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 � Formula de alianță actuală încurajează o logică intra-grup, păguboasă, consu-
măm prea multă energie în relațiile dintre organizații/membri în loc de a ne con-
centra în lupta pentru schimbarea României, această logică trebuind a fi înlocuită 
cu una a cooperării, pentru o organizație unită 

 � E nevoie de decizii rapide și pentru alegeri și, chiar mai mult, pentru după ale-
geri, lucru care s-a dovedit greu de făcut în Alianță 

 � Partidul unit, mare, va menține inovațiile democratice introduse în politica ro-
mânească de USR și de PLUS (alegeri directe pentru președinte, referendumuri in-
terne, primaries, competiție de CV-uri pentru numiri în posturi publice) și va duce 
și mai departe organizarea internă democratică; Cele două partide se angajează să 
unifice regimul incompatibilităților pentru a statua principiul maxim două funcții 
(numărând și funcții în partid și poziții publice).

 
Ce fel de fuziune? 
 
Art. 1: ”Caracterul fuziunii dintre partidul Uniunea Salvați România și Partidul Libertate, Unitate 
și Solidaritate este prin absorbție a Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate de către partidul 
Uniunea Salvați România”.

Art. 2 - 3: (sinteză) După decizia judecătorească de acceptare a fuziunii, USR preia raporturile 
juridice, finanțele, arhiva, eventuale subvenții ale PLUS, care își va înceta activitatea. După decizia 
de fuziune luată de Congres se va realiza un audit financiar comun. 

Membrii
Art. 4 (sinteză). După decizia judecătorească, membrii PLUS devin membri USR. Pentru orice 
tip de alegeri interne, au drept de vot membrii cu cotizația la zi. Membrii excluși dintr-un par-
tid, care se regăsesc în celălalt, își pierd automat calitatea de membru în partidul unit. Membrii 
respinși la admitere într-un partid și acceptați în celălalt devin membri suspendați urmând o 
procedură de validare în noile structuri comune de conducere. 

PROTOCOL DE FUZIUNE 
-  pe scurt
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Ce se întâmplă în perioada de tranziție I   
- între acest Congres și decizia judecăto-
rească
Art. 5 (sinteză). În perioada tranzitorie dintre aprobarea fuziunii în Congrese și decizia judecă-
torească, va funcționa Alianța politică dintre cele două partide, respectiv prevederile tranzitorii 
din Protocolul de fuziune menționate aici. Cele două partide vor intra în alegeri în Alianță, dacă 
nu apare decizia judecătorească între timp. În această perioadă tranzitorie, birourile județene/
de sector vor avea ședințe comune cel puțin o dată pe lună. Departamentele de extindere vor 
informa reciproc despre procesele de recrutare, scopul fiind proceduri mutualizate. Pentru even-
tuale alegeri comune a listei de candidați la parlamentare vor putea vota cei care sunt membri 
sau care au formulat intenția de a deveni membru (sunt în proces de acceptare) până la data 
Congresului comun de fuziune. În maxim două luni de la fuziune, se va finaliza programul co-
mun de guvernare, având la bază angajamentele de guvernare și programele elaborate de cele 
două partide, pe următoarele baze doctrinare: centru dreapta modern votată de membrii USR și 
doctrina liberalismului etic adopdată de PLUS. 

Ce se întâmplă după decizia  
judecătorească?
Art. 5 (sinteză, continuare): Membrii comunităților PLUS dintr-o localitate devin membri ai filia-
lelor USR locale. Acolo unde comunitatea PLUS acoperă mai multe UAT, membrii vor putea opta 
în maxim 30 de zile pentru o filială locală USR. Unde nu există deja filiale USR și prin adăugarea 
membrilor PLUS se strânge numărul minim de membri, se organizează o filială care își va alege 
conducerea în termen de 60 de zile. În termen de 60 de zile se vor organiza alegeri pentru noile 
organe de conducere și arbitraj, locale, județene, de sector. 

Excepție este Diaspora - dată fiind forma foarte diferită de organizare și cererile venite din 
entitățile implicate (USR Diaspora și filialele PLUS Diaspora) va exista un proces separat de orga-
nizare care să găsească soluția de mijloc între situația actuală de organizare centralizată a USR 
Diaspora și faptul că PLUS are filiale separate - decizia va fi luată (urmând recomandările colegi-
lor din Diaspora) de următorul Congres comun USR, alegerile urmând a se organiza după acel 
Congres.

Ce se întâmplă în perioada de tranziție II  
- între hotărârea judecătorească și următo-
rul Congres USR?
Art 5. (sinteză, continuare): Președintele PLUS și președintele USR devin copreședinți. Se reu-
nesc următoarele organe de conducere: Birourile Naționale, Comisiile de Integritate și Arbitraj, 
Comisiile de Cenzori, Comitetul Politic și Consiliul Național, Birourile județene.

Pentru ce perioadă exact? Art. 6: În maxim 120 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătorești de admitere a fuziunii se va organiza acest Congres. 

Ce se întâmplă la alegerile parlamentare?
(dat fiind că nu știm momentul deciziei judecătorești, dar că alegerile parlamentare vor avea loc 
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în această iarnă cel mai probabil, se propune un regim special derogatoriu pentru parlamentare, 
care să fie valabil și dacă nu avem decizia instantei între timp)

Art 7. (sinteză) - USR și PLUS vor susține candidați unici. 

Cum sunt aleși? După Congresul de fuziune, filialele își vor putea alege candidații pentru alege-
rile parlamentare 2020 astfel:  

 
Scenariul A - listă comună negociată.

Birourile județene au două săptămâni pentru a decide împreună cu birourile PLUS dacă merg pe 
o formulă negociată între partide (Ex: Locul X merge la USR, locul Y la PLUS). În acest caz, fiecare 
partid organizează alegeri separat, pentru a desemna candidații pe locurile fiecăruia, pre-agreate 

Scenariul B - alegeri în comun.

Dacă birourile USR și PLUS decid astfel (sau nu se înțeleg pe o formulă de distribuție a locurilor 
și intră automat în acest al doilea scenariu) se organizează alegeri în comun. Exact pe statutul și 
metoda USR actuale: filialele desemnează candidații la nivel județean, prin Conferințe Județene, 
unde participă delegați aleși de către membri în fiecare filială locală (ponderea filialelor în CJ fiind 
dată de performanța electorală). 

Membrii USR și PLUS participă deci la adunările generale, ale filialelor locale . Se respectă astfel 
principiul autonomiei filialei județene și alegerea prin Conferințe Județene, adică statutul USR 
actual. 

Acest mecanism de alegeri va fi prevăzut în protocolul de fuziune ca prevedere tranzitorie de-
rogatorie de la Statutele celor două partide, pentru a integra toate aspectele juridice legate de 
alegerea candidaților pentru mandatele parlamentare din 2020.  

Priorități pentru modificările de statut  
de la primul Congres de după decizia  
judecătorească de fuziune: 
Au fost pe parcursul negocierilor mai multe dezbateri legate de modificările de statut viitoare, 
atât în interiorul USR cât și PLUS. Modificările vor fi făcute la Congresul partidului unificat, după 
o dezbatere largă - va fi creată o comisie care va formula propuneri, acestea vor fi dezbătute în 
Comitetul Politic și înaintate Congresului. 

Echipele de negociere au convenit să includă în protocol următoarele direcții ca fiind prioritare la 
această modificare: ”a) criteriile de integritate, incompatibilitate și dispozițiile privind cumulul de 
funcții; b) modalități de dezvoltare a organizării teritoriale a partidului; c) instituirea unei struc-
turi responsabile cu elaborarea de politici publice ce vor fi însușite de către partid, precum și cu 
asistarea reprezentanților partidului în elaborarea unor astfel de politici; d) modificarea denumirii 
partidului în USRPLUS; e) dezvoltarea mecanismelor de promovare a competenței și principiului 
meritocrației în alegerea/nominalizarea candidaților pentru funcții publice din partea partidului; 
f) organizarea integrării filialelor USR Tineret și Generația PLUS într-o structură comună. g) reor-
ganizarea activității membrilor din Diaspora având la bază o structură care include mai multe 
filiale care acoperă fiecare o țară sau grupuri de țări”.
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Nota bene: 

Președinții USR și PLUS au anunțat demararea procesului de fuziune în urmă cu cinci luni. Au fost 
white paper-uri (documente de intenții) succesive care au expus membrilor celor două partide 
pozițiile și obiectivele. În partea USR, au existat trei Comitete Politice formale și câteva informale 
și zeci de dezbateri în filiale - în urma acestora, au fost adăugate elemente sau au fost scoase 
elemente din proiectul de protocol. La fel s-a întâmplat și în PLUS. Negocierile nu au fost ușoare, 
suntem două proiecte politice fiecare cu cultura, procesul și etosul proprii, dar cu filon comun.  

Intenția inițială a fost aceea de a face o fuziune rapidă, care să pună capăt problemelor generate 
de colaborare în alianță. Diferența de pe parcurs a apărut în urma dezbaterilor legate de pașii ju-
ridici, de neclaritățile legii și practica instanțelor în materie de fuziuni politice. Pentru a îndepărta 
orice risc, s-a ajuns la această formă de fuziune în trepte, cu etape tranzitorii legate de înregistra-
rea deciziei de fuziune în justiție. Evident, situația ideală ar fi cea expusă în primul white paper: 
fuziune imediată. Decizia fermă de a crea partidul mare, canalizat pe lupta pentru a schimba 
România rămâne. Delegații la Congresul USR au de ales să dea acest mandat politic. E un mo-
ment istoric în care punem bazele forței capabile să aibă masă critică pentru a schimba sistemul 
politic. Acest mandat se va auzi clar și răspicat în opinia publică, înaintea celor două rânduri de 
alegeri care urmează - locale și parlamentare. Am pornit pe acest drum și mergem până la capăt. 
Protocolul de fuziune pe care l-am sintetizat mai sus este forma juridică, adaptată la împrejurări, 
a acestei voințe colective și a acestui mandat politic asumat. 

Congresul USR din 15 august poate fi unul dintre acele momente istorice în 
care înțelepciunea noastră colectivă ne face mai buni și mai pregătiți pentru 
destinul pe care ni l-am asumat atunci când am decis să nu mai stăm deoparte. 
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