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PROTOCOL  

DE COLABORARE ȘI PARTENERIAT 

 
ÎNTRE 

 

PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT – PSD 
 

 și 

  

PARTIDUL PRO ROMÂNIA SOCIAL DEMOCRAT 
 

 și 

  

PARTIDUL PUTERII UMANISTE (SOCIAL - LIBERAL) – PPUSL 
 

 și 

  

PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR – ALDE 
 

 și 

  

PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN – PER 
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PROTOCOL DE COLABORARE 

 

 

 
PĂRȚILE: 

 

Partidul Social Democrat - PSD, cu sediul în mun. București, Şoseaua Pavel 

Dimitrievici Kiseleff, nr.10, Sector 1, reprezentat prin Preşedinte, domnul Ion-Marcel 

Ciolacu; 
 

Partidul PRO România, cu sediul în mun. București, Str. Gina Patrichi nr.10, 

Sector 1, cod 010449, reprezentat prin Președinte, domnul Victor Ponta; 
 

Partidul Puterii Umaniste (social - liberal) – PPUSL, cu sediul în mun. București, 

Piața Presei Libere nr.1, etaj 8, sector 1, cod 013701, reprezentat prin  Președinte 

executiv, domnul Daniel Ionașcu; 
 

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE, cu sediul în mun. București, 

Şoseaua Pavel D. Kiseleff, nr. 57, cod 011344, reprezentat prin Președinte, domnul 

Daniel Olteanu; 
 

Partidul Ecologist Român - PER, cu sediul în mun. Bucureşti, str. Calea Victoriei, 

nr. 91-93, sector 1, cod 010067, reprezentat prin Președinte, domnul Dănuț Pop;  
 

 

 

 

Având în vedere  

 

- modul în care a fost acaparată în septembrie 2020 administrația publică locală - 

Primăria Sectorului 1 București, care arată clar că la alegerile locale pentru 

alegerea primarului sectorului 1, candidatul URSPLUS a coordonat o acțiune de 

influențare a rezultatului alegerilor în defavoarea candidatului PSD, 
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-  acțiunile ulterioare ale candidatului USRPLUS la primăria Sectorului 1, 

inițiate alături de alți membri ai USRPLUS, care au intrat ilegal în sala Biroului 

Electoral de Sector 1 în care se aflau sacii cu voturi, sală care, în mod normal, 

trebuia să fie sigilată, cu intenția de a deschide sacii cu buletinele de vot, în scopul 

falsificării proceselor verbale, acțiuni surprinse de camerele de supraveghere în 

noaptea de 29  septembrie 2020,  

- elemente ale anchetei procurorilor în desfășurare care au apărut în spațiul public 

și au fost preluate ca știri pe toate canalele media și care întăresc faptul că sunt 

indicii certe că au fost fraudate alegerile din 27 septembrie 2020 în Sectorul 1, 

București, 

- incapacitatea administrativă a primarului validat al Sectorului 1 de a-și exercita 

atribuțiile funcției, 

- totala lipsă de preocupare și disprețul de care dă dovadă în rezolvarea 

problemelor colectivității Primarul Sectorului 1, concretizate prin lipsa de 

finanţare a spitalelor, dezinteresul pentru școli, mizeria, gropile din carosabil, 

șobolani, țânțari, căpușe, parcurile abandonate, problemele cu furnizarea apei 

calde ș.a., 

- încălcarea flagrantă a dispoziţiilor legale impuse de normele sanitare şi de mediu, 

- spațiul urban lăsat în degradare, 

- neglijarea intenționată a sănătății publice în plină pandemie prin care pune în 

pericol  sănătatea cetățenilor, aceștia fiind expuși la focare de infecție în spațiul 

public, 

- lipsa proiectelor concrete care să îmbunătățească viața cetățenilor, 

- tăierea fondurilor pentru funcționarea, întreținerea și paza spitalului de copii 

Grigore Alexandrescu, 

- tăierea finanțării pentru bursele elevilor, desființarea toaletelor publice și 

refuzarea construirii unui centru pentru copiii cu sindromul Down, ș.a., 

- sfidarea oricărei limite a bunului simț, prin plecare în concediu de odihnă  în plină 

stare de alertă instituită chiar la solicitarea sa, simulând buna administrare a 

sectorului pe rețelele de socializare, 

- solicitarea nejustificată a primarului de a prelungi starea de alertă în Sectorul 1 al 

mun. București, fără a fi preocupat de rezolvarea concretă a problemelor care 

persistă din cauza neglijenței acestuia și pentru a-și ascunde incapacitatea 

conducerii administrației publice locale. 
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Părțile, prin încheierea prezentului protocol, convin să colaboreze pe bază de 

parteneriat activ pentru solicitarea declanșării referendumului de demitere a primarului 

Sectorului 1, Clotilde Marie Brigitte Armand. 

 

Prezentul protocol nu constituie o alianță electorală pentru alegerile locale 

parțiale desfășurate ca urmare a succesului referendumului, însă poate constitui o bază 

de negociere în acest sens. 

 

CAPITOLUL 1 – SCOP 

 

Art.1 - (1)  Îndeplinirea condiţiilor legale de organizare și desfășurare a 

referendumului de demitere a Primarului Sector 1, Clotilde Marie Brigitte Armand. 

(2) Participarea cât mai numeroasă a locuitorilor Sectorului 1 la referendum, 

pentru a asigura cvorumul legal. 

(3) Monitorizarea procesului de organizare și desfășurare a referendumului și 

semnalarea opiniei publice și organelor competente a oricăror nereguli atât cu privire la 

procesul de votare, cât și la cel de numărare a voturilor, astfel încât rezultatul final să 

reprezinte voința alegătorilor exprimată prin vot. 

 

CAPITOLUL 2 – OBIECTIVE 

 

Art. 2 - (1) Valorificarea, în domeniul organizării și desfășurării referendumului 

pentru demiterea primarului Sector 1 București, a potențialului componentelor umane, 

etice, profesionale, existente în cadrul fiecărei părți. 

(2)  Înlăturarea în mod democratic a primarului Sectorului 1 București, Clotilde 

Marie Brigitte Armand. 

(3) Participarea, în comun, la promovarea spiritului civic şi a valorilor democraţiei 

și statului de drept, corelate cu interesele locuitorilor Sectorului 1 București. 

 

CAPITOLUL 3 – ATRIBUTIILE PĂRȚILOR  

 

Art. 3 - (1) Fiecare parte colaborează și eficientizează comunicarea la nivel 

central și local, în vederea atingerii obiectivelor asumate prin prezentul protocol. 

(2) Fiecare parte își va mobiliza complet toate resursele pentru a colecta un 

număr cât mai mare de semnături necesare pentru inițierea referendumului.  
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(3) Fiecare parte își va mobiliza complet toate resursele pentru a asigura 

participarea la referendum a unui număr cât mai mare de cetățeni cu drept de vot, cu 

domiciliul sau reședința în Sectorul 1 București, pentru a asigura pragul minim legal 

pentru validarea consultării populare. 

(4) Părțile semnatare ale protocolului vor monitoriza în mod activ și continuu 

imparțialitatea membrilor oficiului electoral din Sectorul 1, corectitudinea desfășurării 

votului și respectarea întocmai a legii în procesul de numărare a voturilor și de stabilire 

a rezultatului final al referendumului. 

(5) Părțile vor putea organiza acţiuni comune de propagandă pentru promovarea 

necesității organizării și desfășurării referendumului, precum și pentru popularizarea 

beneficiilor demiterii lui Clotilde Marie Brigitte Armand din funcția de primar al 

Sectorului 1 București. 

 

Art. 4 - Conflictele publice între membrii partidelor, precum şi atacurile publice 

împotriva unor colegi sau a unui partid semnatar al prezentului protocol, nu sunt 

permise. 

 

CAPITOLUL 4 – DISPOZITII FINALE  

 

Art. 6 - (1) Prezentul Protocol de colaborare are caracterul unui document cadru 

şi acoperă întreaga activitate de realizare a obiectivelor comune, conform programelor 

şi acţiunilor care urmează a fi convenite. 

(2) Prezentul Protocol nu constituie o asociere în sensul art. 31 din Legea nr. 

14/2003. 

(3) Prezentul Protocol de colaborare poate fi modificat/completat numai cu 

acordul scris al părților semnatare, ori de câte ori situația impune, inclusiv în situația de 

reluare a referendumului. 

(4) Protocolul are valabilitate de trei luni, de la data semnării sale, cu prelungirea 

automată, pentru o nouă perioadă de trei luni, dacă nici una din părți nu notifică 

celeilalte părți, cererea de încetare a valabilității sale cu minimum două luni înaintea 

expirării perioadei de valabilitate. 

(5) Oricare dintre Părți poate solicita încetarea prezentului Protocol prin 

denunțare unilaterală cu un preaviz de 48 de ore notificat în scris celeilalte părți.  
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(6) Eventualele divergențe dintre părțile semnatare, apărute pe parcursul 

derulării activităților prevăzute în prezentul protocol de colaborare, se vor soluționa pe 

cale amiabilă. 

 

Încheiat la Bucureşti, astăzi ___/___/2021, în___ (            ) exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte semnatară. 

 

 
Semnatari: 

 

Partidul Social Democrat – PSD 

Preşedinte  

Ion-Marcel Ciolacu 

 
Partidul PRO România 

Președinte 

Victor Ponta 

 
Partidul Puterii Umaniste (social - liberal) – PPUSL 

Președinte executiv  

Daniel Ionașcu 

 
Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE 

Președinte 

Daniel Olteanu 

 
Partidul Ecologist Român – PER 

Președinte 

Dănuț Pop 

 
 


