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CAPITOLUL I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 Elementele de identificare. 
(1) Denumirea partidului este Uniunea Creştin Democrată din România, prescurtat UCDR.

(2) Semnul permanent al UCDR este cel reprezentat în Anexa 1 a şi b a prezentului statut. El 
constă într-un semn grafic compus dintr-o torţă aprinsă purtată în mâna dreaptă. Flacăra 
aprinsă are trei colţuri aplecate spre dreapta, fiind reprezentată printr-un contur exterior şi 
o bandă interioară care urmăreşte conturul exterior. Flacăra are gol de culoare. Mânerul 
făcliei are bumb, mâna strânsă are patru degete orientate la vârfuri spre dreapta, iar 
degetul mare în paralel cu celelalte patru degete este orientat spre stânga. Fiecare deget 
este distinct. Sub semnul grafic se află iniţialele UCDR, urmate dedesubt de denumirea 
partidului – Uniunea Creştin Democrată din România. Iniţialele Uniunii sunt caractere de 
tipar, cu culoare plină. Semnul grafic împreună cu denumirea partidului sunt  încadrate într-
un dreptunghi vertical ce are colţurile rotunjite. Culoarea folosită  pentru semnul permanent 
este albastru.

(3) Semnul electoral este identic cu semnul permanent.

(4) Sediul central al UCDR este în Cluj-Napoca, str. Colonia Breaza, nr. 22A, jud. Cluj.

Art. 2 Obiectivele 
(1) Obiectivele Uniunii sunt exclusiv de natură politică.

(2) Întreaga activitate a Uniunii Creştin Democrate din România se bazează pe următoarele 
valori:       

a) Biblia. Biblia  este  sursa  v alorilor  noastre,  este  standardul  de  care  societatea 
contemporană are cea mai mare nevoie.

b) Adevăr, Dreptate. Noi vom lupta pentru ca adevărul şi dreptatea să triumfe, chiar şi 
atunci când sunt în defavoarea  nostră, ca persoane sau ca grup.

c) Integritate. Noi  credem că  cinstea  ş i  p robitatea  sunt  esenţiale  pentru  restaurarea 
încrederii populaţiei în politicieni şi în politică.

d) Compasiunea şi Empatia. Omul aflat în sărăcie sau cel aflat în suferinţă vor beneficia 
de compasiunea şi empatia noastră, exprimată prin măsuri de asistenţă socială. Nu 
vom încuraja însă lenea şi parazitismul, pentru că fiecare trebuie să-şi aducă 
contribuţia lui la binele social.

e) Dragostea. Noi  credem că  b inele  comunităţii  noastre  depinde  de  măsura  î n  care 
aplicăm principiul „Să iubeşti pe apoapele tău ca pe tine însuţi”.

f) Viaţa umană. Noi  vom proteja ş i  promova viaţa umană  de la concepţie  şi  până  la 
moarte, indiferent de stadiile ei de dezvoltare sau de formele ei de manifestare. Nicio 
măsură sau acţiune care distruge viaţa umană sau o pune în pericol nu poate primi 
girul nostru.



g) Demnitatea umană. Vom respecta  demnitatea  umană,  înţelegând  că  fiecare  fiinţă 
umană are o valoare în sine prin faptul că poartă în ea chipul lui Dumnezeu.

h) Familia. Vom apăra şi promova familia, definită ca unitate liber consimţită şi asumată 
pe viaţă între un bărbat şi o femeie.

i) Mediul. Vom proteja creaţia lui Dumnezeu în echilibrul şi varietatea manifestărilor sale, 
considerând aceasta un act de respect faţă de Creatorul ei şi faţă de semeni.

j) Democraţia. Noi credem în democraţia creştină, exprimată ca libertate şi egalitate a 
tuturor cetăţenilor în faţa legii şi în faţa lui Dumnezeu.

Art. 3 Reprezentarea partidului
(1) În relaţiile cu autorităţile publice şi cu terţii, UCDR este reprezentată de preşedintele 

UCDR, iar la nivelul structurilor organizatorice de către preşedinţii de organizaţii, în limita 
competenţelor prevăzute de statut şi de regulamentele interne.

Art. 4 Legătura UCDR cu alte partide politice
(1) Uniunea Creştin Democrată din România promovează colaborarea cu alte partide 

democratice din ţară pentru realizarea obiectivelor sale.

(2) UCDR dezvoltă relaţii speciale cu celelalte partide creştin-democrate, populare şi 
conservatoare, conlucrând şi acţionând împreună cu acestea pentru promovarea 
principiilor, valorilor şi obiectivelor comune.

Art. 5 Legătura UCDR cu alte instituţii şi organizaţii
(1) Uniunea Creştin Democrată din România sprijină societatea civilă şi Biserica în vederea 

realizării obiectivelor majore, de natură socială, morală şi spirituală, ale societăţii 
româneşti.

(2) UCDR colaborează, la nivel central şi local, cu sindicatele şi patronatele în vederea 
realizării armoniei şi solidarităţii sociale, dar şi a unei economii capitaliste eficiente.



CAPITOLUL II
MEMBRII UNIUNII CREŞTIN DEMOCRATE din ROMÂNIA

Secţiunea 1
Dispoziţii generale

Art. 6 Condiţiile necesare dobândirii calităţii de membru
(1) Poate deveni membru al Uniunii Creştin Democrate din România orice cetăţean român cu 

drept de vot care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) a împlinit vârsta de 18 ani;

b) aderă la valorile, principiile şi doctrina UCDR, dorind să militeze pentru realizarea 
obiectivelor acesteia;

c) se angajează să respecte statutul, programul politic şi disciplina partidului;

d) este o persoană cu o conduită morală ireproşabilă, integrată într-o comunitate creştină 
de la care are o bună referinţă;

       (2)  Nu poate fi membru al UCDR o persoană care:

a) face parte dintr-un alt partid politic;

b) a suferit o condamnare penală, cu excepţia cazului în care a fost reabilitată;

c) face parte din categoriile de persoane cărora le este interzisă prin lege asocierea în 
partide politice;

d) i-a fost stabilită, printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, calitatea de 
colaborator al fostei Securităţi;

e) îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească definitvă, exercitarea drepturilor politice 
şi cetăţeneşti.

Art. 7 Aderenţii
       Statutul de aderent poate fi dobândit de orice persoană fizică care îndeplineşte următoarele 
condiţii:

a) a împlinit vârsta de 16 ani;

b) aderă la valorile şi principiile Uniunii;

c) nu se încadrează în niciuna din prevederile art. 6 alin. (2);

Art. 8 Membrii de onoare
(1) Membrii UCDR care prin activitatea lor în cadrul partidului s-au remarcat în mod deosebit, 

dar nu mai pot depune o activitate politică susţinută, pot fi distinşi cu demnitatea de 
membru de onoare. 

(2) Calitatea de membru de onoare este acordată de către Consiliul Naţional, la propunerea 
preşedintelui partidului şi cu acordul Senatului UCDR.

Art. 9 Activitatea membrilor partidului
(1) O persoană nu poate face parte decât dintr-o singură organizaţie teritorială.

(2) Un membru nu poate activa decât într-o singură organizaţie specială.



(3) Activitatea fiecărui membru al partidului va fi evaluată periodic, conform grilei naţionale de 
evaluare.

Secţiunea 2
Procedura de dobândire a calităţii de membru sau aderent

Art. 10 Cererea de înscriere în partid
(1) Orice persoană care doreşte dobândirea calităţii de membru sau de aderent al Uniunii 

Creştin Democrate din România trebuie să formuleze o cerere în acest sens adresată unei 
organizaţii locale a partidului.

(2) Această organizaţie poate fi: 

a) organizaţia locală în raza căreia solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa;

b) organizaţia locală în raza căreia solicitantul îşi desfăşoară activitatea profesională sau 
de studii;

Art. 11 Evaluarea cererilor
(1) Cererea de înscriere este supusă evaluării Biroului Executiv al organizaţiei locale 

respective, care trebuie să se pronunţe asupra ei într-un termen de cel mult 30 de zile de 
la data înregistrării ei.

(2) Toate deciziile de aprobare a primirii unor noi membri sau aderenţi vor fi făcute publice prin 
afişarea lor la sediul organizaţiei locale respective.

(3) Data de la care cererea este aprobată reprezintă data înscrierii în partid, cu excepţia 
situaţiei în care decizia de aprobare este contestată. În acest caz, data înscrierii în partid 
este data la care contestaţia a fost respinsă. 

(4) În cazul respingerii cererii, decizia de respingere se va comunica solicitantului, împreună 
cu motivarea ei, într-un termen de 5 zile de la emiterea ei.   

Art. 12 Contestarea deciziilor de aprobare sau de respingere
(1) În termen de 15 zile de la data emiterii deciziei de aprobare a cererii, orice membru al 

partidului poate formula o contestaţie împotriva acestei decizii. Contestaţia se soluţionează 
de către Biroul Executiv Judeţean, după ascultarea părţilor, într-un termen de 30 de zile de 
la înregistrarea contestaţiei.

(2) Împotriva deciziei de respingere a cererii, solicitantul poate formula o contestaţie, în termen 
de 15 zile de la data comunicării deciziei. Contestaţia se  soluţionează de Biroul Executiv 
Judeţean, după ascultarea contestatarului, într-un termen de 30 de zile de la înregistrarea 
contestaţiei.

Art. 13 Cererea de transfer
(1) Cererea de transfer într-o altă organizaţie trebuie însoţită de avizul organizaţiei de 

provenienţă.

(2) În cazul acestor cereri se aplică în mod corespunzător art. 10-12 din prezentul Statut.  



Secţiunea 3
Drepturile şi obligaţiile membrilor şi aderenţilor UCDR

Art. 14 Drepturile membrilor şi aderenţilor
(1) Membrii UCDR beneficiază de următoarele drepturi:   

a) să aibă iniţiative cu caracter politic sau de îmbunătăţire a activităţii structurii 
organizatorice din care fac parte, pe care le pot prezenta şi supune dezbaterii 
organelor de conducere ale partidului;

b) să-şi exprime opiniile în mod liber, atât în interiorul, cât şi în afara partidului, dar numai 
în măsura în care acestea nu contravin principiilor politice şi morale ale partidului, 
precum şi deciziilor forurilor de conducere ale partidului;

c) să participe la adoptarea hotărârilor structurilor de partid din care fac parte;

d) să aibă acces la toate informaţiile relevante cu privire la activitatea UCDR, precum şi la 
toate deciziile şi hotărârile organelor de conducere ale acesteia;

e) să aleagă, să candideze şi să fie aleşi în funcţiile de conducere ale partidului de la 
diferite niveluri, în condiţiile prevăzute de regulamentele Uniunii;

f) să candideze din partea partidului pentru funcţiile publice elective, în condiţiile 
prevăzute de regulamentele UCDR; 

g) să fie desemnaţi din partea partidului pentru alte funcţii publice decât cele elective, în 
condiţiile prevăzute de regulamentele Uniunii;

(2) Aderenţii UCDR au următoarele drepturi:  

a) să fie informaţi cu privire la proiectele desfăşurate de organizaţia locală din care fac 
parte şi să fie consultaţi asupra activităţilor în care acestea sunt implicate;

b) să supună dezbaterii Biroului Executiv al organizaţiei locale din care fac parte iniţiative 
de acţiune politică şi civică;

c) să solicite, conform statutului partidului, dobândirea calităţii de membru;

d) să renunţe la calitatea de aderent în orice moment, cu efect imediat.

Art. 15 Obligaţiile membrilor şi aderenţilor
(1) Membrii UCDR au următoarele îndatoriri:

a) să demonstreze cinste şi moralitate în întreaga lor activitate, desfăşurată în cadrul 
partidului sau în afara lui, potrivit cu principiile şi valorile pe care UCDR le promovează;

b) să cunoască principiile, valorile, doctrina şi programul politic al partidului şi să le 
promoveze în activitatea pe care o desfăşoară;

c) să cunoască şi să respecte statutul partidului, codul de conduită şi regulamentele 
interne;

d) să respecte şi să pună în practică toate deciziile şi hotărârile adoptate de forurile de 
conducere ale partidului;

e) să participe la întrunirile şi activităţile organizaţiei de partid sau organului de conducere 
din care fac parte; 

f) să contribuie la promovarea imaginii partidului;



g) să exercite cu competenţă, onestitate şi integritate funcţiile publice în care au fost aleşi 
sau numiţi;

h) să susţină şi să pună în practică poziţiile, programele şi principiile partidului în orice 
funcţie obţinută prin sprijinul politic al partidului;

i) să nu ia atitudini publice împotriva poziţiilor oficiale ale partidului;

j) să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor cu caracter intern;

k) să plătească o cotizaţie trimestrială.

(2) Membrii UCDR care nu sunt la zi cu plata cotizaţiei nu au drept de vot în cadrul structurilor 
partidului şi nici dreptul de a fi propuşi sau desemnaţi de partid pentru a ocupa o funcţie 
publică. Se consideră plata la zi a cotizaţiei achitarea acesteia până la nivelul trimestrului 
anterior, inclusiv.

(3) Aderenţii au următoarele obligaţii:

a) să promoveze principiile şi valorile partidului;

b) să cunoască şi să respecte prevederile statutului şi ale regulamentelor partidului;

c) să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor cu caracter intern la care au 
acces;

d) să nu exprime public puncte de vedere care aduc prejudicii activităţii sau imaginii 
partidului sau care contravin poziţiilor formulate de organele de conducere ale UCDR;

(4) Nerespectarea acestor obligaţii constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea 
disciplinară a membrilor, respectiv a aderenţilor.

Secţiunea 4
Răspunderea disciplinară

Art. 16 Sancţiunile disciplinare
(1) De asemenea, constituie abatere disciplinară orice încălcare a prevederilor cuprinse în 

prezentul statut sau în celelalte documente ale partidului, precum şi orice alte fapte prin 
care se aduc prejudicii activităţii, imaginii, prestigiului sau unităţii partidului.

(2) În funcţie de gravitatea faptei, membrilor sau aderenţilor UCDR care au săvârşit abateri 
disciplinare li se pot aplica următoarele sancţiuni: 

a) mustrare;

b) avertisment scris;

c) suspendarea sau demiterea din funcţiile de conducere; 

d) suspendarea pe o anumită perioadă a unora dintre drepturile prevăzute în prezentul 
statut;

e) suspendarea calităţii de membru pentru o perioadă cuprinsă între 6 luni şi 2 ani;

f) retragerea sprijinului politic;

g) excluderea din partid; 
 
 



Art. 17 Aplicarea sancţiunilor disciplinare
(1) Sancţiunile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a, b, d, e vor fi aplicate de către Biroul Executiv 

al organizaţiei locale din care membrul sau aderentul face parte. Dacă cel care a săvârşit 
o abatere disciplinară face parte din Biroul Executiv Local sau Judeţean, aplicarea 
sancţiunilor menţionate la acest aliniat vor fi aplicate de către Biroul Executiv Judeţean.

(2) Sancţiunile prevăzute la art. 16 alin. (2), lit. c, f  vor fi aplicate de către organul partidului 
care l-a ales sau care i-a acordat sprijinul politic.

(3) Sancţiunea excluderii din partid se poate aplica numai în cazul unor abateri disciplinare 
grave, de către Biroul Executiv Judeţean.

(4) Procedura de sancţionare se declanşează din oficiu sau la cererea organelor ierarhic 
superioare. 

(5) Membrii sau aderenţii împotriva cărora s-a declanşat procedura de sancţionare vor fi 
anunţaţi cu cel puţin 5 zile înainte de data întrunirii organismului care dezbate cauza lor. 
Înainte de a se lua o decizie ei trebuie ascultaţi, având dreptul de a folosi în apărarea lor 
orice mijloc de probă.

(6) Decizia sau hotărârea de sancţionare se ia cu votul majorităţii membrilor care compun 
respectivul organ al partidului şi se comunică în scris celui sancţionat, într-un termen de 
10 zile de la adoptarea ei.

(7) Un membru care ocupă o funcţie de conducere în cadrul partidului, la orice nivel, şi care a 
fost sancţionat cu una dintre sancţiunile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c) – g), este 
suspendat de drept din respectiva funcţie până la rămânerea definitivă a deciziei sau 
hotărârii de sancţionare.

Art. 18 Contestarea sancţiunilor disciplinare
(1) Membrul sau aderentul împotriva căruia s-a pronunţat o sancţiune disciplinară poate 

contesta decizia sau hotărârea de sancţionare, în termen de 15 zile de la comunicare, 
adresându-se în acest sens:

a) Comisiei Judeţene de Onoare, Disciplină şi Arbitraj, în cazul în care sancţiunea a fost 
aplicată de organele locale ale partidului;

b) Comisiei Naţionale de Onoare, Disciplină şi Arbitraj în cazul în care sancţiunea a fost 
aplicată de organele judeţene sau naţionale ale Uniunii, precum şi atunci când cel 
sancţionat deţine o funcţie la nivelul central al partidului;

(2) Deciziile pronunţate de aceste comisii sunt definitive. Sancţiunile disciplinare intră în 
vigoare de la data rămânerii lor definitive. 

(3) Membrii Comisiei Judeţene de Onoare, Disciplină şi Arbitraj precum şi membrii Comisiei 
Naţionale de Onoare, Disciplină şi Arbitraj pot fi sancţionaţi numai de către comisia din 
care fac parte. Deliberarea comisiei se face fără participarea la vot a celui în cauză.

(4) Celelate aspecte ale procedurii de soluţionare a contestaţiilor vor fi reglementate prin 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiilor de Onoare, Disciplină şi Arbitraj.



Secţiunea 5
Pierderea calităţii de membru sau aderent 

Art. 19  Pierderea de drept a calităţii de membru sau aderent
(1) Calitatea de membru sau aderent al UCDR încetează de drept în caz de deces, precum şi 

în situaţia în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru a fi membru al 
unui partid politic sau cele prevăzute de art. 6 alin. (2) din prezentul statut pentru a fi 
membru sau aderent al UCDR. 

(2) Biroul executiv al organizaţiei locale din care membrul sau aderentul a făcut parte va 
emite o decizie prin care, luând act de intervenţia unei astfel de împrejurări, va dispune 
modificările corespunzătoare în evidenţele partidului. În acest sens, biroul executiv poate fi 
sesizat de orice persoană sau se poate sesiza din oficiu.

Art. 20 Pierderea calităţii de membru sau aderent ca şi consecinţă a unei manifestări  
             de voinţă

(1) Calitatea de membru sau aderent al UCDR poate înceta şi prin demisie sau excludere.

(2) Demisia este actul unilateral prin care o persoană îşi manifestă voinţa de a renunţa la 
calitatea de membru sau aderent al UCDR. Demisia îşi produce efectul din momentul în 
care a fost comunicată în scris organizaţiei locale de care respectivul membru sau aderent 
aparţine.

(3) Excluderea din partid reprezintă încetarea calităţii de membru sau aderent al UCDR ca 
urmare a unei decizii disciplinare pronunţate de forurile competente ale partidului. 
Excluderea se hotărăşte în conformitate cu prevederile art. 16-18 din prezentul statut.

(4) Persoana care a fost exclusă poate face cerere de reînscriere în UCDR numai după 
trecerea unei perioade de cel puţin 2 ani de la excluderea sa.



CAPITOLUL III
ORGANIZAŢIILE UNIUNII CREŞTIN DEMOCRATE DIN ROMÂNIA

Art. 21 Organizaţiile partidului
(1) Partidul este organizat şi funcţionează după criteriul administrativ-teritorial, fiind constituit 

din următoarele organizaţii teritoriale:

a) locale - la nivelul localităţilor urbane, rurale, precum şi la nivelul sectoarelor   
municipiului Bucureşti;

b) judeţene - la nivelul fiecărui judeţ şi a municipiului Bucureşti;

(2) În cadrul partidului funcţionează Senatul UCDR, precum şi organizaţiile speciale ale 
femeilor, salariaţilor şi tinerilor. 

(3) Membrii partidului din alte ţări pot adera la Comitetul Românilor de Pretutindeni, CRP.

(4) Organizaţiile partidului nu au personalitate juridică, reprezentarea lor fiind asigurată 
conform art. 3 din prezentul statut.

(5) Până la înfiinţarea organizaţiilor se pot constitui grupuri de iniţiativă care vor funcţiona 
conform cu regulamentul partidului. Acestea se pot constitui legal dacă au cel puţin 3 
membri, unul dintre aceştia fiind şi preşedintele grupului de iniţiativă.

Art. 22 Organizaţiile locale
(1) Organizaţia locală grupează totalitatea membrilor partidului care au domiciliul sau 

reşedinţa, ori îşi desfăşoară activitatea profesională sau de studiu în localitatea respectivă 
sau în unul din sectoarele municipiului Bucureşti.

(2) Organizaţia locală se constituie cu un număr de cel puţin 10 membri. Sub această limită, 
membrii UCDR pot constitui în localitatea respectivă doar un grup de iniţiativă.

Art. 23 Organizaiile judeţene
(1) În fiecare judeţ funcţionează o organizaţie judeţeană, care grupează totalitatea 

organizaţiilor locale din judeţ, precum şi filialele organizaţiilor speciale constituite la nivelul 
judeţului respectiv.

(2) Sediul organizaţiei judeţene este în localitatea reşedinţă de judeţ.

Art. 24 Senatul partidului
(1) Senatul este un for consultativ al conducerii centrale şi al organizaţiilor teritoriale, având 

rolul de a asigura continuitatea tradiţiei şi a doctrinelor partidului. El este alcătuit din 
membrii vârstnici care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Regulamentul privind 
organizarea şi funcţionarea Senatului UCDR.

(2) Preşedintele Senatului şi preşedinţii filialelor Senatului participă la şedinţele tuturor 
forurilor de conducere de la nivelul respectiv. 

Art. 25 Organizaţiile speciale
(1) Organizaţiile de femei şi tineret cuprind membrii UCDR care optează pentru activitatea în 

aceste organizaţii.

(2) Organizaţiile profesionale cuprind membrii partidului cu profesii sau ocupaţii comune ori 
apropiate, care optează pentru a desfăşura o activitate politică legată de profesia sau 
ocupaţia lor.



(3) Obiectivul acestor organizaţii speciale este reprezentarea şi participarea activă a diferitelor 
categorii socio-profesioanale la viaţa politică, economică şi socială a ţării, respectiv 
promovarea lor în cadrul partidului.

Art. 26 Comitetul Românilor de Pretutindeni
(1) Comitetul Românilor de Pretutindeni grupează toţi membrii şi aderenţii partidului cu 

domiciliul sau locul de muncă în afara ţării, asociaţi în filiala UCDR de la nivelul ţării 
respective.

(2) Activitatea CRP este condusă de către un coordonator, care este membru supleant în 
Biroului Executiv Naţional.

Art. 27 Autonomie şi subordonare
(1) Organizaţiile şi filialele partidului se bucură de autonomie, în conformitate cu prevederile 

statutului şi cu hotărârile forurilor superioare ale Uniunii Creştin Democrate din România.

(2) În temeiul acestei autonomii, organizaţiile şi filialele UCDR au dreptul:

a) să aleagă propriile foruri de conducere;

b) să aleagă  delegaţi la conferinţe şi congrese;

c) să desemneze candidaţi pentru funcţii publice;

d) să organizeze propriile activităţi;

(3) Organizaţiile teritoriale se subordonează forurilor de conducere organizate la nivel 
superior, iar organizaţiile speciale şi filialele acestora se subordonează forurilor de 
conducere ale organizaţiilor teritoriale din care fac parte. Forurile de conducere ale 
organizaţiilor speciale coordonează activitatea specifică a filialelor organizaţiilor 
respective.

(4) Organizaţiile speciale au propriile regulamente de funcţionare, adoptate de forurile lor 
superioare de conducere, cu respectarea prevederilor prezentului statut. Aceste 
regulamente sunt supuse aprobării Biroului Executiv Naţional.

(5) Organizaţiile judeţene ale partidului se grupează în regiuni. Fiecare regiune este condusă 
de către un coordonator, numit de preşedintele UCDR, şi care este membru supleant în 
Biroul Executiv Naţional.



CAPITOLUL IV
FORURILE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI

Secţiunea 1
Dispoziţii comune

Art. 28 Forurile de conducere
(1) Forurile de conducere ale Uniunii Creştin Democrate din România, atât la nivel naţional, 

cât şi la nivelul organizaţiilor teritoriale, sunt următoarele:

a) Preşedintele;

b) Adunarea Generală a membrilor sau delegaţilor acestora;

c) Biroul executiv;

(2) În plus, la nivel naţional funcţionează şi Consiliul Naţional al UCDR.

Art. 29 Adunările generale ale membrilor sau delegaţilor acestora
Art. 30 Birourile executive

(1) Birourile executive sunt alese şi funcţionează atât la nivel central, cât şi la nivelul 
organizaţiilor şi filialelor Uniunii.

(2) Membrii birourilor executive teritoriale trebuie să aibă domiciliul în unitatea administrativ-
teritorială respectivă.

(3) Birourile executive se întrunesc în şedinţe ordinare bilunare - cu excepţia Biroului Executiv 
Naţional, care se întruneşte lunar - la convocarea preşedintelui biroului respectiv. Birourile 
executive se pot întruni şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la cererea 
preşedintelui biroului executiv, a cel puţin o treime din numărul membrilor săi sau a unui 
for de conducere superior.

(4) Şedinţele Birourilor executive sunt statutare dacă la ele participă majoritatea membrilor 
care le compun, iar hotărârile acestora se adoptă cu votul majorităţii membrilor acestora, 
dacă statutul nu prevede altfel.

 Art. 31 Preşedinţii
(1) În fruntea UCDR, a organizaţiilor şi filialelor acesteia sunt aleşi preşedinţi, care asigură 

conducerea operativă între şedinţele birourilor executive.

Secţiunea 2
Forurile de conducere ale organizaţiilor teritoriale

Art. 32 Adunarea generală a organizaţiei locale
        Adunarea generală a organizaţiei locale are următoarele atribuţii:

a) dezbate şi aprobă raportul Biroului Executiv Local, analizează activitatea întregii 
organizaţii de la precedenta adunare generală şi aprobă direcţiile şi programul de 
acţiune pentru viitor;



b) stabileşte măsurile de realizare a programului politic al UCDR, precum şi a hotărârilor 
forurilor judeţene şi centrale;

c) alege şi revocă preşedintele şi pe ceilalţi membri ai Biroului Executiv Local;

d) dezbate raportul financiar pentru anul care a trecut, dă descărcare de gestiune 
financiară pentru execuţia bugetară şi adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru 
anul următor, în cazul organizaţiilor locale care au gestiune financiară;

e) aprobă listele cu candidaţi pentru alegerile locale propuse de către Birourile Executive 
Locale şi le supune spre validare Birourilor Executive Judeţene;

f) alege delegaţi la adunarea generală judeţeană.

Art. 33 Biroul Executiv Local
(1) Biroul Executiv Local este alcătuit dintr-un număr de 3-7 membri, în funcţie de mărimea 

organizaţiei.

(2) Biroul Executiv Local sau de Sector are următoarele atribuţii:

a) decide în primă instanţă cu privire la cererile de înscriere în organizaţia locală 
respectivă;

b) ţine evidenţa membrilor organizaţiei şi urmăreşte încasarea cotizaţiilor şi a celorlalte 
contribuţii stabilite de organele competente ale partidului;

c) judecă în primă instanţă abaterile disciplinare are membrilor organizaţiei, cu excepţia 
acelora care fac parte din Biroul Executiv Local;

d) studiază problemele cetăţenilor, transmiţându-le autorităţilor locale în vederea 
soluţionării lor;

e) informează conducerea organizaţiei judeţene cu privire la problemele care depăşesc 
competenţa organizaţiei locale;

f) prezintă periodic rapoarte de activitate şi alte date solicitate de conducerea 
organizaţiei judeţene;

g) desemnează reprezentanţi în birourile electorale ale secţiilor de votare din 
circumscripţiile locale;

h) organizează şi conduce campania electorală în aria sa de competenţă teritorială;

i) propune candidaturi pentru alegerile locale;

j) coordonează activitatea reprezentanţilor UCDR în structurile administraţiei publice 
locale;

k) asigură informarea Biroului Executiv Judeţean cu privire la evenimentele petrecute şi 
acţiunile desfăşurate pe plan local;

l) stabileşte structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale 
organizaţiei locale respective şi efectuează angajări şi concedieri;

m) comunică Biroului Executiv Judeţean rezultatele alegerilor;

n) duce la îndeplinire deciziile şi hotărârile organelor de partid superioare ierarhic.

Art. 34 Preşedintele organizaţiei locale
(1) Preşedintele organizaţiei locale are următoarele atribuţii:

a) reprezintă organizaţia în raporturile cu autorităţile publice şi cu terţii;

b) convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Executiv al organizaţiei; 



Art. 35 Adunarea generală judeţeană
(1) Adunarea generală judeţeană este alcătuită din:

a) delegaţii organizaţiilor şi grupurilor de iniţiativă locale, conform unei norme de 
reprezentare stabilită de Biroul Executiv Judeţean;

b) responsabilii grupurilor de iniţiativă din localităţile în care nu există organizaţii, dacă nu 
au niciun delegat ales;

c) membrii în funcţie ai Biroului Executiv Judeţean;

(2) Adunarea generală judeţeană are următoarele atribuţii:

a) stabileşte măsurile de realizare la nivel judeţean a programului politic al UCDR;

b) alege şi revocă preşedintele şi membrii Biroului Executiv Judeţean;

c) dezbate raportul financiar pentru anul care a trecut, acordă descărcare de gestiune 
pentru execuţia bugetară şi adoptă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 
următor;

d) alege, prin vot secret, delegaţii la Adunarea generală a UCDR şi membrii în Comisia 
Judeţeană de Onoare, Disciplină şi Arbitraj;

e) desemnează prin vot candidaţii pentru organele centrale ale partidului;

Art. 36 Biroul Executiv Judeţean
(1) Biroul Executiv Judeţean este alcătuit din 5-11 membri.

(2) Preşedintele Consiliului Judeţean, prefectul şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ fac 
parte din Biroului Executiv Judeţean, dacă sunt membri ai Uniunii Creştin Democrate din 
România.

(3) Biroul Executiv Judeţean are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea organizaţiilor locale şi a filialelor organizaţiilor speciale;

b) informează Biroul Executiv Naţional cu privire la evenimentele petrecute şi acţiunile 
desfăşurate pe plan judeţean, precum şi cu privire la problemele care depăşesc 
competenţele organizaţiei;

c) primeşte informări de la organizaţiile şi filialele componente cu privire la problemele 
cetăţenilor, le analizează şi le transmite mai departe autorităţilor publice competente în 
vederea soluţionării lor;

d) validează sau invalidează alegerile pentru desemnarea forurilor de conducere ale 
organizaţiilor locale şi filialelor din cadrul organizaţiei judeţene respective;

e) asigură ţinerea evidenţei membrilor şi aderenţilor organizaţiei judeţene, pe care o 
transmite secretariatului general şi pe care trebuie să o actualizeze trimestrial;

f) stabileşte, conform normei de reprezentare, numărul de delegaţi la Adunarea generală 
judeţeană pentru fiecare organizaţie locală şi pentru fiecare grup de iniţiativă;

g) numeşte şeful campaniei electorale la nivel de judeţ;

h) pune în aplicare strategia campaniilor electorale şi coordonează activitatea 
organizaţiilor locale în campania electorală;

i) administrează resursele financiare şi materiale ale organizaţiei judeţene;

j) stabileşte cotizaţiile pentru toate categoriile de membri ai organizaţiei şi urmăreşte 
încasarea lor;



k) elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli pe care îl supune aprobării Adunării 
generale judeţene;

l) dezvoltă relaţii cu organizaţiile altor formaţiuni politice sau civice, în concordanţă cu 
orientarea politică a partidului, precum şi cu autorităţile publice locale sau judeţene;

m) aprobă candidaturile pentru alegerile locale propuse de către organizaţiile locale, 
putând să infirme un candidat sau să schimbe ordinea pe lista candidaţilor, în scopul 
unei cât mai bune reprezentări a UCDR în administraţia locală;

n) întocmeşte lista candidaţilor Uniunii pentru consiliul judeţean şi pentru Parlamentul 
României, pe baza propunerilor transmise de organizaţiile locale. 

o) face propuneri pentru numirea membrilor partidului în funcţiile publice din administraţia 
locală.

p) stabileşte structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale 
organizaţiei judeţene respective şi efectuează angajări şi concedieri;

q) judecă în primă instanţă abaterile disciplinare are membrilor din forurile de conducere 
ale partidului de la nivel local şi judeţean.

(4) Biroul Executiv al Municipiului Bucureşti este compus din 13 membri. Şapte membri sunt 
aleşi de către adunarea generală a municipiului Bucureşti, iar preşedinţii celor şase 
organizaţii de sector sunt membri de drept. Atribuţiile Biroului Executiv al Municipiului 
Bucureşti sunt identice cu cele prevăzute la art. 36 alin. 3 din actualul statut în competenţa 
Birourilor Executive Judeţene. 

Art. 37 Preşedintele organizaţiei judeţene
(1) Preşedintele organizaţiei judeţene are următoarele atribuţii:

a) reprezintă organizaţia în raporturile cu autorităţile publice şi cu terţii;

b) convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Executiv Judeţean.

Secţiunea 3
Forurile naţionale de conducere ale Uniunii Creştin Democrate din România

Art. 38 Adunarea generală a partidului
(1) Adunarea generală este forul suprem de conducere a Uniunii Creştin Democrate din 

România şi se compune din:

a) delegaţi aleşi de către organizaţiile judeţene, pe baza normei de reprezentare stabilită 
de Biroul Executiv Naţional;

b) delegaţi de drept; de acest statut beneficiază toţi membrii Consiliului Naţional al 
UCDR;

(2) Data, locul de desfăşurare, proiectul ordinii de zi şi norma de reprezentare se stabilesc şi 
se anunţă de către Biroul Executiv Naţional cu cel puţin 60 de zile înainte în cazul 
adunărilor generale ordinare şi cu cel puţin 30 de zile înainte în cazul adunărilor generale 
extraordinare.

(3) Adunarea generală a UCDR are următoarele atribuţii:

a) dezbate şi adoptă raportul Biroului Executiv Naţional;



b) adoptă sau modifică programul politic, strategia de viitor, precum şi orice alte măsuri 
referitoare la activitatea UCDR;

c) dezbate raportul financiar prezentat de către trezorierul UCDR şi acordă descărcare 
de gestiune pentru perioada dintre adunările generale;

d) alege, prin vot secret, preşedintele UCDR, vicepreşedinţii, secretarul general, precum 
şi membrii aleşi din Consiliul Naţional, Biroul Executiv Naţional şi Comisia Naţională 
de Onoare, Disciplină şi Arbitraj;

e) modifică statutul sau programul politic al UCDR cu votul a cel puţin 2/3 din numărul 
delegaţilor prezenţi;

f) hotărâşte cu o majoritate de 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi fuziunea cu alte 
partide politice sau desfiinţarea Uniunii Creştin Democrate din România.

Art. 39 Consiliul Naţional
(1) Consiliul Naţional al Uniunii Creştin Democrate din România este forul de conducere al 

partidului în intervalul dintre două adunări generale.

(2) Consiliul Naţional este alcătuit din maximum 500 de membri, având următoarea 
componenţă:

a) membrii Biroului Executiv Naţional;

b) preşedinţii organizaţiilor speciale care îndeplinesc condiţiile de organizare;

c) doi membri ai Senatului UCDR şi preşedintele acestuia;

d) membrii de onoare ai partidului;

e) persoanele alese din partea UCDR în organismele politice internaţionale din care 
UCDR face parte;

f) membrii partidului care îndeplinesc funcţia de deputat, senator, europarlamentar, 
ministru, secretar de stat, prefect, preşedinte al consiliului judeţean, primar şi 
viceprimar ai municipiilor, sectoarelor, oraşelor şi comunelor;

g) membrii aleşi din partea organizaţiilor judeţene, potrivit normei de reprezentare 
stabilită de către Biroul Executiv Naţional;

(3) Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:

a) coordonează întreaga activitate a partidului între adunările generale;

b) alege candidatul pentru funcţia de preşedinte al României;

c) adoptă şi modifică regulamentele partidului;

d) avizează fuziunea cu alte partide sau formaţiuni politice;

e) alege trezorierul UCDR la propunerea preşedintelui partidului;

f) alege membrii Comisiei Centrale de Cenzori şi ai Comisiei Centrale de Contestaţii, în 
prima Şedinţă de după Adunarea generală;

g) atribuie calitatea de membru de onoare a Uniunii, la propunerea preşedintelui 
partidului şi cu acordul Senatului UCDR.

h) aprobă participarea UCDR la alianţe politice şi electorale;

i) dezbate raportul Comisiei Centrale de Cenzori, acordă descărcare pentru execuţia 
bugetară şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul următor;



(4) Şedinţele ordinare ale Consiliului Naţional trebuie convocate cu cel puţin 14 zile înainte de 
data desfăşurării lor, iar cele extraordinare cu cel puţin 7 zile înainte. Aceleaşi termene 
trebuie respectate şi în ceea ce priveşte comunicarea ordinii de zi a şedinţelor.

(5) Preşedintele Uniunii Creştin Democrate din România conduce şedinţele Consiliului 
Naţional. Cu aprobarea Biroului Executiv Naţional, preşedintele UCDR poate invita la 
şedinţele Consiliului Naţional şi alte persoane, fără ca acestea să beneficieze însă de 
drept de vot. 

Art. 40 Biroul Executiv Naţional
(1) Biroul Executiv Naţional se compune din: 

a) Preşedintele UCDR;

b) vicepreşedinţii, secretarul general, trezorierul, liderii departamentelor şi ai structurilor 
organizaţionale cu atribuţiuni executive.

(2) Biroul Executiv Naţional are următoarele atribuţii:

a) conduce activitatea Uniunii între şedinţele Consiliului Naţional;

b) emite luări de poziţie cu privire la evenimentele politice, sociale şi economice curente;

c) stabileşte atribuţiile fiecărui membru al Biroului Executiv Naţional;

d) numeşte purtătorul de cuvânt al partidului;

e) coordonează activitatea Departamentelor de Politici, Programe şi Doctrină;

f) validează sau invalidează alegerile forurilor de conducere ale organizaţiilor judeţene, 
a organizaţiilor speciale şi a Comitetului Românilor de Pretutindeni;

g) aprobă organigrama aparatului central al partidului, la propunerea secretarului general 
al UCDR;

h) convoacă şi stabileşte data, locul, proiectul ordinii de zi a adunării generale, precum şi 
norma de reprezentare a delegaţilor;

i) aprobă listele de candidaturi propuse de Birourile Executive Judeţene pentru 
Parlamentul României;

j) desemnează reprezentantul UCDR în cadrul Biroului Electoral Central;

k) conduce şi coordonează campaniile electorale ale UCDR pentru alegerile locale, 
parlamentare şi prezidenţiale, numind şefii fiecăreia dintre aceste campanii electorale;

l) coordonează activitatea tuturor organizaţiilor UCDR, precum şi a grupurilor 
parlamentare.

m) desemnează liderii grupurilor parlamentare;

n) administrează resursele financiare şi materiale ale structurilor centrale;

o) elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli a partidului, la propunerea trezorierului 
UCDR;

p) asigură informarea permanentă a organizaţiilor judeţene cu privire la activitatea 
partidului;

q) negociază alianţe şi protocoale de colaborare cu alte formaţiuni politice, făcând 
propuneri în acest Consiliului Naţional;

r) propune adunării generale a UCDR reorganizarea partidului;



s) iniţiază şi dezvoltă relaţii cu alte partide politice şi organizaţii, din ţară sau din 
străinătate;

t) hotărăşte, în cazul unor devieri grave de la orientarea politică şi programatică a 
UCDR, dizolvarea forurilor de conducere ale organizaţiilor locale şi judeţene, numind 
comisii interimare până la organizarea alegerilor;

u) nominalizează reprezentanţii partidului în cadrul unor instituţii sau organizaţii, interne 
sau internaţionale;

v) decide în toate celelalte probleme care nu sunt stabilite prin statut sau regulamentele 
Uniunii în competenţa unui alt organ al partidului.

Art. 41 Preşedintele UCDR
(1) Preşedintele UCDR este garantul respectării principiilor partidului, a doctrinei creştin-

democrate, a programului şi a statutului partidului.

(2) Preşedintele partidului este în acelaşi timp președintele Consiliului Naţional al UCDR şi 
preşedintele Biroului Executiv Naţional.

(3) Preşedintele are următoarele atribuţii:

a) reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice din ţară şi din 
străinătate, precum şi în relaţiile cu alte partide sau organizaţii române sau străine; 

b) convoacă în şedinţe ordinare sau extraordinare forurile naţionale de conducere;

c) prezidează şedinţele Biroului Executiv Naţional, informându-i pe membrii acestuia cu 
privire la activitatea pe care a desfăşurat-o;

d) face declaraţii în numele partidului;

e) semnează documentele stabilite de legea electorală pentru alegerile parlamentare şi 
prezidenţiale;

(4) Preşedintele răspunde de activitatea sa politică şi de gestiunea administrativă în faţa 
Adunării generale a UCDR.

Secţiunea 4
Alegerea forurilor de conducere ale UCDR

Art. 42  Alegerea preşedinţilor şi a birourilor executive

(1) Alegerea preşedinţilor şi a birourilor executive de la orice nivel se face pe baza unor 
moţiuni;

(2) Moţiunea este oferta politică a candidatului la funcţia de preşedinte, susţinută de un număr 
de membri propuşi să facă parte din Biroul Executiv.

(3) Este declarată câştigătoare moţiunea care a întrunit majoritatea absolută a voturilor valabil 
exprimate.

(4) Dacă nici o moţiune nu a întrunit această majoritate, are loc un al doilea tur de scrutin la 
care iau parte primele două moţiuni clasate. Este declarată câştigătoare moţiunea care a 
obţinut cele mai multe voturi.

(5) Titularul moţiunii câştigătoare este declarat preşedinte. Ceilalţi membri ai echipei 
câştigătoare sunt declaraţi aleşi în cadrul biroului executiv.



CAPITOLUL V
ALTE STRUCTURI ORGANIZAŢIONALE ALE UNIUNII CREŞTIN DEMOCRATE DIN ROMÂNIA

Art. 43 Secretariatul general

(1) Secretariatul general al partidului are următoarele atribuţii:

a) asigură circulaţia rapidă a informaţiei între conducerea naţională şi organizaţiile 
teritoriale;

b) ţine evidenţa tuturor organizaţiilor şi a membrior partidului;

c) organizează şedinţele Consiliului Naţional şi ale Biroului Executiv Naţional;

d) verifică informaţiile din memoriile adresate conducerii centrale, informează 
conducerea centrală asupra acestora şi propune soluţii pentru rezolvarea lor;

e) evaluează activitatea membrilor Birourilor Executive Judeţene, pe baza grilei naţionale 
de evaluare;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de forurile naţionale de conducere ale 
partidului;

(2) Secretariatul general este condus de un secretar general, ales prin vot secret de către 
adunarea generală a UCDR. Regulamentele partidului vor reglementa componenţa 
secretariatului general, modalitatea de desemnare a membrilor acestuia, precum şi alte 
aspecte referitoare la organizarea şi funcţionarea sa. 

Art. 44 Comisiile de Onoare, Disciplină şi Arbitraj
(1) Comisiile de Onoare, Disciplină şi Arbitraj sunt forurile jurisdicţionale şi de arbitraj ale 

partidului, cu activitate permanentă, constituite atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
judeţean. 

(2) Comisiile de Onoare, Disciplină şi Arbitraj au următoarele atribuţii:

a) soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor sau hotărârilor de aplicare a sancţiunilor 
disciplinare;

b) soluţionează diferendele apărute între membrii partidului, între aceştia şi conducerile 
organizaţiior partidului sau între diferitele foruri de conducere, care afectează onoarea 
şi prestigiul UCDR sau a membrilor săi;

c) veghează la respectarea legilor, a statutului, a celorlalte acte interne ale UCDR, 
precum şi a normelor morale de comportament, informând forurile competente ale 
partidului cu privire la orice încălcare a acestora;

(3) Comisia Naţională de Onoare, Disciplină şi Arbitraj este alcătuită din 13 membri, aleşi 
pentru o perioadă de 4 ani de către adunarea generală a UCDR. Comisiile Judeţene de 
Onoare, Disciplină şi Arbitraj sunt alcătuite din 5 membri, aleşi pentru o perioadă de 4 ani 
de către adunările generale judeţene. Membrii Comisiilor de Onoare, Disciplină şi Arbitraj 
nu pot face parte din nici un alt for sau structură a Uniunii.

(4) Comisiile de Onoare, Disciplină şi Arbitraj îşi desfăşoară activitatea în baza unui 
regulament adoptat de către Consiliul Naţional al UCDR.



Art. 45 Comisia centrală de contestaţii
(1) Comisia centrală de contestaţii este compusă din 7 membri aleşi pe o perioadă de 4 ani 

de către Consiliul Naţional al UCDR dintre membrii săi. Comisia este condusă de către un 
preşedinte, care este şi membru al Biroului Executiv Naţional, şi un vicepreşedinte.

(2) Atribuţiile Comisiei centrale de contestaţii sunt următoarele:

a) soluţionează contestaţiile împotriva neregulilor apărute în desfăşurarea  alegerilor 
forurilor de conducere judeţene şi naţionale;

b) soluţionează apelurile formulate împotriva modului în care Birourile Executive 
Judeţene au soluţionat contestaţiile referitoare la neregulile apărute în desfăşurarea 
alegerilor de la nivelul organizaţiilor sau filialelor din subordine;

(3) Comisia îşi desfăşoară activitatea în complete de 3 membri, numiţi de către Preşedintele  
Comisiei. Hotărârile Comisiei sunt definitive şi se comunică atât contestatarului sau 
apelantului, cât şi organizaţiilor în cauză.

Art. 46 Comisia centrală de cenzori
Comisia centrală de cenzori este formată dintr-un preşedinte si trei membri. Comisia se poate 
constitui prin alegeri in cadrul partidului.

Art. 47 Departamentele de politici, programe şi doctrină
(1) Departamentele de politici, programe şi doctrină sunt organizate pe domenii de activitate, 

după modelul structurii Guvernului, şi funcţionează pe lângă Biroul Executiv Naţional, pe 
baza unui regulament aprobat de acesta.



CAPITOLUL VI
PATRIMONIUL PARTIDULUI

Art. 48 Gestionarea patrimoniului

(1) Gestionarea patrimoniului partidului se face de către Biroul Executiv Naţional, Birourile 
Executive Judeţene şi de către organizaţiile locale care au gestiune proprie, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul statut şi cu regulamentul financiar-contabil 
al UCDR.

(2) Partidul poate deţine în proprietate bunuri  mobile şi imobile care sunt necesare 
desfăşurării activităţii sale specifice.

(3) Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidului se efectuează prin conturi în lei şi în valută 
deschise la unităţi bancare cu sediul în România, potrivit legii;

(4) Încadrarea salariaţilor şi remunerarea acestora se face cu respectarea legislaţiei în 
vigoare. Membrii UCDR care ocupă funcţii de conducere în partid nu pot fi remuneraţi 
pentru această activitate.

(5) Ziarele, revistele, publicaţiile, editurile şi posturile de radio-televiziune ale UCDR se 
bucură de autonomie administrativă şi financiară, dar nu de personalitate juridică distinctă 
de cea a partidului.

(6) Activitatea financiar- contabilă de la toate nivelurile este supusă controlului comisiilor de 
cenzori prevăzute în statut.

(7) Trezorierul partidului conduce departamentul financiar-contabil al UCDR.

Art. 49 Sursele de finanţare ale partidului
(1) Sursele de finanţare ale partidului sunt următoarele:

a) cotizaţiile şi contribuţiile membrilor;

b) donaţii şi legate;

c) venituri provenite din activităţi proprii;

d) subvenţii de la bugetul de stat;

e) alte surse, potrivit legii;

(2) Membrii UCDR au obligaţia de a plăti, până cel târziu la sfârşit de trimestru, cotizaţiile 
stabilite de Birourile Executive Judeţene. Organizaţiile judeţene şi cea a municipiului 
Bucureşti, organizaţiile locale care au gestiune proprie şi Comitetul Românilor de 
Pretutindeni au obligaţia de a vărsa o cotă din cotizaţiile încasate către trezorieria 
partidului. Această cotă este stabilită de Biroul Executiv Naţional.

(3) Contribuţia reprezintă aportul în bani ai membrilor UCDR care ocupă funcţii publice 
obţinute cu sprijinul partidului. Plata ei este obligatorie, iar cuantumul este stabilit de către 
Biroul Executiv Naţional în funcţie de veniturile obţinute de acel membru din funcţia 
publică deţinută.

(4) Partidul, organizaţiile judeţene, a municipiului Bucureşti şi organizaţiile locale care au 
gestiune proprie pot primi donaţii, sub formă de numerar ori de bunuri mobile sau imobile, 
cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(5) Veniturile provenite din activităţi proprii vor fi utilizate conform hotărârilor Biroului Executiv 
Naţional sau, după caz, ale Birourilor Executive Judeţene sau Locale, dacă aceste 
organizaţii locale au gestiune proprie.



(6) Subvenţiile primite de la bugetul de stat vor fi utilizate conform hotărârilor Biroului Executiv 
Naţional, în condiţiile legii.



CAPITOLUL VII
DISPOZIŢII FINALE 

Art. 48 Încetarea activităţii partidului

(1) Uniunea Creştin Democrată din România îşi poate înceta activitatea prin una dintre 
următoarele modalităţi:

a) autodizolvare, hotărâtă de adunarea generală a UCDR;

b) dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească sau prin hotărâre a Curţii 
Constituţionale; 

c) reorganizare sau fuziune prin absorbţie a UCDR de către o altă formaţiune politică.

Art. 49 Statutul partidului
(1) Prevederile oricăror reglementări interne ale UCDR sunt nule de drept dacă încalcă 

prevederile legii sau ale prezentului statut.

(2) Iniţiativa modificării statutului sau a programului politic aparţine Biroului Executiv Naţional 
al UCDR sau unui număr de cel puţin 10 Birouri Executive Judeţene.

Art. 50 Alianţele încheiate de Uniunea Creştin Democrată din România
Dispoziţiile protocoalelor de alianţă încheiate de Uniunea Creştin Democrată din România sunt 
obligatorii pentru toţi membrii şi toate organizaţiile acestuia precum şi pentru toate persoanele 
susţinute în funcţii publice de UCDR, pe perioada existenţei alianţei.

Art. 51. Dispoziţie finală
Prezentul Statut intră în vigoare odată cu înregistrarea partidului în Registrul Partidelor Politice pe 
baza sentinţei judecatoreşti definitivă şi irevocabilă, dată de autoritatea competentă.   

Semnăturile:

Licxandru Valentin

Coţan Dorel

Cabău Gabriel

Fărăgău Victor



Anexa 1 a)  – sigla UCDR, color.
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Anexa 1 b)  – sigla UCDR    alb-negru.
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