STATUT

PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ

CAPITOLUL I
Identitatea, Valorile si Obiectivele formațiunii politice
„PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”
A. Identitatea partidului
Art.1 „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ” este un partid politic, persoană
juridică de drept public, organizată în conformitate cu prevederile
Constituţiei României şi ale Legii partidelor politice, a statutului şi a
regulamentelor adoptate pe baza acestuia.
Art.2
(1) Denumirea

integrală a partidului politic este „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ”,
iar denumirea prescurtată este „PMP”.

(2) „PARTIDUL

MIŞCAREA POPULARĂ” este organizată şi funcţionează
după criteriul administrativ-teritorial.

(3) „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ” işi constituie organizaţii în afara
graniţelor ţării, conform prevederilor actualului statut şi a Regulamentelor de
Organizare şi Funcţionare.

Art.3 (1) Semnul permanent al partidului politic
POPULARĂ” este:

„PARTIDUL MIŞCAREA

(2) Reprezentarea sub formă grafică, alb/negru şi color, a semnului permanent şi
descrierea Logo-ului sunt prezentate în Anexa 1, parte integrantă a prezentului
Statut.
(3) Semnul permanent al partidului este inscripţionat pe drapelul partidului şi pe
documentele oficiale ale Partidului.
(4) Consiliul Executiv Naţional poate modifica, între congrese, semnul permanent
al partidului, în condiţiile prevăzute de lege.
Art.4 Semnul electoral al partidului politic
„PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ” este identic cu semnul permanent. El poate fi modificat prin
decizia Consiliului Executiv Naţional, în condiţiile legii.

Art.5 (1) Sediul este în București sector 1, strada Nicolae Iorga nr 11; Schimbarea
sediului la altă adresă este posibilă, oricând, prin decizia Consiliului
Executiv Naţional.

(2) Ziua partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ” este stabilită
prin decizia Consiliului Executiv Naţional.

B. Valorile şi obiectivele partidului
Art.6 (1) „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ” se defineşte ca un partid de
centru-dreapta, care urmăreşte respectarea valorilor universale ale libertăţii
şi demnităţii umane, respectarea valorilor tradiţionale ale poporului român,
respectarea statului de drept şi independenţa justiţiei.
(2) În activitatea sa, „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”, urmăreşte numai
obiective politice. „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ” îşi asumă ca
obiective, reprezentarea valorilor şi principiilor Partidului Popular European,
ale politicii moderne de centru-dreapta pe scena politică românească, dialogul
şi colaborarea cu toate forţele politice democratice şi cu societatea civilă.
Art.7 (1) Scopul fundamental al activităţii politice este dezvoltarea şi modernizarea
societăţii româneşti, prin crearea unei economii bazată pe respectarea
normelor şi principiilor democratice, ale egalităţii în faţa legii, precum şi ale
principiilor solidarităţii sociale.
(2) Garantarea proprietăţii private, a concurenţei loiale în activitatea economică şi
încurajarea liberei iniţiative, concomitent cu asigurarea dreptului la liberă
exprimare, creşterea nivelului de educaţie şi combaterea oricăror discriminări
în viaţa politică, economică şi socială, sunt obiective care au ca scop
dezvoltarea economică şi progresul social general.
(3) Recunoaşterea rolului comunităţii şi familiei, al tradiţiei şi religiei, în păstrarea
identităţii naţionale şi afirmarea României în lume, constituie, de asemenea,
obiective esenţiale ale partidului.
(4) Promovează şi apără principiile ecologiste pe plan politic, economic, ştiinţific
şi social si urmăreşte edificarea unei societăţi româneşti moderne, bazată pe
realizarea unor relaţii armonioase între fiinţa umană şi mediul natural.

Art.8 Căile, metodele şi mijloacele de acţiune politică pentru realizarea
obiectivelor Partidului se concretizează în Programul Politic al acestuia.
Organismele de conducere ale partidului au obligaţia de a asigura tuturor
membrilor partidului, simpatizanţilor acestuia, dreptul de a contribui şi

participa la stabilirea măsurilor necesare şi la punerea în aplicare a
hotărârilor adoptate pentru îndeplinirea obiectivelor politice ale partidului
politic „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”, cu respectarea
prevederilor statutare şi legale, precum şi a principiilor democraţiei.
Art.9 (1) Pentru promovarea şi realizarea obiectivelor politice, a scopului şi
programului politic, Partidul acţionează prin intermediul structurilor politice
proprii şi prin reprezentanţii săi în cadrul autorităţilor publice locale şi
judeţene, în Parlamentul României, în Parlamentul European şi în Guvern.

CAPITOLUL II
CALITATEA DE MEMBRU al partidului politic
„PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”
Art.10 (1) Poate deveni membru ai partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ” orice cetăţean român care, indiferent de rasă, sex, origine
etnică sau convingeri religioase, are drept de vot şi îndeplineşte
următoarele condiţii:
a. semnează documentul partidului numit în continuare „adeziune”, prin
care aderă la Partid. Adeziunea se poate depune şi electronic, în
conformitate cu procedura stabilită de Regulamentul de Organizare și
Funcţionare al Partidului.
b. aderă la valorile şi la principiile prevăzute în Statutul şi Programul Politic
al partidului şi se angajează să le respecte;
c. nu se află în situaţiile de incompatibilitate sau de interdicţie prevăzute de
Legea partidelor politice;
d. nu a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la
îngrădirea sau pierderea drepturilor politice sau cetăţeneşti;
e. nu este condamnat definitiv pentru fapte de corupţie sau asimilate
acestora;
f. nu i s-a stabilit, printr-o hotărâre judecatorească a instanţelor rămasă
definitivă, calitatea de colaborator sau lucrător al Securităţii, ca poliţie
politică;
g. nu a promovat şi nu promovează idei sau acţiuni extremiste (rasism,
xenofobie, antisemitism etc.).
Art.11 (1) Dobândirea calităţii de membru al partidului politic Partidul Mişcarea
Populară devine efectivă la data înregistrării în Registrul Naţional al
Membrilor Partidului, într-o perioadă de cel mult 30 de zile de la

depunerea solicitării.
(2) Adeziunea se depune la sediul organizaţiei locale pe raza căruia solicitantul
domiciliază, îşi are reşedinţa sau are locul de muncă, conform opţiunilor sale.
(3) Consiliul Executiv Local sau de sector aprobă sau respinge, după caz, cererea în
termen de maximum 10 de zile de la data înregistrării acesteia.
(4) În situaţia în care cererea este respinsă, solicitantului i se comunică în scris
decizia de respingere, în termen de 5 zile.
(5) Solicitantul poate formula contestaţie împotriva deciziei de respingere la
Comisia de Arbitraj şi Integritate în termen de 5 zile de la data luării la
cunoştinţă, în condiţiile art. 24 alin. (2) din prezentul Statut.
Art.12 (1) Adeziunea aprobată de Consiliul Executiv Local sau de sector se
înaintează, în termen de 10 zile, Cancelariei Partidului pentru a fi
înregistrată în Registrul Naţional al Membrilor partidului politic
„PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”.
(2) Solicitanţii ale căror adeziuni au fost acceptate au obligaţia de a completa, în
termen de 10 zile, fişa de evidenţă a membrului partidului politic „PARTIDUL
MIŞCAREA POPULARĂ”
(3) Adeziunea şi fişa de evidenţă vor fi înaintate Secretariatului General Judeţean
sau de sector/Municipiul Bucureşti, care va comunica datele înscrise în cele
două documente Cancelariei partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ”, în termen de 10 zile, pentru a fi înregistrate în Registrul
Naţional de Evidenţă a Membrilor.
Art.13 (1) Un membru al partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ” face parte dintr-o singură organizaţie locală a partidului.
(2) Transferul într-o altă organizaţie locală a partidului se poate realiza odată cu
schimbarea condiţiilor care au determinat înscrierea în prima organizaţie
(domiciliul, reşedinţa, locul de muncă).
(3) Cererea personală de transfer se aprobă de către Consiliul Executiv Local sau
de sector al noii organizaţii şi se comunică Preşedintelui Consiliului Executiv
Local sau de sector al organizaţiei din care solicitantul a făcut parte.
(4) Transferul într-o altă organizaţie locală a partidului va fi raportat Secretariatului
General al organizaţiei judeţene, pentru a se face modificarea în Registrul
Naţional de Evidenţă al Membrilor formațiunii politice „PARTIDUL
MIŞCAREA POPULARĂ”.

Art.14 (1) Membrii de partid din componenţa partidelor politice care fuzionează
prin absorbţie cu
partidul
politic „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ” trebuie să semneze şi să depună adeziunea şi fişa de
evidenţă la cancelaria organizaţiei locale din care vor face parte.
(2) Adeziunile şi fişele de evidenţă se depun individual cu respectarea art.10-13 din
prezentul Statut.
(3) Membrii partidelor politice îşi vor păstra vechimea avută în partidul din care au
facut parte înainte de fuziune.
Art.15 (1) Organizarea internă şi activitatea membrilor partidului politic
„PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ” se bazează pe următoarele
principii:
a. libertatea de opinie a fiecărui membru de partid;
b. dreptul de a fi ales sau numit în funcţii de partid sau în funcţii de
demnitate publică, pe baza competenţei, meritelor personale şi a implicării
în activitatea partidului politic
„PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ”;
c. democraţia decizională, prin asigurarea libertăţii de exprimare a voturilor;
d. asigurarea participării tinerilor şi femeilor în toate structurile de decizie ale
partidului, potrivit criteriilor privind cariera politică;
e. consecvenţa în apărarea valorilor de centru-dreapta, precum şi în
respectarea şi aplicarea Statutului, programului, documentelor şi deciziilor
politice ale structurilor partidului;
f. solidaritatea tuturor membrilor Partidului în toate acţiunile hotărâte în
structurile de conducere ale partidului;
g. fiecare membru al Partidului, indiferent de funcţia pe care o ocupă sau de
nivelul organizaţiei din care face parte, activează în cadrul unei organizaţii
de secţie de votare;
h. un membru al partidului poate deţine cel mult două funcţii alese în cadrul
organismelor de conducere ale Partidului, dar nu la acelaşi nivel.

1.Drepturile membrilor
Art.16 (1) Membrii partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”
au următoarele drepturi:
a. să participe la Adunările Generale şi să activeze în organismele de
conducere sau de dezbatere ale partidului în care au fost aleşi, au fost
delegaţi sau din care fac parte de drept şi să îşi exercite dreptul de vot cu
privire la problemele dezbătute;
b. să îşi exprime în mod liber opiniile şi să supună dezbaterii organismelor
abilitate proiecte, rezoluţii sau programe pentru îndeplinirea obiectivelor

c.
d.
e.
f.
g.

politice ale partidului;
să aibă acces la informaţiile referitoare la activitatea organizaţiei din care
fac parte şi să fie informaţi cu privire la hotărârile organismelor de
conducere ale partidului;
să folosească baza materială a partidului la care le dă dreptul poziţia
ocupată în cadrul organizaţiilor acestuia, în interesul partidului;
să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere ale partidului;
să fie propuşi şi promovaţi în funcţii şi în demnităţi publice;
alte drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Orice candidat la funcţiile de conducere în partid are acces la toate informaţiile
cu privire la candidaturile depuse, la modul de organizare a alegerilor, precum
şi la datele referitoare la membrii partidului care participă la respectivele
alegeri.

2.Obligaţiile membrilor

Art.17 (1) Membrii partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”
au următoarele obligaţii:
a. să cunoască şi să respecte prevederile Statutului şi Programului Politic al
partidului;
b. să promoveze valorile şi principiile Partidului şi să contribuie la realizarea
obiectivelor partidului;
c. să nu afecteze, prin declaraţii şi acţiuni, imaginea sau activitatea
partidului;
d. să îndeplinească şi să respecte hotărârile organismelor de conducere ale
partidului şi deciziile Comisiei de Arbitraj şi Integritate;
e. să exercite cu demnitate şi competenţă funcţiile publice în care au fost
aleşi sau numiţi şi să informeze organismele de conducere competente cu
privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor;
f. să păstreze confidenţialitatea documentelor şi a informaţiilor cu caracter
intern;
g. să plătească lunar cotizaţia de membru al partidului, stabilită de către
Colegiul Naţional .
h. să susţină candidaţii partidului care au fost desemnaţi de către organismele
de conducere să candideze pentru a ocupa o funcţie publică obţinută prin
alegeri;
i. alte obligaţii prevăzute de lege;

3.Pierderea calităţii de membru. Sancţiuni
Art.18 (1) Încetarea calităţii de membru al Partidului se produce în următoarele
situaţii:
a. demisie;
b. înscrierea în alt partid;
c. excludere;
d. deces;
e. alte cazuri prevăzute de lege.
Art.19 (1) Demisia, ca act de voinţă liber exprimată a persoanei în cauză,conduce la
retragerea statutului de membru al partidului şi radierea din registrul
naţional al membrilor partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ”.
(2) Cererea de demisie se depune la organizaţia Partidului la care a fost depusă şi
acceptată adeziunea.
(3) Cererea de demisie se poate depune şi electronic, conform procedurilor
prevăzute în Regulamentul de Organizare al partidului politic „PARTIDUL
MIŞCAREA POPULARĂ”.
(4) Demisia intră în vigoare de la momentul depunerii.
Art.20
(1) Membrul de partid aflat în situația în care există o hotărâre nedefinitivă de
condamnare împotriva sa pentru fapte de corupție sau asimilate acestora,
sau în cazul în care a intervenit o situație de incompatibilitate stabilită
prin hotărâre judecătorească nedefinitivă, poate depune, din proprie
inițiativă, o cerere de autosuspendare.
(2) În situația în care, în ipoteza prevazută la alin. (1) din prezentul articol,
membrul de partid nu depune din proprie inițiativă cererea de suspendare în
termen de 5 zile de la data apariției situației, Consiliul Executiv Na țional va
hotărî de urgență prin votul majorității dacă se impune suspendarea acestuia.
(3) Cererea scrisă de autosuspendare se depune la organizaţia locală din care face
parte persoana aflată în situația prevazută de alin. (1) din prezentul articol;
(4) În cazul în care hotărârile nedefinitive de stabilire a vinovă ției sau
incompatibilității au fost desființate, în mod definitiv, membrul de partid în
cauză își recapătă calitatea de membru cu drepturi depline în „PARTIDUL
MIŞCAREA POPULARĂ”.

Art.21 Unui membru de partid, care se afla în stare de incompatibilitate, în
momentul revenirii în partid după încetarea situaţiei de incompatibilitate în
baza unei hotărâri definitive, îi este recunoscută vechimea anterioară datei
revenirii.
Art.22 (1) Membrii Partidului pot fi sancţionaţi prin aplicarea unor măsuri
disciplinare sau prin excludere, conform prevederilor prezentului Statut
şi a regulamentului de organizare şi funcţionare.
(2) Sancţiunea excluderii unui membru din „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ” se poate hotărî, de către organismele competente, numai în
următoarele situaţii:
a. a încălcat grav şi în mod repetat prevederile Statutului, aducând atingere
valorilor şi principiilor stabilite prin Programul Partidului;
b. a încălcat hotărârile organismelor de conducere ale partidului şi, prin
aceasta, a adus prejudicii majore îndeplinirii unor obiective politice
importante;
c. a fost condamnat pentru fapte de corupţie sau asimilate acestora sau i s-a
interzis exercitarea drepturilor politice şi cetăţeneşti prin hotărâre
judecătorească rămasă definitivă;
d. i s-a stabilit, de către Instanţele de Judecată, prin hotărârea instanţei
rămasă definitivă, calitatea de colaborator al Securităţii. A fost
desconspirat, prin hotărâre judecătorească definitivă, că a facut poliție
politică;
e. a intervenit o stare de fapt incompatibilă cu calitatea de membru, aşa cum
este descrisă de Art.10 al prezentului statut.
Art.23 (1) Excluderea unui membru din „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”
se propune şi se hotărăşte astfel:
a. pentru membrii fără funcţii în Consiliul Executiv Local, la propunerea
oricărui membru al organizaţiei locale, prin hotărârea Consiliului Executiv
Local;
b. pentru membrii Consiliului Executiv Local şi pentru membrii cu funcţii
politice în Administraţia Publică Locală, la propunerea Consiliului
Executiv Local, prin hotărârea Consiliului Executiv Judeţean sau de
Sector;
c. pentru membrii Colegiului Judeţean sau de Sector, cu excepţia membrilor
Consiliului Executiv Judeţean sau de Sector, la propunerea Consiliului
Executiv Judeţean sau de Sector, prin hotărârea Colegiului Judeţean sau de
Sector;
d. pentru membrii Consiliului Executiv Judeţean sau de Sector şi membrii
Colegiului Municipal al Municipiului Bucureşti, la propunerea Colegiului
Judeţean, de Sector sau al Municipiului Bucureşti, prin hotărârea

Consiliului Executiv Naţional;
e. pentru membrii Consiliului Executiv al Municipiului Bucureşti la
propunerea Colegiului Municipal al Municipiului Bucureşti prin hotarîrea
Consiliului Executiv Naţional;
f. pentru membrii Colegiului Naţional al Partidului, la propunerea
Consiliului Executiv Naţional, prin hotărârea Colegiului Naţional.
(2) în aceste situaţii, structurile de conducere care au calitatea decizională conform
art.23 alin (1) se întrunesc în termen de maximum 15 zile de la data propunerii
de excludere;
(3) propunerea de excludere se ia cu jumătate plus unu din numărul de membri ce
formează organizaţiile partidului care iau această decizie.
Art.24 (1) În cazul unor abateri mai puţin grave decât cele prevăzute la art. 23 se pot
aplica următoarele sancţiuni disciplinare:
a. avertisment scris;
b. suspendarea din funcţie pe o durată limitată, de maximum şase luni;
c. suspendarea din calitatea de membru al Partidului pe o perioadă de
maximum un an;
d. revocarea din funcţia deţinută în cadrul partidului sau din funcţia în care a
fost desemnat sau ales datorită calităţii de membru al partidului;
e. retragerea sprijinului politic pentru funcţiile publice obţinute prin
susţinerea politică a Partidului;
(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute mai sus se aplică în conformitate cu
procedura prevăzută la art. 22 și art. 23 din prezentul Statut.
Art.25 Decizia de sancţionare se comunică membrului de partid sancţionat în scris,
în termen de maximum 5 zile de la adoptare.
Art.26 (1) Orice membru al Partidului care a fost sancţionat poate formula
contestaţie la Comisia de Arbitraj şi Integritate, comisie care soluţionează
contestaţiile în conformitate cu prevederile Regulamentului propriu de
organizare şi de funcţionare, aprobat de Colegiul Naţional al Partidului.
(2) Membrii partidului care au fost sancționați la nivel local sau județean/de sector
pot contesta, în termen de 5 zile de la data primirii adresei de in știin țare,
sancțiunea la Comisia de Arbitraj și Integritate aleasă la nivel
județean/Municipiul București. Împotriva hotărârii acestei comisii,
membrii sancționați pot face apel, în termen de 5 zile de la comunicarea
soluției, la Comisia de Arbitraj și Integritate stabilită la nivel na țional.
Soluția acestei comisii este definitivă.
(3) Membrii partidului care fac parte din Consiliul Executiv Judeţean sau de Sector,

din Consiliul Executiv al Municipiului Bucureşti, din Colegiul
Național al
Partidului, pot contesta, în termen de 5 zile de la data primirii adresei de în știin țare,
sancțiunea la Comisia de Arbitraj și Integritate aleasă la nivel na țional. Solu ția
acestei comisii este definitivă.
Art.27 Reînscrierea unei persoane excluse din rândul membrilor Partidului, se poate
face cu respectarea condiţiilor prevăzute în art. 10 din prezentul statut,
după o perioadă de minimum un an de la excludere.
Art.28 (1) Congresul poate conferi titlul de Preşedinte Fondator sau membru de
onoare al Partidului unor personalităţi naţionale sau internaţionale, chiar dacă aceştia
nu sunt membri de partid. Conferirea titlului de Preşedinte Fondator sau membru
de onoare al Partidului unor personalităţi naţionale sau internaţionale se face prin vot
deschis cu votul majoritatii simple a delegatilor participanti la Congresului.

(2) Preşedintele Fondator şi membrii de onoare pot participa ori de cate ori
doresc la Consiliul Executiv Naţional , Clegiul National , Congresul Partidului si la
manifestarile organizatiilor locale ale partidului unde pot exprima puncte de vedere
cu privire programe, proiecte si linia politica a Partidului

(3) Titlul de „Preşedinte Fondator” se poate conferi unei singure persoane..

CAPITOLUL III
ORGANIZAREA INTERNĂ A PARTIDULUI POLITIC
„PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”
Art.29 (1) „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ” este organizată şi
funcţionează pe întreg teritoriul României, având structuri la nivel
local, la nivel judeţean sau de sector, la nivelul Municipiului Bucureşti
şi la nivel naţional, precum şi organizaţii interne de tineret, femei,
seniori şi ale aleşilor locali.
(2) Organizarea la nivel internaţional se face în funcţie de circumscripţiile
electorale constituite în vederea alegerii Preşedintelui României, a

membrilor Parlamentului României şi a membrilor Parlamentului European.
(3) Organizarea şi modul de funcţionare se vor stabili de către Colegiul Naţional,
la propunerea Consiliului Executiv Naţional în conformitate cu
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.
(4) Între aceste niveluri organizatorice există raporturi de subordonare,
colaborare, de autonomie decizională, în conformitate cu Statutul şi
Regulamentul de funcţionare ale Partidului.
Art.30 (1) Membrii partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”
sunt organizaţi în structuri, pe criteriul administrativ-teritorial, după
cum urmează:
a. organizaţii locale la nivelul fiecărei comune, oraş şi municipiu, care
cuprind toţi membrii partidului din unitatea administrativ-teritorială
respectivă;
b. organizaţii judeţene şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti, care
cuprind toţi membrii partidului organizaţiile judeţului sau sectorului
Municipiului Bucureşti, denumite în continuare filiale judeţene sau de
sector;
c. organizaţiile de sector sunt asimilate organizaţiilor judeţene ale
partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”;
d. organizaţia Municipiului Bucureşti, care cuprinde toţi membrii
partidului din Municipiul Bucureşti.
Art.31 (1) Organizaţiile comunale se constituie cu un număr de cel puţin 10
membri, organizaţiile orăşeneşti cu un număr de cel puţin 50 de
membri, organizaţiile municipale cu un număr de cel puţin 100 de
membri, iar organizaţiile municipale reşedinţă de judeţ cu un număr de
cel puţin 150 de membri.
(2) Filialele judeţene şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti se constituie dacă
au un număr de cel puţin 250 de membri.
Art.32 (1) Organizaţiile secţiilor de votare – „OSV”-urile – sunt structuri
funcţionale ale organizaţiilor municipale, orăşeneşti, comunale şi ale
sectoarelor Municipiului Bucureşti, care cuprind membri de partid cu
domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a secţiei respective.
(2) Ele se constituie cu un număr de minimum trei membri, având un preşedinte
desemnat de Consiliul Executiv Local, cu responsabilităţi legate de
mobilizarea membrilor de partid, identificarea simpatizanţilor partidului şi
atragerea cetăţenilor la activităţile organizate.
Art 33 În cadrul partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ” se

constituie structuri interne ale organizațiilor de femei, tineret, seniori
şi ale aleşilor locali.
Art.34 (1) Organizaţiile respective se constituie în scopul punerii în practică a
proiectelor, programelor, acţiunilor specifice categoriei respective.
(2) Proiectele, programele şi acţiunile organizaţiilor vor fi corelate cu programul
politic al Partidului.
Art. 35 (1) Organizaţiile partidului politic
„PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ” care se pot constitui conform Art. 31 sunt: Organizaţia
de Femei a partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ”, Organizaţia de Tineret a partidului politic
„PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”, Organizaţia de Seniori a
partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ” şi Liga
Aleşilor Locali.
(2) Aceste organizaţii se constituie cu aprobarea Colegiului Naţional, la
propunerea Consiliului Executiv Naţional.
(3) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestor organizaţii vor fi
aprobate de către Colegiul Naţional al Partidului, la propunerea Colegiului
Naţional al fiecărei organizaţii interne în parte. Prevederile regulamentelor
de organizare şi funcţionare nu pot conţine norme contrare statutului
Partidului.
(4) În conformitate cu regulamentele de organizare şi funcţionare aprobate,
organizaţiile îşi aleg organisme de conducere proprii la toate nivelurile la
care vor avea o relaţie de colaborare şi vor fi subordonate Consiliilor
Executive de la nivelul respectiv.
(5) Organismele de conducere ale organizaţiilor interne se vor subordona
Consiliilor Executive Naţionale ale organizaţiilor interne respective.
Art. 36 (1) Organizaţia de Femei a partidului politic „ PARTIDUL
MIŞCAREA POPULARĂ”
este constituită din membre ale
Partidului care aderă la programul politic şi acţionează pentru
promovarea şi implicarea femeii în societate, precum şi pentru
respectarea principiului egalităţii de şanse în toate domeniile.
(2) Obiectivele Organizaţiei de Femei a Partidului vor fi corelate cu direcţiile de
acţiune cuprinse în programul politic al partidului şi constau, în general, în
analizarea, dezbaterea şi implementarea politicilor legate de rolul femeii în
cadrul familiei, în societate, în politică.

(3) In realizarea obiectivelor propuse, Organizaţia de Femei a partidului va
colabora cu toate structurile organizatorice ale partidului politic
„PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”.
Art.37 (1) Organizaţia de Tineret a partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ” cuprinde membri de partid care nu au împlinit vârsta
de 35 de ani.
(2) Organizaţia de Tineret a Partidului are ca scop identificarea problematicilor
specifice tineretului în vederea elaborării unor programe şi a unei strategii
specifice vârstei, în concordanţă cu programul politic al partidului.
Art. 38 (1) Organizaţia de Seniori a Partidului se constituie din membri de partid
care au aderat la principiile şi valorile cuprinse în programul politic al
partidului care sunt pensionari sau sunt persoane în vârstă.
(2) Scopul Organizaţiei de Seniori este identificarea şi dezbaterea problemelor
cu care se confruntă persoanele în varstă in general şi pensionarii în mod
special, precum şi prezentarea unor soluţii în vederea elaborării unor strategii
în acest domeniu.
Art. 39 (1) Organizaţia Aleşilor Locali poartă denumirea de Liga Aleşilor Locali
ai partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”.
(2) Liga Aleşilor Locali se poate constitui la nivel judeţean şi naţional și este
formată din membrii partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ” aleşi în administrația publică la nivel local şi judeţean.
(3) Liga Aleşilor Locali are ca scop identificarea, analizarea şi dezbaterea
problemelor din administraţia locală în vederea elaborării de strategii şi
programe pentru sprijinirea comunităților locale.
(4) Alegerea structurii de conducere, programul şi modul de colaborare cu
structurile de conducere ale partidului de la toate nivelurile se vor stabili în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare propriu, aprobat de către
Colegiul Naţional.
Art.40

(1) În cadrul partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ”, la nivel naţional şi la nivel judeţean se vor organiza
departamente de specialitate pe domenii, după cum urmează:
a. Departamentul pentru transporturi şi infrastructură;
b. Departamentul pentru politică economică, buget, finanţe, bănci şi
fonduri europene;
c. Departamentul pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi
servicii specifice;
d. Departamentul pentru culte şi problemele minorităţilor naţionale;

e.
f.
g.
h.
i.
j.

Departamentul pentru administraţie publică, locală şi regională;
Departamentul pentru mediu, ape şi echilibru ecologic;
Departamentul pentru muncă, protecţie socială, sănătate şi familie;
Departamentul pentru învăţământ, ştiinţă, cercetare, tineret şi sport;
Departamentul pentru cultură şi arte;
Departamentul mijloace de informare în masă şi comunicaţii
informatice;
k. Departamentul pentru politică externă, afaceri europene;
l. Departamentul pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării;
m. Departamentul pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
n. Departamentul juridic, drept constituţional şi drepturile omului;
(2) Modul de funcţionare din cadrul departamentelor se va stabili prin
regulament aprobat de Colegiul Național al partidului, la propunerea
Consiliului Executiv Naţional.
(3) Din departamentele de specialitate pot face parte atât membri, cât şi
simpatizanţi ai Partidului, specialişti recunoscuţi în diferite domenii de
activitate.
(4) Coordonatorii Departamentelor de Specialitate, aleşi conform art. 93 alin. 2,
membri ai partidului, vor fi membri în Consiliul Executiv Naţional, respectiv
Consiliul Executiv Judeţean, cu rang de Secretar Executiv.
(5)

Conform prevederilor statutului, desemnarea
departamente se aprobă de Colegiul Naţional.

coordonatorilor

de

(6) Departamentele de specialitate îşi pot înfiinţa comisii şi subcomisii.

CAPITOLUL IV
CONDUCEREA LA NIVEL LOCAL – COMUNĂ – ORAŞMUNICIPIU
Art.41 (1) Organizaţiile locale – comunale, orăşeneşti şi Municipale ale partidului
politic „PARTIDUL
MIŞCAREA POPULARĂ” au ca scop
principal mobilizarea membrilor partidului din unitatea administrativteritorială respectivă pentru stabilirea şi pentru realizarea obiectivelor
cuprinse în Programul Politic al Partidului.
(2) Organizaţiile asigură cadrul necesar dezbaterii proiectelor, a programelor

politice şi a problemelor de interes comunitar, precum şi respectarea
dispoziţiilor legale şi ale normelor statutare în activitatea politică.
Art.42 (1) Organizaţiile locale ale partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ” au următoarele organisme de conducere:
a. Adunarea Generală a membrilor organizaţiei;
b. Consiliul Executiv Local al comunei, al oraşului sau al municipiului.
Art.43 (1) Adunarea Generală a membrilor organizaţiei locale este formată din:
membrii Consiliului Executiv Local, preşedinţii de OSV, primari,
viceprimari sau consilieri şi este legal constituită cu participarea a cel
puţin o treime din membrii organizaţiei.
(2) Adunarea Generală se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este necesar, la
convocarea Consiliului Executiv Local, la cererea preşedintelui organizaţiei
locale sau a cel puţin o treime din membrii organizaţiei.
Art.44 (1) Adunarea Generală a membrilor organizaţiei locale este organismul
deliberativ al partidului şi are următoarele atribuţii:
a. alege preşedintele organizaţiei şi membrii Consiliului Executiv Local
pentru o perioadă de patru ani;
b. analizează activitatea Consiliului Executiv Local, precum şi pe cea a
membrilor aleşi sau numiţi în administraţia locală şi aprobă programele
de activitate ale acestora;
c. dezbate şi aprobă raportul de gestiune al Consiliului Executiv Local şi
acordă descărcarea pentru execuţia bugetară;
d. aprobă listele de candidaţi pentru alegerile locale la funcţiile de primari
şi de consilieri, propuse de Consiliul Executiv Local, şi le supune spre
validare Consiliului Executiv Judeţean;
e. alege delegaţii la Conferinţa Filialei Judeţene, conform normei de
reprezentare stabilite;
f. alte atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul statut.
Art.45 (1) Consiliul Executiv Local se reuneşte cel puţin o dată pe lună, la
convocarea preşedintelui organizaţiei locale şi ori de câte ori este
necesar, la cererea scrisă a majorităţii membrilor săi.
(2) Consiliul Executiv Local are următoarea componenţă:
a. Consiliul Executiv Comunal are următoarea structură: preşedinte, 3-6
vicepreşedinţi, 3-6 secretari executivi, trezorier;
b. Consiliul Executiv Orăşenesc are următoarea structură: preşedinte,

secretar general, minim 6 vicepreşedinţi, minim 6 secretari executivi,
trezorier;
c. Consiliul Executiv Municipal are următoarea structură: preşedinte,
secretar general, minim 6 vicepreşedinţi, minim 6 secretari executivi,
trezorier;
d. Consiliul Executiv Municipal – municipii reşedinţă de judeţ – are
următoarea structură: Preşedinte, secretar general, secretar general
adjunct, minim 6 vicepreşedinţi, minim 6 secretari executivi, trezorier.
Art.46 (1) Consiliul Executiv Local are următoarele atribuţii:
a. conduce activitatea organizaţiei locale şi aplică hotărârile Adunării
Generale, conform competenţelor prevăzute de statut;
b. prezintă şi face cunoscute politicile Partidului cu privire la problemele
de interes public, local sau naţional;
c. organizează campaniile electorale la nivel local;
d. efectuează selecţia candidaţilor şi propune spre aprobare Adunării
Generale listele de candidaţi pentru alegerile în Consiliile Locale şi
pentru primari şi le transmite pentru validare Consiliului Executiv
Judeţean;
e. ţine evidenţa membrilor şi asigură încasarea cotizaţiilor;
f. aprobă sau respinge primirea de membri în organizaţie, pe baza cererilor
depuse;
g. gestionează mijloacele financiare şi materiale prin trezorierul
organizaţiei;
h. urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor organismelor de
conducere;
i. alte atribuţii prevăzute de lege sau de statut.
(2) În cazul balotajului, votul preşedintelui este decisiv.
(3) Preşedintele Consiliului Executiv Local este şi preşedintele organizaţiei şi
reprezintă partidul în relaţiile oficiale, prezidează şedinţele Consiliului
Executiv Local şi ale Adunării Generale şi participă, în calitate de membru cu
drepturi depline, la şedinţele Colegiului Judeţean sau de Sector.

CAPITOLUL V
CONDUCEREA LA NIVEL JUDEŢEAN ŞI DE SECTOR
Art.47 Membrii partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ” la
nivel judeţean sau de sector al Municipiului Bucureşti constituie structura
organizatorică denumită Filiala Judeţeană sau de Sector.
Art.48 (1) Organismele de conducere ale partidului politic „PARTIDUL

MIŞCAREA POPULARĂ” la nivelul judeţelor şi al sectoarelor
Municipiului Bucureşti sunt următoarele:
a. Conferinţa Filialei Judeţene sau de Sector;
b. Colegiul Filialei Judeţene sau de Sector;
c. Consiliul Executiv Judeţean sau de Sector.
Art.49 Conferinţa Filialei Judeţene, respectiv a sectorului, se întruneşte la doi ani
sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Consiliului Executiv
Judeţean, respectiv de sector, sau la solicitarea a cel puţin o treime din
numărul organizaţiilor locale, respectiv a cel puţin o treime din numărul
organizaţiilor.
Art.50 (1) Conferinţa Filialei Judeţene, respectiv a sectorului, se constituie din
delegaţii aleşi de membrii Partidului din judeţ sau din sector, în
următoarea componenţă:
a. membrii Colegiului Judeţean sau de Sector;
b. delegaţii organizaţiilor locale, respectiv ai organizaţiilor de secţii de
votare ale sectorului, aleşi prin vot secret, conform unei norme de
reprezentare stabilită de Consiliul Executiv Judeţean, respectiv de
Sector.
Art.51 (1) Conferinţa Filialei Judeţene, respectiv de Sector, îndeplineşte
următoarele atribuţii:
a. alege prin vot uninominal preşedintele, vicepreşedinţii pe domenii,
secretarul general, secretarul general adjunct, secretarii executivi ai
Consiliului Executiv Judeţean sau de Sector și Trezorierul.
b. alege prin vot secret uninominal, în ordinea descrescătoare a numărului
de voturi, cinci membri ai Comisiei Judeţene de Arbitraj şi Integritate,
trei membri ai Comisiei Judeţene de Cenzori.
c. aprobă programele judeţene şi proiectele regionale şi locale, precum şi
rezoluţiile politice propuse de Consiliile Executive Locale sau Consiliile
Executive Judeţene.
d. adoptă programe de măsuri pentru realizarea, la nivel teritorial, a
obiectivelor din programul şi din strategia partidului;
e. analizează activitatea Consiliului Executiv Judeţean şi al Colegiului
Judeţean, precum şi a reprezentanţilor aleşi sau numiţi în Administraţia
Publică Locală şi hotărăşte măsurile necesare;
f. evaluează activitatea membrilor în Parlamentul României din
circumscripţia electorală respectivă, membri ai Partidului;
g. dezbate raportul Comisiei de Cenzori şi acordă descărcare de gestiune
pentru execuţia bugetară.
Art.52 (1) Colegiul Judeţean sau de Sector hotărăşte şi asigură aplicarea măsurilor
care se impun pentru conducerea filialei între Conferinţele Judeţene

sau de Sector.
(2) Colegiul Judeţean se întruneşte o dată pe trimestru sau ori de câte ori este
nevoie, la convocarea preşedintelui filialei, pe baza hotărârii Consiliului
Executiv Judeţean sau la solicitarea a cel puţin o treime dintre membrii săi.
Art.53 (1) Colegiul Judeţean sau de Sector este constituit din:
a. membrii Consiliului Executiv Judeţen sau de Sector;
b. preşedinţii organizaţiilor de sector, municipale, orăşeneşti şi comunale;
c. membrii Parlamentului României aleşi în circumscripţia electorală
judeţeană, miniştrii, secretarii de stat, primarii, viceprimarii, preşedinţii,
vicepreşedinţii de Consiliu Judeţean, consilierii judeţeni, respectiv de
sector, membrii ai Partidului;
d. membrii în Parlamentul European, miniştrii, secretarii de stat, membrii
de partid delegați ai organizaţiilor locale sau de sector fac parte de drept
din Colegiul Judeţean.
Art.54 (1) Colegiul Judeţean sau de Sector îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. validează listele de candidaţi pentru primari şi consiliile locale aprobate
de adunările generale ale membrilor organizaţiilor locale;
b. aprobă propunerile şi validează listele de candidaţi pentru Consiliul
Judeţean, propuse de Consiliul Executiv Judeţean, respectiv aprobă
listele pentru consiliile de sector ai municipiului Bucureşti, pe care le
înaintează spre validare Consiliul Executiv al Municipiului Bucureşti;
c. definitivează listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare din
circumscripţia electorală judeţeană şi le transmite spre validare
Consiliului Executiv Naţional;
d. aprobă componenţa echipelor de campanie electorală, la nivelul
judeţului sau al sectorului;
e. alege delegaţii pentru Congresul Partidului, conform normei de
reprezentare;
f. analizează activitatea organismelor de conducere alese, a membrilor în
Parlamentul României şi a reprezentanţilor aleşi sau numiţi în
administraţia publică judeţeană şi de sector;
g. stabileşte priorităţile de dezvoltare locală, proiectele şi programele,
precum şi modalităţile de transpunere în practică, pe care le supune
aprobării Conferinţei Filialei;
h. în situaţii cu totul deosebite, când organismul de conducere la nivel local
activează ineficient, în afara prevederilor Statutului sau a strategiei
partidului, poate hotărî dizolvarea Consiliului Executiv Local sau de
sector.

Art.55 (1) Consiliul Executiv Judeţean sau de Sector este organismul executiv al
filialei, care asigură conducerea curentă a acesteia.
(2) Consiliul Executiv Judeţean sau de Sector se întruneşte în şedinţă lunar sau
ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau a jumatate plus
unu din membrii săi.
Art.56 (1) Consiliul Executiv Judeţean sau de Sector are următoarea structură:
preşedinte, prim vicepresedinte, secretar general, secretar general adjunct,
minim 6 vicepreşedinţi, minim 6 secretari executivi, trezorier;
preşedintele organizaţiei judeţene de femei, preşedintele organizaţiei
judeţene de tineret, preşedintele organizaţiei de seniori.
(2) Preşedintele organizaţiei judeţene de femei, preşedintele organizaţiei judeţene
de tineret, preşedintele organizaţiei judeţene de seniori sunt membri de drept
ai Consiliului Executiv Judeţean sau de sector asimilați funcției de
vicepreşedinte.
(3) Membrii Consiliului Judeţean sau de Sector de la alin. (1) sunt aleşi prin vot
uninominal şi secret de către conferinţa judeţeană sau de sector şi au un
mandat de patru ani.
(4) Vicepreşedinţii Consiliului Executiv Judeţean sau de Sector sunt aleşi pe
funcţii distincte, cu atribuţii specifice, după cum urmează: vicepreşedinte
departament pentru politici publice, vicepreşedinte departament pentru
resurse umane, vicepreşedinte departament pentru comunicare şi imagine,
vicepreşedinte departament pentru administraţie publică, vicepreşedinte
departament pentru relaţia cu mediul de afaceri şi patronate, vicepreşedinte
departament pentru relaţia cu societatea civilă şi sindicatele, precum şi al ți
vicepreședinți coordonatori de departamente, dar nu mai mulți de 12
vicepreședinți pentru fiecare județ sau sector.
(5) Secretarii executivi vor exercita atribuţii stabilite de către Consiliul Executiv
Judeţean.
(6) Din Consiliul Executiv Judeţean fac parte de drept, cu statut de
vicepreşedinte, parlamentarii Partidului aleşi în circumscripţia judeţeană
respectivă.
(7) La şedinţele Consiliului Executiv Judeţean pot participa preşedinţii și
membrii Comisiilor de Arbitraj şi Integritate şi ai Comisiei de Cenzori.
Art.57 (1) Consiliul Executiv Judeţean sau de Sector conduce filiala, având
următoarele atribuţii:
a. organizează activitatea structurii de personal a partidului la nivelul

b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

judeţului sau al sectorului şi asigură condiţiile pentru desfăşurarea
activităţii (sedii, logistică, fonduri etc.);
susţine dezvoltarea democraţiei interne de partid prin respectarea
regulilor şi a principiilor democratice, privind libera exprimare şi
posibilitatea dezbaterii în organismele de conducere ale partidului, a
oricăror propuneri ale membrilor partidului, prin implicarea acestora în
dezvoltarea programelor şi a politicilor publice ale partidului;
aplică hotărârile Colegiului Judeţean sau de Sector, ale Conferinţei
Judeţene sau de Sector şi ale forurilor de conducere naţională ale
partidului;
analizează activitatea organizaţiilor locale, prezintă rapoarte Colegiului
Judeţean sau de Sector şi propune măsuri de eficientizare;
propune Colegiului Judeţean sau de Sector măsuri pentru stabilirea
strategiei electorale şi propune componenţa echipelor de campanie
electorală la nivelul judeţului sau al sectorului;
aprobă propunerile de cooptare de noi membri în Consiliile Executive
Locale, identifică în mod activ potenţialii susţinători şi recrutează noi
membri;
stabileşte norma de reprezentare a organizaţiilor locale la Conferinţa
Judeţeană sau de Sector;
validează listele de candidaţi pentru consiliile locale şi pentru primari,
aprobate de adunările generale ale organizaţiilor locale din judeţ;
propune spre aprobare, Colegiului Judeţean, lista candidaţilor pentru
Consiliul Judeţean;
propune Colegiului Judeţean sau de Sector cooptarea de noi membri în
Consiliul Executiv Judeţean sau de Sector;
urmăreşte încasarea cotizaţiilor de către organizaţiile locale şi
respectarea destinaţiei fondurilor;
stabileşte grupuri de iniţiativă şi numeşte responsabili sau birouri
interimare pentru constituirea de organizaţii locale ale Partidului.

Art.58 (1) Preşedintele Consiliului Executiv Judeţean sau de Sector este şi
preşedintele filialei judeţene sau de sector. Preşedintele reprezintă
partidul în relaţiile oficiale la nivel de judeţ sau de sector.
(2) Preşedintele Filialei Judeţene sau de Sector are următoarele atribuţii:
a. constituie grupuri de iniţiativă la nivel local pentru înfiinţarea de
organizaţii locale în sate, comune, oraşe sau municipii;
b. prezidează şedinţele Consiliului Executiv, ale Colegiului Judeţean şi ale
Conferinţei Judeţene sau de Sector, precum şi şedinţele organizaţiilor
locale la care participă;
c. propune cooptarea de membri supleanţi în organismele de conducere

d.
e.

f.

g.

h.
i.
j.

teritoriale, pe locurile rămase vacante, până la noi alegeri;
participă, în calitate de membru de drept, la şedinţele Colegiului
Naţional al Partidului, precum şi la convocările organismelor naţionale;
informează periodic Consiliul Executiv Naţional asupra activităţii
filialei, precum şi organismele de conducere teritoriale, cu privire la
problemele politice dezbătute la nivel naţional sau în alte foruri de
dezbatere;
conduce negocierile politice la nivel teritorial şi propune Consiliului
Executiv Judeţean sau de Sector modul de acţiune în raport cu celelalte
forţe politice, în limita mandatului primit prin decizia Consiliului
Executiv Judeţean sau de Sector;
deschide cont bancar in numele filialei, răspunde de gestiunea bunurilor
şi a fondurilor filialei teritoriale a partidului, fiind direct răspunzător în
relaţiile cu terţii stabilite la nivel local, în calitatea de fidejusor, in
conditiile art. 12 alin. (2) din Legea partidelor politice;
propune Consiliului Executiv şi Colegiului Judeţean eventuale sancţiuni
pentru membrii partidului care au încălcat normele statutare;
propune Consiliului Executiv Naţional demiterea preşedinţilor
organizaţiilor interne;
propune Consiliului Executiv Naţional numirea preşedinţilor interimari
pentru organizaţiile interne, orăşeneşti şi municipale până la organizarea
alegerilor locale.

k. Poate delega atributii prim vicepresedintelui.

CAPITOLUL VI
ORGANIZAREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
Art.59 (1) Organizaţia Municipiului Bucureşti constituie o structură a membrilor
partidului care asigură conducerea şi coordonarea activităţii la nivelul
Municipiului Bucureşti, precum şi a filialelor de sector.
(2) Organismele de conducere ale Organizaţiei Municipiului Bucureşti sunt
următoarele:
a. Conferinţa Municipiului Bucureşti;
b. Colegiul Municipiului Bucureşti;
c. Consiliul Executiv al Municipiului Bucureşti.
Art.60 Conferinţa Municipiului Bucureşti se întruneşte la doi ani sau ori de câte
ori este nevoie, la Convocarea Consiliului Executiv Municipal sau a cel
puţin trei filiale de sector.

Art.61 (1) Conferinţa Municipiului Bucureşti se constituie din delegaţii aleşi de
membrii partidului din fiecare sector al municipiului Bucureşti, în
următoarea componenţă:
a. membrii Colegiului Municipiului Bucureşti;
b. delegaţii filialelor de sector ale municipiului Bucureşti, aleşi prin vot
secret, conform unei norme de reprezentare stabilită de Consiliul
Executiv al Municipiului Bucureşti.
Art.62 (1) Conferinţa Municipiului Bucureşti îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. alege prin vot uninominal preşedintele, secretarul general, secretarul
general adjunct, vicepreşedinţii pe domenii similare celor de la nivel
judeţean, precum şi secretarii executivi;
b. alege prin vot uninominal, în ordinea descrescătoare a numărului de
voturi, cinci membri ai Comisiei Municipale de Arbitraj şi Integritate şi
trei membri ai Comisiei Municipale de Cenzori;
c. stabileşte măsuri pentru realizarea, la nivelul municipiului Bucureşti, a
obiectivelor din Programul Partidului;
d. analizează activitatea Consiliului Executiv Municipal şi a Colegiului
Municipal, precum şi a reprezentanţilor aleşi sau numiţi în administraţia
municipală;
e. evaluează activitatea membrilor în Parlamentul României, aleşi în
circumscripţia electorală Bucureşti, membri ai partidului;
f. dezbate raportul Comisiei de Cenzori şi aprobă descărcare de gestiune
pentru execuţia bugetară;
Art.63 (1) Colegiul Municipiului Bucureşti hotărăşte şi asigură aplicarea
măsurilor pentru conducerea Organizaţiei Municipale între
Conferinţele Organizaţiei Municipiului Bucureşti.
(2) Colegiul se întruneşte odată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie, la
convocarea preşedintelui, pe baza hotărârii Consiliului Executiv Municipal
sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din membrii săi.
Art.64 (1) Colegiul Municipiului Bucureşti este constituit din:
a. membrii Consiliului Executiv al Municipiului Bucureşti
b. primarul general al Capitalei sau viceprimarul general, primarii şi
viceprimarii de sectoare, membri ai partidului;
c. consilierii generali şi consilierii de sectoare ale municipiului Bucureşti,
membri ai partidului;
d. membrii în Parlamentul României din circumscripţia electorală
Bucureşti, membri ai partidului;
e. membrii în Parlamentul European care fac parte din Organizaţia

Bucureşti a partidului.
Art.65 (1) Colegiul Municipiului Bucureşti îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. propune spre validare Consiliului Executiv Naţional candidatul
partidului la funcţia de primar general şi candidaţii pentru Consiliul
General al Capitalei;
b. propune spre validare Consiliului Executiv Naţional lista de candidaţi
pentru alegerile parlamentare din circumscripţia electorală Bucureşti;
c. stabileşte norma de reprezentare privind delegaţii la Congresul
partidului, pentru sectoarele municipiului;
d. analizează activitatea organismelor de conducere alese la nivel de
municipiu şi de sectoare, a parlamentarilor şi a reprezentanţilor aleşi
sau numiţi în administraţia municipală şi de sector;
e. stabileşte priorităţile de dezvoltare la nivelul municipiului Bucureşti,
aprobă proiecte şi programe, pe care le supune aprobării Conferinţei
Municipale.
Art.66 (1) Consiliul Executiv al Municipiului Bucureşti asigură conducerea
curentă a Organizaţiei Municipiului Bucureşti.
(2) Consiliul Executiv Municipal se întruneşte în sedinţă lunar sau ori de câte ori
este nevoie, la convocarea preşedintelui sau majorităţii membrilor săi.
Art.67 (1) Consiliul Executiv Municipal are următoarea structură:
a) un preşedinte;
b) un prim vivepresedinte;
c) un secretar general;
d) un secretar general adjunct;
e) minim 6 vicepreşedinţi
f) preşedinţii filialelor de sector cu rang de vicepreşedinte;
g) minim 6 secretari executivi
h) preşedintele organizaţiei municipale de femei;
i) preşedintele organizaţiei municipale de tineret;
j) preşedinte organizaţiei municipale de seniori;
k) trezorier.
(2) În caz de paritate de voturi (balotaj), votul preşedintelui este decisiv.
(3) Membrii Consiliului Executiv Municipal, cu excepţia preşedinţilor filialelor
de sector, a preşedintei organizaţiei de femei, a preşedintelui organizaţiei de
tineret şi a preşedintelui organizaţiei de seniori, sunt aleşi prin vot secret de
către Conferinţa Municipală şi au un mandat de patru ani.
(4) Presedinţii organizaţiilor de tineret, femei şi seniori de la nivel municipal
sunt membri în Consiliul Executiv al Municipiului Bucureşti şi ocupă funcţii
asimilate celei de vicepreşedinte.
(5) Din Consiliul Executiv Municipal fac parte de drept membrii Parlamentului

României, membrii ai Partidului aleşi în Circumscripţia Bucuresti, primarul
general sau viceprimarul general şi liderul consilierilor generali, membri ai
partidului, cu rang de vicepreşedinţi.

Art.68 (1) Consiliul Executiv al Municipiului Bucureşti conduce organizaţia
municipală, având următoarele atribuţii:
a. organizează activitatea structurii de personal la nivelul municipiului
Bucureşti şi asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii
(sedii, logistică, fonduri etc.);
b. susţine dezvoltarea democraţiei interne de partid, prin respectarea
regulilor şi a principiilor democratice privind libera exprimare şi
posibilitatea dezbaterii oricăror propuneri ale membrilor partidului;
c. aplică hotărârile Colegiului, ale Conferinţei Municipale şi ale forurilor
de conducere naţionale ale partidului;
d. analizează activitatea filialelor de sector, prezintă rapoarte Colegiului
Municipal şi propune măsuri de eficientizare a activităţii;
e. propune Colegiului Municipal măsuri pentru stabilirea strategiei
electorale şi conduce campania electorală la nivelul municipiului
Bucureşti;
f. identifică potenţialii susţinători şi recrutează noi membri;
g. poate hotârî asupra înscrierii unui membru în oricare din organizaţiile
de sector;
h. stabileşte norma de reprezentare a filialelor de sector la Conferinţa
Municipală;
i. validează listele de candidaţi pentru consiliile de sector şi pentru
primari, aprobate de Colegiul filialelor de sector;
j. propune spre aprobare Colegiului Municipal lista candidaţilor pentru
Consiliul General şi candidatul pentru funcţia de primar general;
k. propune Colegiului Municipal criteriile de selecţie şi lista candidaţilor
pentru alegerile parlamentare în circumscripţia electorală Bucureşti;
l. propune Colegiului Municipal cooptarea de noi membri în Consiliul
Executiv Municipal;
m.
urmăreşte încasarea cotizaţiilor de către filialele de sector şi
respectarea destinaţiei fondurilor;
n. în situaţii excepţionale, poate propune Colegiului Naţional dizolvarea
Consiliului Executiv al filialei de sector.
Art.69 (1) Preşedintele Consiliului Executiv Municipal reprezintă partidul în
relaţiile oficiale la nivelul municipiului Bucureşti şi are următoarele
atribuţii:

a. prezidează şedinţele Consiliului Executiv, ale Colegiului
Municipal şi ale Conferinţei Municipale, precum şi şedinţele
organismelor de conducere ale filialelor de sector la care
participă;
b. propune cooptarea de membri supleanţi în organismele de
conducere municipale, pe locurile rămase vacante, până la noi
alegeri;
c. informează periodic Consiliul Executiv Naţional asupra
activităţii organizaţiei municipale şi filialelor de sector, precum
şi organismele de conducere municipale cu privire la problemele
politice dezbătute în forurile de conducere naţionale;
d. deschide cont bancar in numele filialei, răspunde de gestiunea
bunurilor şi a fondurilor filialei teritoriale a partidului, fiind
direct raspunzător în relaţiile cu terţii stabilite la nivel local, în
calitatea de fidejusor, în condiţiile art. 12 alin. (2) din Legea
partidelor politice;
e. propune Consiliului Executiv şi Colegiului Municipal eventuale
sancţiuni pentru membrii partidului care au încălcat normele
statutare;
f. participă, cu drept de vot consultativ, la şedinţele Consiliului
Executiv Naţional.
g. Poate delega atributii prim vicepresedintelui.
(2) Vicepreşedinţii şi secretarii executivi vor avea atribuţii stabilite de către
Consiliul Executiv Municipal Bucureşti în concordanţă cu prevederile
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al partidului.

CAPITOLUL VII
ORGANIZAREA LA NIVEL NAŢIONAL
Art.70 (1) Organismele de conducere ale partidului politic
„PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ” la nivel naţional sunt următoarele:
a. CONGRESUL, care constituie Adunarea Generală a delegaţilor
membrilor de partid;
b. COLEGIUL NAŢIONAL;
c. CONSILIUL EXECUTIV NAŢIONAL.
Art.71 (1) Congresul Partidului este organul suprem de decizie al partidului, care

se organizează în sesiuni ordinare sau extraordinare.
(2) Congresul partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ” se
întruneşte în sesiuni ordinare, de regulă o dată la patru ani, sau în maximum
şase luni de la data la care au avut loc alegeri parlamentare pentru Parlamentul
României.
(3) Congresul se reuneşte în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar,
dupa cum urmeaza;
a. la cererea preşedintelui partidului prin emiterea deciziei de convocare a
congresului,
b. la cererea a majorităţii membrilor Consiliului Executiv Naţional,
c. la cererea a majorităţii membrilor Colegiului Naţional,
d. la cererea a minim 20 de organizatii judetene si sector, în condiţiile prevăzute
de prezentul Statut.

Art.72 (1) Congresul partidului
POPULARĂ” se constituie din:

politic

„PARTIDUL

MIŞCAREA

a. membrii Colegiului Naţional;
b. delegaţii aleşi de organizaţiile teritoriale;
(2) Norma de reprezentare la Congres se stabileşte de către Colegiul Naţional, la
propunerea Consiliului Executiv Naţional, potrivit prevederilor Legii
partidelor politice;
(3) Fiecare Filială Judeţeană sau de Sector va alege prin vot secret un număr de
delegaţi stabilit de către Cosiliul Executiv Naţional avănd în vedere, de regulă,
rezultatele electorale.
Art.73 (1) Convocarea Congresului se face cu respectarea prevederilor art. 71.
(2) Convocarea Congresului în sesiune ordinară se face de catre Presedintele
Partidului cu cel puţin 30 de zile înainte.
(3) Convocarea Congresului în sesiune extraordinară se face cu cel puţin 15 zile
înainte.
Art.74 (1) Congresul este legal constituit dacă se înregistrează prezenţa a cel puţin
jumătate plus unu din numărul delegaţilor desemnaţi să participe la
sesiune. Din prezidiul Congresului fac parte membrii Consiliului
Executiv Naţional.
(2) Lucrările Congresului sunt conduse de Preşedintele partidului politic

„PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”. Preşedintele propune alegerea
unui secretariat, format din trei membri, care să îl asiste în conducerea
lucrărilor.
(3) Secretarii asigură întocmirea proceselor-verbale ale sesiunii, redactarea
hotărârilor, a rezoluţiilor şi a celorlalte materiale, care devin documente
oficiale ale Congresului. Acestea vor fi semnate de preşedintele partidului şi
de către secretari.
(4) După votarea raportului de activitate al Consiliului Executiv Naţional, acesta
îşi încheie mandatul, iar lucrările Congresului pentru alegerea noului Consiliu
Executiv Naţional vor fi conduse de un prezidiu format din 3 membri, aleşi de
Congres dintre delegaţii care nu candidează la funcţiile de conducere.
Art.75

(1) Congresul partidului politic
„PARTIDULUI MIŞCAREA
POPULARĂ” îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. adoptă Statutul Partidului şi aprobă modificarea prevederilor acestuia;
b. alege, prin vot secret, una din moţiunile depuse şi acceptate de către
Comisia de Organizare a Congresului (în cazul în care Colegiul
Naţional a decis alegerea preşedintelui şi a Consiliului Executiv
Naţional prin vot pe moţiuni);
c. alege, prin vot secret , preşedintele partidului şi membrii Consiliului
Executiv Naţional, pe funcţii, în structura prevăzută în prezentul statut
(în cazul în care Colegiul Naţional a decis alegerea Preşedintelui şi a
Consiliului Executiv Naţional prin vot uninominal);
d. alege, prin vot secret , preşedintele şi cinci membri ai Comisiei
Naţionale de Arbitraj şi Integritate la nivel naţional, cu respectarea Art.
104 alin. 3 şi alin. 4;
e. alege, prin vot secret, preşedintele şi patru membri ai Comisiei
Centrale de Cenzori, cu respectarea Art. 104 alin. 3 şi alin. 4;
f. aprobă strategia şi Programul Politic al Partidului;
g. aprobă reorganizarea Partidului, la propunerea Colegiului Naţional;
h. aprobă raportul Consiliului Executiv Naţional, prezentat de
preşedintele partidului;
i. hotărăşte asupra raportului Comisiei Centrale de Cenzori şi al Comisiei
Naţionale de Arbitraj şi Integritate la nivel naţional.

Art.76 (1) Colegiul Naţional asigură conducerea partidului între congrese şi se
constituie din:
a. membrii Consiliului Executiv Naţional;
b. preşedinţii filialelor judeţene şi de sector, precum şi preşedintele
Organizaţiei Municipiului Bucureşti;
c. membrii în Parlamentul României, membri ai partidului;
d. membrii în Parlamentul European, membri ai partidului;

e. miniştrii şi secretarii de stat în funcţie, membri ai partidului;
f. preşedinţii, vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau liderii consilierilor
judeţeni, membri ai partidului;
g. primarul general, viceprimarul general al Capitalei, membri ai
partidului;
h. primarii sau viceprimarii de sectoare, de municipii reşedinţă de judeţ şi
de oraşe, membri ai partidului;
i. consilierii generali ai Municipiului Bucureşti şi liderii consilierilor de
sector, membri ai partidului.
(2) Colegiul se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea
preşedintelui Partidului, la solicitarea Consiliului Executiv Naţional sau a cel
puţin jumătate din numărul membrilor săi.
Art.77 Colegiul Naţional îndeplineşte următoarele atribuţii:
a. Propune Congresului conferirea titlului de Preşedinte Fondator sau
membru de onoare al Partidului unor personalităţi naţionale sau
internaţionale, chiar dacă aceştia nu sunt membri de partid.
b. aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor
partidului, potrivit competenţelor prevăzute în prezentul statut;
c. validează listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare, aprobate
de Colegiile Judeţene, Municipiul Bucuresti sau de sector, la
propunerea Consiliului Executiv Naţional;
d. validează listele de candidaţi pentru candidatii la functia de primar de
municipii resedinta de judet a municipiului Bucuresti si sectoare,
aprobate de Colegiile Judeţene, Municipiul Bucuresti sau de sector, la
propunerea Consiliului Executiv Naţional;
e. aprobă candidatul la Preşedinţia României;
f. validează lista candidaţilor partidului pentru Parlamentul European, la
propunerea Consiliului Executiv Naţional;
g. aprobă candidatul la funcţia de prim-ministru;
h. aprobă candidaţii pentru funcţiile de demnitari la nivel central;
i. aprobă măsurile necesare pentru aplicarea Programului Politic al
Partidului;
j. aprobă alianţele politice şi înţelegerile politice propuse de Consiliul
Executiv Naţional.
k. analizează activitatea filialelor judeţene sau de sector;
l. dizolva Consiliul Executiv Judeţean sau de Sector, precum şi
Consiliul Executiv al Municipiului Bucureşti la propunerea Consiliului
Executiv Naţional,
m.
analizează activitatea parlamentarilor şi a demnitarilor
partidului, precum şi a reprezentanţilor partidului în Administraţia

Publică Centrală;
n. la propunerea Consiliului Executiv Naţional, poate aproba
suplimentarea numărului funcţiilor de vicepreşedinte şi secretar
executiv ai Partidului;
o. analizează rapoartele de activitate lunare ale Consiliului Executiv
Naţional;
p. convoacă Congresul partidului, stabileşte data, numărul participanţilor
şi norma de reprezentare, la propunerea Consiliului Executiv Naţional;
q. propune sancţiuni, conform prevederilor statutului;
r. între congrese, poate hotărî modificarea semnului electoral al
partidului;
s. propune Congresului modificările aduse statutului partidului;
t. stabileşte procedura de vot pentru alegerea preşedintelui partidului,
prin moţiune sau prin vot uninominal;
u. stabileşte numărul membrilor în Comisia de Organizare şi Desăşurare
a Congresului;
v. stabileşte cuantumul cotizaţiei membrilor de partid;
w. aprobă, la propunerea Consiliului Executiv Naţional, candidatul la
funcţia de primar general al Capitalei şi lista de candidaţi pentru
Consiliul General al Municipiului Bucureşti
x. validează rezultatele alegerilor Conferinţelor Judeţene, de Sector şi a
Municipiului Bucureşti;

MOŢIUNI
Art.78 (1) Moţiunea reprezintă proiectul de program politic al candidatului la
funcţia de preşedinte al partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ”.
(2) Moţiunile vor cuprinde măsuri care promovează scopul, valorile şi obiectivele
Partidului, in conformitate cu Statutul.
Art.79 (1) Moţiunea trebuie să fie semnată de liderul acesteia, precum şi de 25 de
membri ai partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ” care formează grupul de susţinători ai moţiunii.
(2) Moţiunile se depun la sediul partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA

POPULARĂ” din București, în atenţia Comisiei de Organizare şi Desfăşurare
a Congresului.
(3) Moţiunile se depun la registratura partidului, de la sediul din Bucureşti, în
atenţia Comisiei de Organizare şi Desfăşurare a Congresului, cu minimum 5
de zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea Congresului.
(4) Comisia de Organizare şi Desfăşurare a Congresului va analiza, în termen de
maximum 3 zile de la depunere, moţiunile, în prezenţa liderului şi a patru
reprezentanţi ai grupului de susţinere.
(5) În termen de maximum 5 zile de la data depunerii moţiunilor, Comisia de
Organizare şi Desfăşurare a Congresului are obligaţia de a informa în scris
liderii moţiunilor despre acceptarea sau respingerea acestora.
(6) Liderul moţiunii poate contesta decizia respingerii moţiunii în termen de
maximum 3 zile de la primirea acesteia.
(7) Contestaţia se va analiza de către Colegiul Naţional în termen de maximum 2
zile de la data depunerii în scris a acesteia la cancelaria partidului.
(8) Decizia Colegiului Naţional se ia cu votul majorităţii membrilor şi este
definitivă.
Art.80 (1) Moţiunile acceptate vor fi transmise în filialele judeţene spre analiză şi
dezbatere, în termen de maximum 2 zile de la rămânerea definitivă a
deciziei de acceptare.
(1) În cadrul dezbaterilor în filialele judeţene, moţiunile pot fi susţinute de liderii
moţiunilor sau de reprezantanţii grupului de susţinere .

(3) Cu cel puţin cu 2 zile înaintea convocării Congresului, Consiliul Executiv
Judeţean sau de Sector, întrunit statutar, se pronunţă prin vot secret asupra
susţinerii uneia sau mai multor moţiuni.
(4) Susţinerea unei moţiuni se stabileşte cu votul majorităţii membrilor.
(5) Consiliile Executive Judeţene sau de Sector vor transmite de îndată Comisiei
de Organizare şi Desfăşurare a Congresului copia Procesului Verbal de
şedinţă.
Art.81 Mandatul delegaţilor la Congresul partidului politic „PARTIDUL
MIŞCAREA POPULARĂ” nu poate fi unul imperativ.
Art.82 (1) O moţiune devine acceptată şi se dezbate în Congresul partidului politic

„PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ” dacă are susţinerea a
minimum 12 filiale Judeţene, de Sector sau filiala Diaspora.
(2) Comisia de Organizare şi Desfăşurare a Congresului va verifica procesele
verbale de şedinţă ale Filialelor Judeţene, de Sector sau Diaspora care susţin
moţiunile.
Art.83 Termenele prevăzute la art. 79 şi la art. 80 sunt termene de decădere.

DESFĂŞURAREA ALEGERILOR ÎN CONGRES PRIN MOŢIUNI
Art.84 (1) Delegaţii la Congresul partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA
POPULARĂ” vor alege prin vot deschis sau secret:
a. Una din moţiunile prezentate;
b. Preşedintele şi membrii Comisiei Naţionale de Arbitraj si Integritate;
c. Preşedintele şi membrii Comisiei Naţionale de Cenzori.
Art.85 Moţiunea care a întrunit votul a jumătate plus unu din numărul delegaţilor
prezenţi la Congresul Partidului, întrunit statutar, devine programul politic
al partidului politic „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”.
Art.86 (1) Liderul moţiunii care a întrunit votul a jumătate plus unu din numărul
delegaţilor prezenţi la Congresul Partidului, întrunit statutar, devine
Preşedintele
partidului
politic
„PARTIDUL
MIŞCAREA
POPULARĂ”. Semnatarii listei de susținători devin membri în
Consiliul Executiv Naţional.

Art.87 (1) Moţiunile vor fi prezentate în cadrul Congresului de către liderul
moţiunii şi de maximum 5 membri a fiecărei moţiuni.
(2) Timpul de dezbatere va fi stabilit de către Comisia de Organizare şi
Desfăşurare a Congresului.
(3) Timpii de dezbatere vor fi aceeaşi pentru fiecare moţiune.
(4) Ordinea de prezentare a moţiunilor se va face prin tragere la sorţi, în cadrul

Comisiei de Organizare și Desfăşurare a Congresului, în prezenţa liderilor
moţiunilor.
Art.88 (1) Votul delegaţilor la Congres este deschis sau secret.
(2) Delegaţii vor opta pentru sau împotriva moţiunii, atunci cănd există o singură
moţiune.
(3) Delegații vor opta pentru una din moţiuni, atunci când există mai multe
moţiuni.
Art.89 În cazul în care niciuna din moţiuni nu a întrunit jumătate plus unu din
numărul de voturi valabil exprimate se va organiza al doilea tur de scrutin
între primele două moţiuni care au obţinut numărul cel mai mare de
voturi, în ordine descrescătoare.
Art.90 Liderul moţiunii care a întrunit cel mai mare număr de voturi în cel de-al
doilea tur de scrutin este declarat Preşedinte al Partidului, iar semnatarii
moţiunii, membri ai Consiliului Executiv Naţional, conform art. 82.
Art.91 Liderul şi primii cinci semnatari ai celei de-a doua moţiuni care a intrat în
turul al doilea şi a obţiunut un număr mai mic de voturi vor deveni
membri în Consiliul Executiv Naţional cu rang de Vicepreşedinte.
Art.92 (1) Pentru cazul convocării Congresului în sesiune extraordinară, termenele
prevăzute în cazul sesiunii ordinare a Congresului nu sunt obligatorii.
(2) Modul de organizare și desfăşurare al Congresului în sesiune extraordinară va
fi stabilit prin decizii ale Consiliului Executiv Naţional şi Colegiului
Naţional.
(3) Un membru al partidului poate fi semnatarul unei singure moţiuni.
Art.93 (1) Consiliul Executiv Naţional al partidului este organul executiv care
asigură conducerea operativă a partidului, având următoarea
componenţă:
- Preşedinte;
- 2 Presedinti Executivi;
- 4 Prim-vicepresedinti;
- Secretar General ;
- 2 Secretari Generali adjuncti;
- Minimum 12 Vicepreşedinţi;
- Minimum 12 Secretari Executivi;
- Preşedinte Organizaţia de Femei;
- Preşedinte Organizaţia de Tineret;
- Președinte Organizația de Seniori;
- Lider Senat;

- Lider Camera Deputaţilor;
- Trezorier.

(2) Șefii grupurilor parlamentare ale partidului fac parte de drept din Consiliul
Executiv Național.
(3) Coordonatorii Departamentelor de Specialitate, propuşi de Consiliul Executiv
Naţional şi validaţi de Colegiul Naţional, fac parte, cu rang de Secretar
Executiv, din Consiliul Executiv Naţional;
(4) Consiliul Executiv Naţional se întruneşte în şedinţe la convocarea
Preşedintelui Partidului sau a majorității simple a membrilor din cadrul CEN;
(5) La şedinţele Consiliului Executiv Naţional participă, cu drept de vot,
preşedintele Organizaţiei Municipiului Bucureşti.
(6) Preşedintele Comisiei de Arbitraj şi Integritate la nivel național şi preşedintele
Comisiei Centrale de Cenzori pot participa cu drept de vot consultativ la
şedinţele Consiliului Executiv Naţional.
Art.94 (1) Consiliul Executiv Naţional are următoarele atribuţii:
a. adoptă măsuri şi urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor Congresului şi
ale Colegiului Naţional;
b. evaluează activitatea filialelor teritoriale ale partidului din punctul de vedere
al realizării obiectivelor stabilite în strategia şi în programele politice ale
partidului;
c. propune Colegiului National dizolvarea Consiliul Executiv Judeţean sau de
Sector, precum şi Consiliul Executiv al Municipiului Bucureşti.
d. propune Colegiului Naţional convocarea Congresului;
e. negociază alianţe şi înţelegeri politice, în limita mandatului acordat de
Colegiul Naţional;
f. propune Colegiului Naţional strategia pentru campaniile electorale şi asigură
coordonarea acestora, conform hotărârilor Colegiului Naţional, şi propune
componenţa echipelor de campanie electorală;
g. validează şi trimite spre aprobare Colegiului Naţional candidaţii pentru
alegerile parlamentare propuşi de către Consiliul Executiv al Municipiului
Bucureşti şi Consiliile Executive Judeţene;
h. propune Colegiului Naţional candidaţii pentru Parlamentul European.
i. propune Colegiului Naţional candidaţi pentru Preşedinţia României, precum
şi pentru funcţia de prim-ministru;
j. propune candidaţi pentru funcţiile de demnitate publică din Guvern şi din
Administraţia Publică Centrală;

k. propune şi aprobă sancţiuni, potrivit competenţelor stabilite de statut;
l. convoacă Colegiul Naţional;
m.
raportează lunar Colegiului Naţional asupra activităţii desfăşurate;
n. organizează activitatea partidului la nivel central, stabilind numărul
personalului angajat, logistica şi resursele financiare;
o. stabileşte cuantumul cotizaţiei suplimentare pentru membrii Consiliului
Executiv Naţional.
p. numeşte trezorierul Partidului;
q. numeşte preşedintele și prim-vicepreședintele interimar al filialei judeţene,
de sector şi a municipiului Bucureşti;
r. validează numirea preşedinţilor și prim-vicepresedintilor interimari ai
organizaţiilor orăşeneşti,
s. municipale şi ai organizaţiilor interne, la propunerea Consiliului Executiv
Judeţean;
t. validează şi propune spre aprobare Colegiului Naţional candidatul la funcţia
de Primar General al Capitalei şi lista de candidaţi pentru Consiliul General
al Municipiului Bucureşti;
u. validează listele de candidaţi la functia de primar pentru municipii resedinta
de judet a municipiului Bucuresti si sectoare, aprobate de Colegiile Judeţene
a Municipiului Bucuresti sau de sector
v. propune Colegiului Naţional suplimentarea funcţiilor de Vicepreşedinte şi
Secretar Executiv ai Partidului.
Art.95 (1) Preşedintele partidului este garantul îndeplinirii Programului Politic, al
respectării şi al aplicării Statutului, precum şi al creşterii prestigiului
partidului. Este liderul doctrinar şi de imagine al partidului.
(2) Preşedintele partidului este ales de către Congresul Partidului.
(3) Preşedintele partidului coordonează şi conduce activitatea organismelor
naţionale ale partidului, având următoarele atribuţii:
a. reprezintă Partidul în relaţiile oficiale – semnând documente şi orice
acte care angajează partidul – şi face declaraţii în numele partidului;
b. convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Executiv Naţional, ale
Colegiului Naţional şi şedinţele organismelor partidului la care
participă;
c. conduce negocierile politice purtate în numele Partidului;
d. face propuneri de rezoluţii şi măsuri organismelor centrale ale
partidului, pentru funcţionarea eficientă şi pentru înfăptuirea
obiectivelor politice ale Partidului;
e. poate invita la şedinţele organismelor de conducere ale partidului
parlamentarii partidului sau orice alte persoane care sunt sau nu
membri ai partidului;

f. poate delega unele atribuţii Presedintilor Executivi, prim
vicepreședințiilor, secretarului general, vicepreşedinţilor Consiliului
Executiv Naţional;
g. poate numi trei consilieri ai Preşedintelui partidului;
h. organizează şi conduce activitatea operativă a Consiliului Executiv
Naţional;
i. asigură promovarea politicii adoptate de către organismele de
conducere ale partidului, aplicarea hotărârilor Consiliului Executiv
Naţional şi ale Colegiului Naţional;
j. promovează politicile publice adoptate de către organismele de
conducere ale partidului;
k. asigură gestionarea resurselor şi a patrimoniului partidului;
l. acordă mandat președinților filialelor județene în vederea deschiderii
de conturi bancare, în condițiile art. 58 alin. (2) lit. g) din prezentul
statut.

Art.96 (1) Comisia de Arbitraj şi Integritate se organizează în conformitate cu
prevederile Legii partidelor politice, având ca atribuţie de bază
soluţionarea situaţiilor litigioase apărute ca urmare a abaterilor de la
prevederile Statutului sau regulamentele interne de organizare și
funcţionare a structurilor partidului, precum şi supravegherea
respectării criterilor de integritate, convenite pentru calitatea de
membru, candidat, ales sau reprezentant al partidului în structurile
administratiei publice locale sau centrale.
(2) La nivelul filialelor judeţene şi al municipiului Bucureşti funcţionează comisii
de arbitraj şi integritate.
(3) Membrii Comisiei de Arbitraj şi Integritate la nivel na țional, ca şi membrii
comisiilor teritoriale, se aleg pentru o perioadă de patru ani.
(4) Nivelul teritorial de competenţă şi modul de soluţionare a contestaţiilor se va
stabili în Regulamentul de organizare și funcţionare a Comisiei de Arbitraj şi
Integritate cu coroborarea prevederilor Art. 26 din prezentul statut.
Art.97 (1) Comisia de Arbitraj şi Integritate este organizată şi funcţionează
conform unui regulament de organizare si funcţionare aprobat de
organul statutar şi validat de către Colegiul Naţional, care trebuie să
asigure părţilor dreptul la opinie şi dreptul de a se apăra, precum şi
proceduri echitabile de decizie.
Art.98 (1) Comisia Centrală de Cenzori are atribuţii de verificare a evidenţei
contabile şi a gestionării patrimoniului, în conformitate cu prevederile

legale în vigoare.
(2) La nivelul filialelor teritoriale funcţionează comisii teritoriale de cenzori.
(3) Comisiile de cenzori sunt organizate şi funcţionează pe baza regulamentului
de organizare si funcţionare aprobat de Colegiul Naţional al Partidului.

CAPITOLUL VIII
PROCEDURA ALEGERILOR ÎN PARTID
Art.99 (1) Adunările Generale ale membrilor organizaţiilor comunale, orăşeneşti
şi municipale, precum şi pe localităţi (sate) sunt constituite statutar
dacă la ele participă jumătate plus unu din numărul total al membrilor
aflaţi în evidenţă, la prima convocare, şi cel puţin 25% la următoarele
convocări.
(2) Şedinţele organismelor de conducere ale partidului la nivel naţional, ale
municipiului Bucureşti, ale filialelor şi ale organizaţiilor locale sunt
constituite statutar dacă la ele participă peste jumătate din numărul membrilor
care le compun.
Art.100 (1) În cadrul organismelor de conducere ale partidului, votul se exprimă,
deschis sau secret, în conformitate cu prevederile Statutului şi ale
Legii partidelor politice.
(2) În cadrul organismelor de conducere, în caz de egalitate de voturi,
votul preşedintelui acelui organism este decisiv.
Art.101 (1) În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a
delegaţilor la forurile superioare sau când se iau hotărâri cu privire la
persoane, votul secret este obligatoriu.
Art.102 Hotărârile în cadrul organismelor de conducere se iau în prezenţa a peste
jumătate din membrii organismului respectiv, cu peste jumătate din
voturile celor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care statutul prevede
altfel.
Art.103 (1) Membrii organismelor de conducere ale partidului, la toate nivelurile,
se aleg pentru o perioadă de patru ani.
(2) Alegerile pentru organismele executive locale, judeţene, de sector şi ale
Municipiului Bucureşti în cadrul partidului, au loc în termen de şase luni de
la data alegerilor locale şi judeţene.

Art.104 (1) Alegerea tuturor membrilor şi preşedinţilor organismelor de conducere
la nivelul organizaţiilor locale, teritoriale, a municipiului Bucureşti, se
face prin vot uninominal şi secret.
(2) Membrii Consiliului Executiv Naţional şi preşedintele partidului se aleg prin
moţiune sau vot uninominal în funcţie de decizia Colegiului Naţional.
(3) Preşedinţii tuturor organismelor de conducere, indiferent de nivel, ca şi
preşedintele partidului, în cazul alegerii prin vot uninominal, se aleg cu cel
puţin jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate în organismul
legal constituit.
(4) Toţi ceilalţi membri ai organismelor de conducere se aleg în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi obţinute, excepție făcând candidaturile
unice, situație în care candidatul trebuie să obţină jumătate plus unu din
voturile valabil exprimate.
Art.105 (1) Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere la nivel local se
validează de către Consiliile Executive Judeţene, iar pentru
organismele de conducere ale filialelor judeţene, de sector şi a
municipiului Bucureşti, de către Colegiul Naţional, în termen de
maximum 30 de zile.
(2) În caz de invalidare, se procedează la noi alegeri.
Art.106 (1) Pentru locurile devenite vacante în organismele de conducere, se
cooptează membri interimari, la propunerea preşedintelui, cu
aprobarea majorităţii membrilor care compun organismul respectiv.
(2) În cazul vacantării funcţiei de Preşedinte al Consiliului Executiv Naţional,
interimatul este asigurat de către unul dintre Prim vicepresedintii partidului,
până la organizarea congresului.
(3) În cazul vacantării funcţiei de preşedinte al Consiliului Executiv Judeţean sau
de Sector, precum şi a Consiliului Municipal Bucureşti, interimatul se asigură
de către un preşedinte interimar numit de către Consiliul Executiv Naţional;
(4) În cazul vacantării funcţiei de preşedinte a Consiliului Executiv comunal,
orăşenesc şi municipal, Consiliul Executiv Judeţean sau de Sector numeşte un
preşedinte interimar, care va fi validat de către Consiliul Executiv Judeţean.
(5) Locurile devenite vacante în Consiliul Executiv Naţional în cazul organizării
Congresului Partidului prin moţiuni vor fi ocupate de către membrii supleanţi.
(6) Propunerile nominale pentru ocuparea locurilor vacante se fac de către
preşedintele partidului şi vor fi aprobate de către Consiliul Executiv Naţional
şi validate de Colegiul Naţional

(7) Perioada de interimat poate dura pana la organizarea Congresului, acelaşi
termen fiind valabil şi în cazul vacantării unor poziţii în structura Consiliului
Executiv Naţional.

CAPITOLUL VIII
PATRIMONIUL ŞI FONDURILE FORMAȚIUNII POLITICE
„PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”
Art.107 „PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ” poate deţine bunuri mobile
şi imobile care sunt necesare activităţilor sale specifice.

Art.108 (1) Sursele de finanţare ale Partidului provin din:
a.
b.
c.
d.
e.

cotizaţiile membrilor partidulului;
donaţii şi legate;
venituri provenite din activităţi proprii;
subvenţii de la bugetul de stat;
alte surse, potrivit legii.

Art.109 Operaţiunile de încasări şi de plăţi se efectuează prin conturi în lei şi în
valută, deschise – potrivit legii – în bănci cu sediul în România, şi se
gestionează prin mandatari financiari, numiţi de către Presedintele
Partidului, la fiecare nivel de conducere, în condiţiile art. 95 alin. (3) lit.
i) raportat la prev. art. 58 alin. (2) lit. g).
Art.110 (1) Membrii partidului plătesc o cotizaţie lunară al cărei cuantum este
stabilit de către Colegiul Naţional pentru toţi membrii partidului.
(2) Membrii Consiliilor Executive ale organizaţiilor locale, judeţene, de sector,
municipale, a municipiului Bucureşti şi ai Consiliului Executiv Naţional pot
stabili, cu votul majorităţii membrilor săi, plata unei cotizaţii suplimentare,
necesare desfăşurării activităţii acestor organisme.
(3) Neplata cotizaţiei pe o perioadă mai mare de 3 luni atrage sancţionarea

membrului de partid conform Statutului.
(4) Neplata cotizaţiei suplimentare stabilite de către organismele de conducere
pentru membrii în structurile de conducere ale acestuia (indiferent de nivel)
se sancţionează conform Statutului.
Art.111 (1) Membrii partidului care îndeplinesc funcţii de conducere alese în
partid nu sunt remuneraţi pentru activitatea lor.

CAPITOLUL IX
ASOCIEREA, AFILIEREA, FUZIUNEA PARTIDULUI POLITIC
„PARTIDUL MIŞCAREA POPULARĂ”
Art.112 Partidul poate iniţia şi stabili diferite forme de colaborare, asociere,
afiliere şi fuziune pe plan intern şi internaţional cu mişcări politice,
partide politice şi cu alte entităţi din cadrul societăţii civile, atunci când
se constată că ambele părţi manifestă interes în realizarea unor scopuri
comune, atât timp cât nu contravin Programului Politic sau prezentului
Statut.
Art.113 Colaborările, asocierile şi afilierile se propun de către CEN şi se
validează de CN.
Art.114 (1) Fuziunile cu alte mişcări politice şi/sau partide politice se propun de
către CEN şi se aprobă de către CN.
(2) Fuziunile cu alte mişcări politice şi/sau partide politice aprobate de către CN
vor fi considerate ca valide până la primul Congres. În cadrul Congresului,
un punct distinct pe ordinea de zi va fi format dintr-un vot prin care se va lua
act de respectiva fuziune.

CAPITOLUL X
ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

Art.115 (1) Partidul îşi încetează activitatea prin:
a. autodizolvare, hotărâtă de Congres, cu votul a peste două treimi
din numărul delegaţilor;
b. dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească sau prin hotărârea
Curţii Constituţionale;
c. reorganizarea, în condiţiile legii;
d. constatarea încetării existenţei sale, prin inactivitate, de către
Tribunalul Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile Legii
partidelor politice;
e. în alte cazuri prevăzute de lege.

CAPITOLUL XI
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Art.116 (1) Prezentul Statut reglementează modul de organizare şi de funcţionare
al Partidului, stabilind principii şi norme obligatorii pentru toate
organizaţiile şi pentru toţi membrii partidului, în concordanţă cu
dispoziţiile legale în materie.
(2) Statutul se adoptă şi poate fi modificat numai de Congresul Partidului.

Art.117 (1) Prevederile privind gestionarea carierei militanţilor partidului,
condiţiile şi vechimea necesară pentru a candida pentru funcţii alese
sau numite în partid sau în afara partidului din administraţia publică
centrală sau locală vor fi prevăzute în Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al Partidului.
(2) În situaţii excepţionale se poate face derogare de la vechimea în partid, cu
aprobarea Colegiului Naţional.
Art.118 Alte reglementări, regulamente şi modalităţi de lucru care nu sunt
prevăzute în Statut vor fi aprobate de către Colegiul Naţional, la
propunerea Consiliului Executiv Naţional sau după caz, de către
Consiliul Executiv Naţional.

Art.119 În termen de maximum 6 luni de la desfăşurarea Congresului partidului
pentru adoptarea prezentului Statut, Colegiul Naţional va adopta toate
Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale organismelor
partidului, constituite prin normele statutare.
Art.120 Prevederile Legii partidelor politice completează corespunzător
prevederile prezentului Statut.

Anexa nr. 1
Semnul permanent al Partidului
Alb-negru:

Color:

Descriere Logo Partidul Mişcarea Populară

Logo-ul reprezintă un măr stilizat în trei culori, alb la interior, albastru (C 100 M
35 Y 0 K 0) în partea dreaptă a conturului şi verde (C 40 M 0 Y 100 K 0) în
partea stângă a conturului.
În partea de sus este simbolizată o frunză de culoare verde.
Dedesubt, cu culoare albastră, sunt iniţialele Partidului Mişcarea Populară
respectiv “PMP”, scrise cu majuscule.

