PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU
SECRETARIATUL GENERAL
Aprobat,
Preşedinte
Simona Allice MAN

CONVENȚIE
nr. ____ / ___.___.2012

Încheiată între:
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU, persoană juridică de drept public,
cu sediul în Bucureşti, str. Preciziei, nr. 3P, Sector 6, înregistrată în Registrul
Partidelor Politice la Tribunalul București, în baza Deciziei civile nr. 1023 pronunţată
în şedinţa publică din data de 19.09.2011, de către Secţia a III-a Civilă şi pentru cauze
cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti în dosarul nr. 26184/3/2011
(1340/2011), cod de înregistrare fiscală 29218381, legal reprezentat prin Liviu – Robert
NEAGU - Secretar General, denumit în continuare “Partidul”, pe de o parte și
________________________________________, cetățean român, domiciliat în
____________________________, identificat cu ____, seria ____, nr.____________
emisă de ________________________________________ la data de ____________,
CNP: _____________________, în calitate de candidat al Partidului Poporului – Dan
DIaconescu în colegiul nr. __ - Camera Deputaților/Senat - județul _______________,
denumit în continuare “Candidatul”, pe de cealaltă parte,
denumite în mod individual „Partea” și în mod colectiv „Părțile”.
PREAMBUL:
PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU,
reprezentat legal prin Secretar General
Liviu – Robert NEAGU
Semnătura:

__________________________________,
(numele și prenumele candidatului)
CNP: ___________________________
Semnătura:

PARTIDUL POPORULUI DAN DIACONESCU
SECRETARIATUL GENERAL
Premisele care determină încheierea prezentei Convenții sunt următoarele:
1. Părțile recunosc și confirmă că prin depunerea de către Candidat a
candidaturii și prin validarea candidaturii de către Partid pentru alegerile din 09
decembrie 2012, Părțile au avut în vedere o colaborare politică pe durata întregului
mandat parlamentar, sub condiția suspensivă a alegerii Candidatului ca Deputat /
Senator în colegiul electoral în care acesta candidează;
2. Candidatul declară și recunoaște aportul substanțial al Partidului în
rezultatele care vor fi obținute în colegiul uninominal unde Candidatul candidează la
alegerile parlamentare;
3. Dorința Candidatului de a conforta Partidul relativ la fidelitatea sa față de
valorile Partidului, față de viitorul politic al acestuia și față de electoratul Partidului;
4. Voința Partidului de a elimina traseismul politic – principiu însușit de
Candidat.
Drept pentru care, Părțile au convenit încheierea prezentei Convenții (denumită în
continuare „Convenție”), cu respectarea următoarelor clauze:
I. Părţile convin ca în situația în care Candidatul – ales Deputat / Senator în
colegiul electoral în care acesta candidează pe lista uninominală a Partidului –
demisionează din Partid, se retrage din Grupul parlamentar al Partidului,
întreprinde acțiuni ostile Partidului și/sau conducerii acestuia sau are o atitudine
neconformă cu Strategia și Statutul Partidului determinând excluderea sa din
Partid, Candidatul va datora de drept (ipso iure) cu titlu de daune convenționale
suma de 2.000.000 (douămilioane) euro, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei
formalități prealabile sau intervenția vreunei instanțe judecătorești sau arbitrale.
Pentru claritate, suma menționată în paragraful anterior va fi datorată de
Candidat, de drept, la data demisiei din Partid/retragerii din Grupul Parlamentar al
Partidului/înscrierii în alt grup parlamentar sau la data excluderii din Partid –
oricare dintre aceste evenimente va interveni primul.
Părțile convin ca suma menționată în primul paragraf al prezentului articol nu
va fi datorată de Candidat în ipoteza în care în termen de maxim 5 (cinci) zile
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calendaristice de la data demisiei din Partid/retragerii din Grupul Parlamentar al
Partidului/înscrierii în alt grup parlamentar sau de la data excluderii din Partid
(oricare dintre aceste evenimente va interveni primul) Candidatul își va depune
cererea scrisă și irevocabilă de demisie din Camera Deputaților / Senat, în condițiile
prevăzute de Regulamentul Camerei Deputatilor / Senatului și va stărui asupra
cererii de demisie cu finalitatea declarării locului său vacant.
II. Părțile se obligă să îndeplinească cu bună-credinţă prevederile prezentei
Convenţii, în condițiile agreate prin prezenta Convenție pe care au încheiat-o de
comun acord, în baza consimțământului liber exprimat.
III. Modificarea prezentei Convenții se face numai prin act adițional încheiat
între părțile contractante.
IV. Prezenta Convenție reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere
verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii ei.
V. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile lor, neexercitarea de partea care
suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent
bănesc a obligației respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.
VI. Orice litigiu în legatură cu prezenta Convenție va fi soluționat de Consiliul
Național de Statut, Etică și Litigii.
Prezenta convenţie a fost încheiată astăzi, ___.___.______, într-un număr de 2
exemplare, câte 1 pentru fiecare parte, fiecare parte atestând prin semnătură faptul
că se află în posesia exemplarului său.
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