau care stabilesc parteneriate cu universităţile şi realizează
programe sustenabile;
n Încurajarea educării tinerilor în spiritul respectului faţă de comunitate,
instituţii şi lege, prin programe şi parteneriate speciﬁce;
n Promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor;
n Elaborarea unei Strategii Naţionale în domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului pe termen mediu şi lung, în cooperare cu Federaţiile Sportive şi Comitetul
Olimpic Sportiv Român, în concordanţă cu prevederile europene în materie;
n Stimularea ﬁscală a companiilor private care ﬁnanţează sau sponsorizează asociaţiile sportive de masă/performanţă;
n Creşterea accesului populaţiei la activităţi sportive organizate de direcţiile judeţene de sport şi tineret;
n Dezvoltarea activităţilor sportive pentru persoanele cu dizabilităţi;
n Organizarea de competiţii şcolare în scopul acomodării tinerei generaţii
cu regulile şi valorile competiţiei: respect, excelenţă, fair-play, spirit de echipă;
n Promovarea sportului universitar, mai ales prin organizarea de competiţii între universităţi şi centre universitare;
n Continuarea sprijinului acordat federaţiilor sportive naţionale în vederea atragerii către România a cât mai multor competiţii şi evenimente de anvergură internaţională la nivel de sporturi olimpice;
n Încurajarea sportivilor de performanţă şi a antrenorilor acestora pentru
. a-şi continua cariera în ţară.
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CAPITOLUL VIII – SĂNĂTATE
Alături de Educaţie, Sănătatea este un domeniu care inﬂuenţează siguranţa naţiunii pe termen mediu şi lung. Cum conservarea condiţiilor optime
de viaţă pentru prezent, dar mai ales pentru viitor, este obiectivul esenţial al
ecologiei, pentru Partidul Ecologist Român sănătatea reprezintă aşadar un domeniu mai mult decât prioritar, de care depinde viitorul ţării şi al naţiunii.
Principiul fundamental al acţiunii PER în acest sens este punerea pacientului în centrul sistemului de sănătate.
Pentru aceasta vom milita pentru implicarea tuturor factorilor responsabili pentru starea de sănătate a naţiunii, pe mai multe niveluri:
n Statul, responsabil pentru ﬁnanţarea sistemului de sănătate şi gestionarea eﬁcientă a resurselor colectate, cu accent pe stimularea salarială a cadrelor medicale;
n Contribuabilul, care trebuie să respecte obligaţiile pe care le are la rândul său faţa de sistemul de sănătate;
n Fiecare cetaţean în parte, responsabil în asumarea unui mod de viaţă
sănătos, reducând astfel presiunea asupra bugetului alocat Sănătăţii;
n Cadrele medicale, care au responsabilitatea de a ﬁ temeinic pregătite
din punct de vedere tehnic şi profesional, dar şi psihologic şi moral, pentru
a-şi putea îndeplini nobila misiune a îngrijirii medicale.
Obiectiv general:
Crearea unui sistem de sănătate care să ofere tuturor cetăţenilor posibilitatea de a atinge o stare de sănătate cât mai bună, contribuind astfel la
creşterea calităţii vieţii acestora.
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Propunerile Partidului Ecologist Român:
n Testarea gratuită pentru COVID-19 pentru întreaga populaţie;
n Finalizarea construcţiei spitalelor regionale până în 2024;
n Creşterea numărului locurilor de muncă în domeniul sănătăţii în oraşele mici şi în mediul rural;
n Achiziţionarea/amenajarea a trei trenuri-spital, câte unul pentru ﬁecare
provincie istorică, care să poată interveni în zonele afectate;
n Reducerea costurilor din sistemul sanitar prin dezvoltarea sistemului
medical pentru prevenţie şi analize;
n Stoparea exodului medicilor şi al asistenţilor medicali prin stimularea
salarială a acestora, prin integrarea tinerilor specialişti în reţeaua de sănătate
naţională şi prin modernizarea parcursului de carieră al medicilor şi asistenţilor
medicali, asigurând în acelaşi timp accesul acestora la specializare şi perfecţionare printr-un program de educaţie continuă, garantat de stat;
n Introducerea unui pachet preferenţial stimulativ pentru medicii care
se stabilesc în mediul rural, precum şi atragerea de specialişti în mediul rural
şi în zonele defavorizate;

Derularea unor programe din fonduri europene în vederea achiziţionării de aparatură medicală performantă;
n Dezvoltarea spitalelor judeţene de urgenţă existente şi creşterea
performanţelor acestora precum şi refacerea şi dezvoltarea platformelor
de investigaţii radiologice, terapie intensivă, radioterapie, precum şi a blocurilor operatorii şi a laboratoarelor de cardiologie intervenţională, neuro-radiologie intervenţională sau gastroenterologie intervenţionala, la nivelul spitalelor
strategice;
n Construirea unor spitale regionale de urgenţă, spitale de cel mai complex şi înalt nivel calitativ, prin accesarea fondurilor europene;
n Implementarea proiectului privind înﬁinţarea unor centre de arşi în cel
.
puţin trei regiuni pe lângă cele din Bucureşti;
n Repornirea la capacitate maximă şi dezvoltarea activităţii Institutului
Cantacuzino – institute cu un rol strategic naţional – pentru asigurarea independenţei în domeniul vaccinurilor şi promovarea unor produse la export;
n Dezvoltarea programelor de prevenţie şi depistare precoce a bolilor
cu impact major asupra indicatorilor stării de sănătate, cu prioritate pentru
afecţiunile oncologice, bolile cronice, bolile de nutriţie (diabet zaharat, obezitate), cardiovasculare şi cerebrovasculare;
n Introducerea unui plan serios de combatere a obezităţii la copii, precum şi refacerea reţelei de asistenţă medicală pentru elevi şi studenţi (cabinete
medicale în şcoli şi universităţi), inclusiv introducerea unui program de proﬁlaxie pentru elevi în patologia dentară.
n

CAPITOLUL IX – ADMINISTRAțIE
Pentru a avea o dezvoltare economică, România are nevoie şi de o administraţie modernă, debirocratizată, care înţelege şi cooperează cu cetăţenii,
societatea civilă şi mediul de afaceri. Transparentizarea, depolitizarea, regândirea structurii organizaţionale la toate nivelurile şi instituţiile, informatizarea,
respectul legii, integritatea şi prevenirea corupţiei sunt pilonii pe care poate ﬁ
construită o administraţie modernă.

Propunerile Partidului Ecologist Român
n Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice furnizate de administraţie cetăţenilor României printr-o corelare a politicilor publice cu măsurile bugetare;
n Cheltuirea eﬁcientă a banului public;
n Implementarea unor strategii de resurse umane pentru personalul din
administraţia publică, respectiv funcţia publică, personalul contractual, personalul didactic, personalul medical, personalul din domeniul ordinii şi siguranţei
publice, personalul militar, personalul din justiţie;
n Consultări periodice cu beneﬁciarii serviciilor publice, astfel încât calita. tea prestaţiilor şi comportamentul personalului să ﬁe la nivelul standardelor;
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Transparenţa modului de adoptare a deciziilor în privinţa utilizării;
n Implicarea mediului de afaceri, a societăţii civile, a mediului academic,
a sindicatelor şi a structurilor asociative ale administraţiei locale în fundamentarea şi evaluarea politicilor publice;
n Implementarea unor programe de simpliﬁcare administrativă şi reducere a costurilor reglementărilor asupra populaţiei şi operatorilor economici;
n Finanţarea instituţiilor publice să ﬁe asociată cu performanţele înregistrate;
n Regionalizarea şi descentralizarea administrativă şi ﬁnanciară;
n Promovarea imaginii colectivităţilor locale prin sprijinirea şi susţinerea
campaniilor de creare a brandurilor locale pentru produse tradiţionale, resurse naturale, turistice, culturale, istorice, de interes deosebit.

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

n

CAPITOLUL X – JUSTIțIE
șI COMBATEREA CORUPțIEI
Calitatea superioară a actului de justiţie oferă garanţia unui stat puternic
şi sigur. Partidul Ecologist Român susţine independenţa Justiţiei şi lupta cu ﬂagelul corupţiei.
Propunerile Partidului Ecologist Român:
n Legea răspunderii magistraţilor;
n Scoaterea procurorilor din magistratură;
n Desemnarea procurorilor-şeﬁ de către cetăţeni, în urma unor alegeri;
n Asigurarea unei ﬁnanţări adecvate care să permită funcţionarea optimă
a sistemului;
n Reforma sistemului penitenciar.

COMBATEREA CORUPȚIEI
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Partidul Ecologist Român consideră că actuala atitudine a instituţiilor statutului român faţă de fenomenul infracţional aferent corupţiei manifestat cu
prioritate la nivelul clasei politice, administraţiei publice locale, ministerelor şi
unităţilor subordonate acestora, parlamentului şi instituţiilor de forţă este una
de favorizare şi nu de prevenire şi limitare.
Partidul Ecologist Român remarcă lipsa de reacţie a autorităţilor responsabile la combaterea surselor „legale” de corupţie, dar şi reacţia triumfătoare
la identiﬁcarea celor căzuţi pradă acestui ﬂagel.
Partidul Ecologist Român îşi declară surprinderea asupra conţinutului triumfalist al bilanţurilor instituţiilor aparţinătoare sistemului de justiţie, acestea incluzând
numere şi totaluri pe categorii de activitate, dar niciodată măsuri de prevenire.
Partidul Ecologist Român propune societăţii româneşti următoarele
măsuri care să limiteze şi să descurajeze situaţiile favorizante în capcana

cărora să cadă cetăţeni români de bună credinţă, aﬂaţi vremelnic în funcţii
de răspundere rezumate din alegeri sau prin numire:
n Promovarea unor amendamente la legile care reglementează contractele comerciale care să interzică sub sancţiuni severe:
a) utilizarea proﬁtului rezultat pentru ﬁnanţarea partidelor politice;
b) utilizarea proﬁtului rezultat pentru ﬁnanţarea oricăror activităţi cu caracter ilegal, de corupţie sau terorism;
n Revizuirea OUQ 109/2011 în sensul corelării profesionalismului personalului selectat şi a rezultatului îndeplinirii criteriilor de performanţă cu retribuirea şi bonusul acordat; personalul selectat pentru a face parte din
consiliile de administraţie şi conducerea companiilor naţionale trebuie să ﬁe
majoritar de pregătire şi experienţă în domeniul de activitate aferent;
n Interzicerea participării miniştrilor, secretarilor de stat, directorilor
. generali şi a oricărui funcţional public angajat în ministere în consiliile de
administraţie ale companiilor din subordine; participarea acestora trebuie limitată la includerea lor în componenta AGA, în calitate de reprezentant a asociatului/proprietarului;
n Interzicerea utilizării de către conducerea ministerelor a autoturismelor, echipamentelor, mobilierului, mijloacelor de comunicaţii etc. aparţinând
companiilor din subordinea acestora; interzicerea susţinerii acţiunilor ministerelor de către companiile din subordine cu training, catering;
n Interzicerea angajării şi funcţionării personalului din ministere pe posturi plătite de companiile din subordine;
n Refacerea grilelor de remunerare şi a politicilor de bonusuri pentru
aleşii locali prin corelarea performanţelor obţinute în scopul motivării acestora
la nivelul muncii prestate;
n Personalul numit politic pe funcţie de conducere în cadrul companiilor
naţionale va părăsi compania la ﬁecare ciclu electoral;
n La ﬁecare schimbare politică a majorităţii guvernamentale, funcţionarilor guvernamentali, înalţilor funcţionari şi funcţionarilor publici numiţi politic
li se încetează de drept mandatul, aceştia urmând a ﬁ redistribuiţi în domeniile
şi pe posturile disponibile.

CAPITOLUL XI – SOCIAL

MUNCA NOASTRĂ MERITĂ MAI MULT
Propunerile Partidului Ecologist Român:
n Creşterea diferenţiată a pensiilor în anul 2022, astfel: pentru pensiile
sub 2000 RON, creştere cu 30%; pentru pensiile cuprinse între 2001 şi 3000
RON, creştere cu 20%; pentru pensile cuprinse între 3001 şi 4000 RON, creştere cu 10%, iar pentru pensiile mai mari de 4000 RON, o creştere cu 5%.
n Recunoaşterea activităţilor de voluntariat ca experienţă în domeniu şi
vechime în muncă.
n Creşterea venitului net prin taxarea diferenţiată a reţinerilor salariale
CAS, CASS, impozite pe salarii – Proiect de lege al parlamentarilor Partidului
.
Ecologist Român;
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n Impozitul pe salariu, precum şi CAS si CASS, vor ﬁ aplicate conform ur-

mătoarelor procente:

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN

SALARIU BRUT

Sub 3000 lei
3001-4000 lei
4001-5000 lei
5001-6000 lei
6001-7000 lei
7001-8500 lei
8501-10.000 lei
10.001-12.500 lei
12.501-15.000 lei
Peste 15.001 lei

CAS

25%
20%
20%
20%
22,5%
25%
25%
25%
27.5%
27,5%

CASS

10%
7,5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
12,5%

IMPOZIT
0%
2,5%
5%
5%
5%
5%
10%
10%
10%
10%

CAPITOLUL XII – CULTURĂ șI CULTE
Cultura naţională este expresia cea mai cuprinzătoare a identităţii naţionale, în timp ce patrimoniul cultural reprezintă cea mai importantă zestre pe
care naţiunea o poate aduce în spaţiul comun european. Protejarea şi cunoaşterea patrimoniului cultural naţional, de o diversitate unică în Europa, trebuie
să devină o prioritate pentru întreaga societate românească, prin introducerea
acestei teme în educaţia formală şi informală.
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Propunerile Partidului Ecologist Român
n Susţinerea sistematică şi continuă a participării româneşti la evenimente culturale de talie internaţională (Bienala de la Veneţia, Salonul Internaţional al Cărţii etc.);
n Demararea unui proiect complex de rezolvare a situaţiei ansamblului
Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, sit aﬂat pe Lista patrimoniului mondial din
1999, datorită valorii sale excepţionale din punct de vedere istoric şi cultural;
n Promovarea ceramicii de Horezu, ca element de patrimoniu imaterial
naţional, dată ﬁind înscrierea acesteia pe Lista UNESCO a patrimoniului cultural imaterial;
n Prezervarea şi dezvoltarea meseriilor artistice în cadrul unui program
realizat în comun cu Ministerul Educaţiei Naţionale;
n Dezvoltarea, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naţionale, a educaţiei artistice şi culturale la nivelul învăţământului preuniversitar, precum şi
a cercetării ştiinţiﬁce în domeniul patrimoniului la nivelul învăţământului universitar;
n Clariﬁcarea legislativă şi sporirea rigorii reglementărilor în materia proprietăţii literare şi artistice;
n Sprijinirea creaţiei artistice contemporane prin susţinerea taberelor de
creaţie, organizarea de expoziţii şi evenimente culturale în parteneriat cu
Institutul Cultural Român;

n Recuperarea valorilor culturale ale României prin promovarea operelor

oamenilor de cultură români, inclusiv ale acelora care trăiesc în afara graniţelor
ţării, precum şi prin promovarea actelor culturale;
n Inventarierea patrimoniului cultural;
n Promovarea identităţii naţionale prin punerea în valoare a patrimoniului cultural şi a creativităţii artistice moderne şi contemporane;
n Îmbunătăţirea gestiunii monumentelor şi tradiţiilor înscrise în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO şi în Registrul patrimoniului imaterial;
n Alocarea nediscriminatorie a resurselor ﬁnanciare, prin instituirea unui
sistem concurenţial deschis de subvenţionare sau coﬁnanţare a proiectelor,
programelor şi acţiunilor culturale. Selecţia acestora se va face exclusiv de
către board-uri independente, alcătuite din specialişti şi experţi;
n Introducerea în şcoli, la ciclul gimnazial, a Educaţiei culturale şi de patrimoniu ca temă pentru orele de dirigenţie;
n Finanţarea cu prioritate a Proiectelor naţionale cu anvergură internaţională – Festivalul „George Enescu“, Festivalul TIFF – Cluj, Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu;
n Promovarea Festivalului Naţional de Teatru, a Festivalului Internaţional
de Film şi a Teatrului şi Filmului Român în străinătate;
n Transformarea bibliotecilor în centre culturale pentru ﬁecare oraş în
parte.

CULTE

Libertatea cultelor va ﬁ respectată deplin;
Implicarea cultelor, la nivel parohial, eparhial, unitate de cult, în derularea unor programe social-economice, educaţionale, caritabile, de orientare
socio-profesională şi formare continuă;
n Susţinerea reconstrucţiei şi restaurării patrimoniului cultural-religios;
n Colaborarea continuă cu Biserica Ortodoxă Română, Biserica Catolică,
Biserica Greco-Catolică şi cu toate confesiunile din România (şi nu numai) pentru dezvoltarea unei politici demograﬁce sănătoase prin susţinerea nemijlocită
a familiei.
n
n

CAPITOLUL XII – ROMÂNII DE PRETUTINDENI
Protecţia şi susţinerea intereselor cetăţenilor României, indiferent de ţara
în care aceştia trăiesc, sunt o obligaţie pentru orice politician. Iar obiectivul
principal îl reprezintă acţiunea diplomatică pentru protejarea şi promovarea
intereselor naţionale ale României şi ale cetăţenilor ei din punct de vedere politic, de securitate, economic, social şi cultural.
Propunerile Partidului Ecologist Român
n Reconsiderarea poziţiei membrilor diaspora şi acordarea titlului de
„Investitor în România” pentru aceştia;
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n Acordarea de reduceri şi scutiri de taxe şi impozite pentru toate inves-

tiţiile făcute de aceştia în România;
n Acordarea de scutiri de impozit pe proﬁt, pentru 3-5 ani, pentru toate
ﬁrmele înﬁinţate de aceştia în România;
n Crearea Fondului de investiţii „Diaspora”;
n Emiterea de bonuri „Patriot” de valori de 500 şi 1000 Euro care să ofere
câştiguri la maturitate, superioare dobânzilor băncilor comerciale din ţările de
reşedinţă;
n Propriul start-up export destinat românilor din diaspora şi creşterea
exportului de produse româneşti;
n Consolidarea identităţii etnice, culturale, lingvistice şi spirituale a comunităţilor româneşti din străinătate.
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