
ADRESĂ DE CONSTATARE 
A PIERDERII CALITĂȚII DE MEMBRU PNȚCD 

 
 
 Domnule Cristian Vasile Terheș,  
 
 Având în vedere art. 18 (3) lit. a) din Statutul PNȚCD, potrivit căruia 
”membrii de partid care îndeplinesc funcția de europarlamentar plătesc o 
cotizație în cuantum de 20% din indemnizație/lună”, precum și art. 18 (2) lit. b) 
din Statut, potrivit căruia ”neachitarea cotizației pe o perioadă mai mare de 6 
luni conduce la sancțiunea pierderii calității de membru”  (de drept), 
 Având în vedere că de la intrarea dvs. în partid, mai 2020, și până în 
prezent, mai 2022, nu ați plătit respectiva cotizație, situație reflectată în actele 
contabile depuse la Autoritatea Electorală Permanentă, fiind împlinit un 
termen de 25 de luni, iar la indemnizația de 7.146 euro/lună cuantumul 
cotizației neplătite la zi este de 35.730 euro – aproximativ 178.500 ron - 
(Cuantumul de 20% a fost calculat numai la indemnizația de 7.146 euro/lună, 
iar nu la sumele pe care le primiți de la Parlamentul European, și anume: 338 
euro diurnă/zi, plus 4778 euro indemnizație forfetară/lună și plus cheltuieli 
birou europarlamentar 25.442 euro/lună, subsidia totală plătită către dvs. de 
PE fiind de aproximativ 43.000 euro/lună – suma totală avută la dispoziție din 
partea PE pentru 3 ani de mandat fiind de 1.548.000 euro), 
 Având în vedere că ați obținut mandatul de europarlamentar în numele 
PNȚCD pe listele PSD, în baza Protocolului semnat de Președintele PNȚCD 
Aurelian Pavelescu cu Președintele PSD Liviu Dragnea, la alegerile 
europarlamentare din 2019, și ați venit în PNȚCD abia după 1 an de mandat, 
 Având în vedere că vi s-a solicitat să plătiți cotizația și ați refuzat, 
afirmând că mai bine demisionați din partid:   
 
 Se constată pierderea de către dumneavoastră a calității de membru 
PNȚCD prin efectul Legii nr. 14/2003 (legea partidelor) și Statutului partidului. 
Subsecvent, se constată pierderea funcțiilor din partid pe care le dețineți. 
Încetarea calității de membru și funcțiilor din partid operează de îndată.   
 
 Prezenta constatare a fost solicitată de 15 vicepreședinți PNȚCD. 
 
 Aveți posibilitatea să solicitați reînscrierea în partid, după achitarea 
cotizației la zi.  
 
 Președinte PNȚCD,  



 Aurelian Pavelescu   


