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Statutul Partidului Mișcarea Populară

CAPITOLUL I
IDENTITATEA, VALORILE ȘI OBIECTIVELE
PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ
A. Identitatea partidului
Art.1

PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ este un partid politic, persoană juridică de

drept public, organizat în conformitate cu prevederile Constituției României și ale Legii
partidelor politice, a Statutului și a regulamentelor adoptate pe baza acestuia.

Art.2
Denumirea integrală a partidului politic este „PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ”,
iar denumirea prescurtată este „PMP”.

(1)
(2)

Partidul Mișcarea Populară este organizat și funcționează după criteriul
administrativ‐teritorial.

(3)

Partidul Mișcarea Populară își constituie organizații în interiorul și în afara
granițelor țării conform prevederilor actualului statut, a regulamentelor de organizare și
funcționare ale organismelor și organizațiilor interne adoptate pe baza acestuia și a legilor
privind organizarea și funcționarea partidelor politice.

Art.3
(1)

Semnul permanent al Partidului Mișcarea Populară este:

(2)

Reprezentarea sub formă grafică, alb‐negru și color, a semnului permanent și
descrierea acestuia sunt prezentate în Anexa 1, parte integrantă a prezentului Statut.

(3)

Semnul permanent al partidului este inscripționat pe drapelul partidului și pe
documentele oficiale ale partidului.

(4)

Colegiul Național poate modifica, între congrese, semnul permanent al partidului,
în condițiile prevăzute de lege.
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Art.4

Semnul electoral al Partidului Mișcarea Populară este identic cu semnul
permanent.

Art.5

Drapelul partidului este alb și are inscripționat în centru semnul permanent.

Art.6

Ziua Partidului Mișcarea Populară este stabilită prin decizia Colegiului Național.

Art.7

Imnul Partidului Mișcarea Populară se aprobă de către Colegiului Național, la
propunerea Consiliului Executiv Național.

Art.8
(1)

Sediul central al Partidului Mișcarea Populară este în București, sector 1, strada
Nicolae Iorga nr.11.

(2)

Schimbarea sediului la altă adresă este posibilă oricând, prin decizia Consiliului
Executiv Național.

B. Valorile și obiectivele partidului
Art.9

Partidul Mișcarea Populară se definește ca un partid de centru‐dreapta care are
ca scop dezvoltarea României pornind de la principii și relații sociale ce au la bază
respectarea valorilor universale ale libertății și demnității umane, respectarea valorilor
tradiționale ale poporului român și respectarea statului de drept.

Art.10
(1)
(2)

În activitatea sa, Partidul Mișcarea Populară urmărește numai obiective politice.

Partidul Mișcarea Populară se definește ca un partid modern, de centru‐dreapta,
inspirat de tradiția creștin‐democrată și clasic‐liberală din Europa.

(3)

Setul de valori al Partidului Mișcarea Populară este întemeiat pe respectul pentru
demnitatea persoanei, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, pe
responsabilitate și solidaritate socială, echitate și egalitate de șanse, pe inviolabilitatea
proprietății, economie liberă și concurență loială, pe statul de drept și domnia legii,
democrație participativă și pluralism, pe rolul familiei în societate și tradițiile moștenite
de la înaintași.

(4)

Obiectivul fundamental al activității politice a Partidului Mișcarea Populară este
dezvoltarea și modernizarea societății românești.

(5)

Obiectivul național al Partidului Mișcarea Populară este Unirea cu Republica
Moldova.

(6)

Pe baza valorilor comune ale membrilor săi, ținând cont de prioritățile României,
Partidul Mișcarea Populară are următoarele obiective politice majore:
o națiune liberă, activă și unită;
stat de drept suplu și puternic;
administrație eficientă și necoruptă;
familii sănătoase și prospere;
dreptate și egalitate în fața legii pentru toți cetățenii;
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economie liberă, agricultură performantă, fiscalitate redusă;
cultură vie, libertatea cultelor, presă liberă;
mediu curat și independență energetică;
educație, formare profesională și cercetare performante;
protejarea intereselor și păstrarea identității culturale a românilor din străinătate;
consolidarea apartenenței și creșterea rolului României în Uniunea Europeană și
NATO.

Art.11 Căile, metodele și mijloacele de acțiune politică pentru realizarea obiectivelor
partidului se concretizează în Programul Politic al Partidului Mișcarea Populară.

Art.12 Programul Politic al Partidului Mișcarea Populară se adoptă prin vot, în Congresul
Partidului Mișcarea Populară.

Art.13 Organismele de conducere ale partidului au obligația de a asigura tuturor
membrilor partidului dreptul de a contribui și participa la stabilirea și punerea în aplicare
a măsurilor și hotărârilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politice ale Partidului
Mișcarea Populară, cu respectarea prevederilor statutare și legale și a principiilor
democrației.

Art.14 Pentru promovarea valorilor partidului, realizarea obiectivelor sale politice și
punerea în aplicare a programului său politic, Partidul Mișcarea Populară acționează prin
intermediul structurilor și mecanismelor politice proprii și prin reprezentanții săi în
cadrul autorităților publice locale, județene, și centrale, în Parlamentul României, în
Parlamentul European și în Guvernul României.
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CAPITOLUL II
CALITATEA DE MEMBRU
AL PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ
A. Dobândirea calității de membru al Partidul Mișcarea Populară
Art.15 Poate deveni membru al Partidului Mișcarea Populară orice cetățean român
care, indiferent de rasă, sex, origine etnică sau convingeri religioase, are drept de vot
și îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
aderă la valorile și la principiile prevăzute în Statutul și Programul Politic al
Partidului Mișcarea Populară și se angajează să le respecte;
semnează documentele de înscriere în partid Partidul Mișcarea Populară,
conform procedurilor stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare;
nu se află în situațiile de incompatibilitate sau de interdicție prevăzute de lege;
nu este condamnat printr‐o hotărâre judecătorească rămasă definitivă la
îngrădirea sau pierderea drepturilor politice sau cetățenești;
nu este sau nu a fost condamnat definitiv pentru fapte de corupție sau asimilate
acestora;
nu este sau nu a fost condamnat definitiv pentru infracțiuni săvârșite cu violență
sau pentru alte fapte antisociale grave, săvârșite cu intenție;
nu i s‐a stabilit printr‐o hotărâre judecătorească rămasă definitivă calitatea de
colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică;
nu a promovat și nu promovează idei sau acțiuni extremiste (rasism, xenofobie,
antisemitism, acte de terorism etc.) sau împotriva drepturilor și libertăților
omului.

Art.16
(1)

Documentele de înscriere în Partidul Mișcarea Populară sunt „Adeziunea” și
„Fișa de Evidență”.

(2)

Dobândirea calității de membru al Partidul Mișcarea Populară devine efectivă
după aprobarea adeziunii de către Consiliul Executiv al organizației locale.

(3)

Formatul, modul de completare și procedura de înregistrare și arhivare a
documentelor de înscriere în Partidul Mișcarea Populară precum și procedura de
aprobare sau respingere a adeziunii sunt descrise în Regulamentul de organizare și
funcționare a PMP.

(4)

Un membru al Partidului Mișcarea Populară poate face parte dintr‐o singură
organizație locală a partidului.

Art.17 Transferul într‐o altă organizație locală a partidului este posibil și se realizează
conform procedurii stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare a PMP.
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Art.18 Membrii de partid din componența partidelor politice care fuzionează prin
absorbție cu Partidul Mișcarea Populară și dobândesc calitatea de membru prin efectul
legii, vor respecta procedurile de înscriere în partid prevăzute de Art.16 din prezentul
Statut și de Regulamentul de organizare și funcționare a PMP.

Art.19 Membrii partidelor politice care fuzionează își vor păstra vechimea avută în
partidul din care au făcut parte înainte de fuziune.

B. Principii de democrație internă
Art.20 Organizarea internă și activitatea membrilor Partidului Mișcarea Populară se
bazează pe următoarele principii:
libertatea de opinie a fiecărui membru de partid;
dreptul de a fi ales sau numit în funcții de partid sau în funcții de demnitate
publică, pe baza competenței, meritelor personale și a implicării în activitatea
Partidului Mișcarea Populară;
democrația decizională, prin asigurarea libertății de exprimare a voturilor;
asigurarea nediscriminatorie a participării tinerilor și femeilor în toate structurile
de decizie ale partidului;
consecvența în promovarea și apărarea valorilor partidului, în realizarea
obiectivelor politice, în respectarea și aplicarea programului politic, a Statutului,
regulamentelor, documentelor și deciziilor politice ale structurilor partidului;
solidaritatea tuturor membrilor Partidului în toate acțiunile hotărâte în structurile
de conducere ale partidului.

C. Drepturile membrilor
Art.21 Membrii Partidul Mișcarea Populară au următoarele drepturi:
să participe la Adunările Generale și să activeze în organismele de conducere sau
de dezbatere ale partidului în care au fost aleși, au fost delegați sau din care fac
parte de drept și să își exercite dreptul de vot cu privire la problemele dezbătute;
să își exprime în mod liber opiniile și să supună dezbaterii organismelor abilitate
proiecte, rezoluții sau programe pentru îndeplinirea obiectivelor politice ale
partidului;
să aibă acces la informațiile referitoare la activitatea organizației din care fac
parte și să fie informați cu privire la hotărârile organismelor de conducere ale
partidului;
să folosească baza materială a partidului la care le dă dreptul poziția ocupată în
cadrul organizațiilor acestuia, numai în interesul partidului;
să aleagă și să fie aleși în funcțiile de conducere ale partidului, în conformitate cu
normele interne ale partidului și dispozițiile legii;
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să fie propuși și promovați în funcții și în demnități publice, pe baza competenței,
meritelor personale și a implicării în activitatea Partidului Mișcarea Populară;
alte drepturi prevăzute de lege, prezentul Statut și regulamentele de organizare
și funcționare adoptate pe baza acestuia.

D. Obligațiile membrilor
Art.22 Membrii Partidului Mișcarea Populară au următoarele obligații:
să cunoască și să respecte prevederile Statutului și Programului Politic al
partidului și regulamentele de organizare și funcționare adoptate pe baza
Statutului;
să promoveze valorile și principiile Partidului și să contribuie la realizarea
obiectivelor acestuia;
să nu afecteze prin declarații și acțiuni imaginea sau activitatea partidului;
să îndeplinească și să respecte hotărârile organismelor de conducere ale
partidului și deciziile Comisiei de Arbitraj și Integritate;
să susțină candidații partidului care au fost desemnați de către organismele de
conducere să candideze pentru a ocupa o funcție publică obținută prin alegeri;
să nu afecteze prin acțiune sau inacțiune desfășurarea campaniilor electorale ale
Partidului Mișcarea Populară, indiferent de tipul alegerilor;
să exercite cu demnitate și competență funcțiile publice în care au fost aleși sau
numiți și să informeze organismele de conducere competente cu privire la modul
de îndeplinire a atribuțiilor;
să ducă la îndeplinire obiectivele și deciziile forurilor de conducere și coordonare
ale partidului, în cadrul activității pe care o desfășoară în funcțiile publice în care
au fost aleși sau numiți;
sa participe la acțiunile organizate de partid la nivel local, județean sau național,
atunci când sunt convocați;
să păstreze confidențialitatea documentelor și a informațiilor cu caracter intern,
în condițiile respectării legii;
să plătească cotizația de membru al partidului în cuantumul și la termenul stabilit
de Colegiul Național sau, după caz, de Colegiul Filialei;
să comunice Secretariatului general al organizației din care face parte orice
modificare a datelor din fișa de evidență a membrului de partid;
alte obligații prevăzute de lege, prezentul Statut și regulamentele de organizare
și funcționare adoptate pe baza acestuia.
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E. Pierderea calității de membru
Art.23 Încetarea calității de membru al partidului se produce în următoarele situații:
demisie;
înscrierea în alt partid;
excludere;
deces;
alte cazuri prevăzute de lege.

Art.24 Demisia
(1)

Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință al membrului de partid care,
printr‐o notificare scrisă, comunică renunțarea imediată la calitatea de membru al
Partidului Mișcarea Populară.

(2)

Comunicarea demisiei și procedura de înregistrare a acesteia se face în
conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Partidului
Mișcarea Populară.

F. Suspendarea din calitatea de membru
Art.25 Suspendarea din calitatea de membru al Partidului Mișcarea Populară are
caracter temporar și reprezintă încetarea pe perioadă determinată a tuturor
drepturilor și obligațiilor membrului în raport cu Partidul Mișcarea Populară, exceptând
obligațiile prevăzute de Art.22, lit.a, c, d, g, h, j, l, m.

Art.26 Suspendarea din calitatea de membru al Partidului Mișcarea Populară atrage
pierderea tuturor funcțiilor deținute de membru în cadrul partidului.

Art.27 Suspendarea din calitatea de membrul al partidului se poate face numai în
următoarele situații:
există o hotărâre judecătorească nedefinitivă de condamnare a membrului
pentru fapte de corupție sau asimilate acestora;
există o hotărâre judecătorească nedefinitivă de condamnare a membrului
pentru infracțiuni săvârșite cu violență sau pentru alte fapte antisociale grave,
săvârșite cu intenție;
există o hotărâre judecătorească nedefinitivă prin care membrului i s‐a stabilit
calitatea de colaborator sau lucrător al Securității, ca poliție politică;
în cazul în care a intervenit o situație de incompatibilitate stabilită prin hotărâre
judecătorească nedefinitivă.

Art.28 Suspendarea din calitatea de membru al partidului se poate face la cererea
persoanei aflate într‐una din situațiile prevăzute de Art.27 din prezentul Statut, situație
numită „autosuspendare”, prin hotărârea Consiliului executiv al organizației din care
face parte sau, în cazul membrilor Colegiului Național, prin hotărârea Consiliului
Executiv Național.
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Art.29 Cererea scrisă de autosuspendare se depune la organizația locală din care face
parte membrul de partid sau, în cazul membrilor Colegiului Național, la sediul central
al partidului.

Art.30
(1)

Măsura suspendării din calitatea de membru încetează în cazul în care hotărârile
judecătorești nedefinitive care au generat‐o au fost desființate prin hotărâri definitive.

(2)

La încetarea măsurii de suspendare, membrul de partid în cauză își recapătă
calitatea de membru cu drepturi depline în Partidul Mișcarea Populară.

Art.31
(1)

Suspendarea din calitatea de membru al Partidului Mișcarea Populară nu
reprezintă o sancțiune.

(2)

Membrii suspendați pot fi sancționați în baza prevederilor Art.32‐Art.35 și
Art.36 lit.a din prezentul Statut.

(3)

Vechimea în partid nu este afectată de măsura suspendării din calitatea de
membru.

G. Sancțiuni
Art.32 Membrii Partidului Mișcarea Populară pot fi sancționați prin aplicarea unor
măsuri disciplinare sau prin excludere, conform prevederilor prezentului Statut și a
Regulamentului de organizare și funcționare.

Art.33 Sancțiunile nu pot fi aplicate decât persoanelor, nu pot fi colective și sunt votate
individual, prin vot secret.

Art.34 Unui membru al Partidului Mișcarea Populară i se poate aplica sancțiunea de
excludere numai în următoarele situații:
Unul sau mai multe din criteriile de dobândire a calității de membru prevăzute de
Art.15 din prezentul statut nu i se mai aplică;
a încălcat prevederile Statutului, aducând atingere valorilor și principiilor stabilite
prin Programul Partidului;
a afectat prin declarațiile sau acțiunile sale imaginea sau activitatea partidului;
a încălcat hotărârile organismelor de conducere ale partidului și prin aceasta, a
adus prejudicii îndeplinirii unor obiective politice importante;
prin acțiunile sau inacțiunile sale a adus prejudicii desfășurării campaniei
electorale a Partidului Mișcarea Populară, oricare ar fi tipul de alegeri.

Art.35 Pentru încălcarea obligațiilor de membru prevăzute la Art.22, lit.a, lit.b, lit.k, nu
se poate aplica sancțiunea de excludere.
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Art.36 În cazul unor abateri mai puțin grave decât cele prevăzute la Art.34 se pot aplica
următoarele sancțiuni disciplinare:
avertisment scris;
suspendarea dreptului de vot în structurile partidului, în cazul neplății cotizației
de membru;
suspendarea din funcția deținută în partid pe o durată limitată la maximum șase
luni;
revocarea din funcția deținută în cadrul partidului.

Art.37
(1)

Sancționarea unui membru al Partidul Mișcarea Populară se propune și se
hotărăște după cum urmează:
pentru membrii fără funcții în structurile de conducere ale partidului, la
propunerea oricărui membru al organizației locale sau al filialei de sector, prin
hotărârea Consiliului Executiv Local sau a Consiliului Executiv al Filialei de Sector;
pentru membrii Consiliului Executiv Local fără funcții în structurile superioare ale
partidului, prin hotărârea Consiliului Executiv Local;
pentru consilierii locali fără funcții în structurile superioare ale partidului, la
propunerea Consiliului Executiv Local sau a Consiliului Executiv Județean, prin
hotărârea Consiliului Executiv Județean;
pentru membrii Colegiului Județean fără funcții în structurile superioare ale
partidului, prin decizia Consiliului Executiv Județean;
pentru membrii Colegiului Municipiului București fără funcții în structurile
superioare ale partidului, prin hotărârea Colegiului Municipiului București;
pentru membrii Colegiului Național, prin hotărârea Colegiului Național;
în cazul cumulului de funcții, procedura de sancționarea se va aplica luând în
considerare funcția deținută în structura de conducere cu rangul cel mai înalt.

(2)

Propunerea și hotărârea de sancționare se adoptă individual, în ședință statutar
constituită a structurii competente, prin votul secret a jumătate plus unu din numărul
membrilor prezenți la ședință.

(3)

În susținerea sancțiunii nu pot fi invocate motive ce s‐au petrecut cu mai mult de
180 de zile înaintea datei la care se face propunerea de sancționare.

(4)

Condițiile de forma și conținut a hotărârii de sancționare și a documentelor ce
stau la baza emiterii acestei precum și modalitatea de comunicare a sancțiunilor este
stabilită prin Regulamentul de organizare și funcționare a Partidului Mișcarea Populară.

(5)

Organizațiile interne nu pot hotărî sancțiuni decât în ceea ce privește funcțiile
deținute de membru în cadrul respectivelor structuri.

- pagina 9 of 51 -

Statutul Partidului Mișcarea Populară

Art.38
(1)

Orice membru al Partidului care a fost sancționat poate formula contestație la
Comisia de Arbitraj și Integritate competentă.

(2)

Procedura de contestare a sancțiunilor și soluționare a contestațiilor este
stabilită prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Partidului Mișcarea Populară
și al Comisiei de Arbitraj și Integritate.

Art.39
(1)

Orice sancțiune intră în vigoare din momentul rămânerii ei definitive, respectiv a
expirării termenului de contestare sau, în cazul contestării deciziei de sancționare, de la
momentul confirmării de primire a comunicării soluției de respingere a contestației de
către Comisia de Arbitraj și Integritate competentă.

(2)

Până la data rămânerii definitive a sancțiunii, persoana sancționată își păstrează
neîngrădite toate drepturile și obligațiile de membru.
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CAPITOLUL III
ORGANIZAREA INTERNĂ
A PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ
A. Principii de organizare ale Partidului Mișcarea Populară
Art.40
(1)

Partidul Mișcarea Populară este organizat și funcționează pe întreg teritoriul
României, având structuri la nivel local, la nivel județean sau de sector, la nivelul
Municipiului București și la nivel național, precum și la nivel internațional, în cadrul
filialelor din Diaspora și Republica Moldova.

(2)

În cadrul partidului funcționează organizații interne de tineret, femei, seniori și
ale aleșilor locali.

(3)

Organizarea la nivel internațional se face în funcție de circumscripțiile electorale
constituite în vederea alegerii Președintelui României, a membrilor Parlamentului
României și a membrilor Parlamentului European.

Art.41 Structurile teritoriale și organizațiile interne ale Partidului Mișcarea Populară
sunt constituite în vederea promovării valorilor partidului, a realizării obiectivelor sale
politice la nivel local, județean, regional și național și punerea în aplicare a
programului său politic.

Art.42
(1)

Organizarea și modul de funcționare al structurilor teritoriale și a organizațiilor
interne ale partidului sunt descrise de Statut și regulamentele de organizare și
funcționare.

(2)

Conducerea națională a partidului, a structurilor teritoriale și a organizațiilor
interne se realizează prin organisme de conducere și coordonare ale căror competențe
și atribuții sunt descrise de prezentul Statut și de Regulamentul de organizare și
funcționare a Partidului Mișcarea Populară.

Art.43 Structurile de conducere și coordonare a Partidului Mișcarea Populară sunt
statutar constituite în prezența a jumătate plus unu din numărul membrilor ce le
compun, cu excepția acelor situații în care Statutul prevede altfel.

Art.44
(1)

În cadrul organismelor de conducere și coordonare a partidului hotărârile se iau
prin vot deschis sau secret, cu peste jumătate din voturile celor prezenți, în
conformitate cu prevederile Statutului și ale Legii partidelor politice.

(2)

Orice membru al unei structuri de conducere are dreptul să propună adoptarea
unei hotărâri în respectiva structură, cu respectarea prevederilor statutare și a
Regulamentului de organizare și funcționare.
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(3)
(4)

La solicitarea inițiatorului, orice hotărâre se adoptă prin vot secret.

În cadrul organismelor de conducere, în caz de egalitate de voturi, votul
președintelui acelui organism este decisiv.

(5)

În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere sau când se iau
hotărâri privind sancționarea membrilor, votul secret este obligatoriu.

Art.45
(1)

Orice hotărâre a unui organism de conducere a partidului poate fi contestată
pentru motive ce țin de procedura de adoptare sau de încălcarea prevederilor
statutare, la Comisia de arbitraj și integritate de la nivelul structurii decizionale în
termen de 10 zile lucrătoare de la adoptare, cu excepția situațiilor în care Statutul sau
Regulamentul de organizare și funcționare prevăd altceva.

(2)

Contestația nu are caracter suspensiv, cu excepția situațiilor în care Statutul sau
Regulamentul de organizare și funcționare prevăd altceva.

B. Organizațiile teritoriale ale Partidului Mișcarea Populară
Art.46 Membrii Partidului Mișcarea Populară sunt organizați în structuri, pe criteriul
administrativ‐teritorial, după cum urmează:
organizații locale la nivelul fiecărei comune, oraș și municipiu;
filiale județene formate din toți membrii organizațiilor locale de pe teritoriul
unui județ;
filialele sectoarelor Municipiului București;
organizația Municipiului București, formată din toți membrii filialelor de sector;
filiala Diaspora
filiala Republicii Moldova

Art.47
(1)

Organizațiile locale sunt statutar constituite dacă îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
Au un număr minim de membri, după cum urmează:
Organizația comunală
Organizația orășenească
Organizația municipală
Organizația municipiului reședință de județ

‐ cel puțin 10 membri;
‐ cel puțin 50 de membri;
‐ cel puțin 100 de membri;
‐ cel puțin 150 de membri.

Au structuri de conducere alese sau desemnate.

(2)

Filialele județene și ale sectoarelor Municipiului București se constituie dacă au
un număr de cel puțin 250 de membri.
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C. Organizațiile interne ale Partidului Mișcarea Populară
Art.48
(1)

Organizațiile interne ale Partidului Mișcarea Populară sunt:
Organizația de Femei a Partidului Mișcarea Populară;
Organizația de Tineret a Partidului Mișcarea Populară;
Organizația de Seniori a Partidului Mișcarea Populară;
Liga Aleșilor Locali din Partidul Mișcarea Populară.

(2)

Aceste organizații se constituie cu aprobarea Colegiului Național, la propunerea
Consiliului Executiv Național.

(3)

Regulamentele de organizare și funcționare ale organizațiilor interne vor fi
aprobate de către Colegiul Național al Partidului, la propunerea Colegiului Național al
fiecărei organizații interne în parte.

(4)

Prevederile regulamentelor de organizare și funcționare nu pot conține norme
contrare statutului Partidului sau a Regulamentului de organizare și funcționare a
PMP.

(5)

În conformitate cu regulamentele de organizare și funcționare aprobate,
organizațiile interne își aleg organisme de conducere proprii la toate nivelurile de
organizare teritorială și vor avea o relație de subordonare în raport cu Consiliile
Executive al structurilor teritoriale de la același nivel.

(6)

Organismele de conducere ale organizațiilor interne se vor subordona
Consiliilor Executive Naționale ale organizațiilor interne respective.

Art.49
(1)

Organizația de Femei a Partidului Mișcarea Populară este constituită din femei,
membri ai Partidului Mișcarea Populară.

(2)

Obiectivele Organizației de Femei a Partidului Mișcarea Populară sunt corelate
cu direcțiile de acțiune cuprinse în programul politic al partidului și constau, în general,
în analizarea, dezbaterea și implementarea politicilor legate de rolul femeilor în
societate și asigurarea egalității de șanse în toate domeniile.

Art.50
(1)

Organizația de Tineret a Partidului Mișcarea Populară cuprinde membri de
partid care nu au împlinit vârsta de 35 de ani.

(2)

Organizația de Tineret a Partidului are ca scop identificarea problematicilor
specifice tineretului în vederea elaborării unor programe și strategii specifice, în
concordanță cu programul politic al partidului.
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Art.51
(1)

Organizația de Seniori a Partidului cuprinde membri de partid care sunt
pensionari sau sunt persoane în vârstă de peste 65 de ani.

(2)

Scopul Organizației de Seniori este identificarea și dezbaterea problemelor cu
care se confruntă persoanele în vârstă în general și pensionarii în mod special, în
vederea elaborării unor programe și strategii specifice, în concordanță cu programul
politic al partidului.

Art.52
(1)

Liga Aleșilor Locali din Partidul Mișcarea Populară se poate constitui la nivel
județean și național și este și este formată din membrii Partidului Mișcarea Populară
aleși în administrația publică la nivel local și județean.

(2)

Liga Aleșilor Locali are ca scop identificarea, analizarea și dezbaterea
problemelor din administrația locală în vederea elaborării de strategii și programe
pentru modernizarea și eficientizarea administrației publice locale.

D. Departamentele de specialitate
Art.53
(1)

În cadrul Partidului Mișcarea Populară, la nivel național sunt organizate
departamente de specialitate pe domenii, după cum urmează:
Departamentul pentru mediul de afaceri, industrie și antreprenoriat;
Departamentul pentru politică economică, buget, finanțe, bănci și fonduri
europene;
Departamentul pentru transporturi și infrastructură;
Departamentul pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii
specifice;
Departamentul pentru culte și minorități naționale;
Departamentul pentru dezvoltare regională și administrație publică;
Departamentul pentru mediu, ape și echilibru ecologic;
Departamentul pentru muncă, protecție socială, sănătate și familie;
Departamentul pentru învățământ, știință, cercetare, tineret și sport.
Departamentul pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă;
Departamentul pentru comunicații și tehnologia informației;
Departamentul pentru politică externă, afaceri europene și integrare euroatlantică;
Departamentul pentru comunitățile de români din afara granițelor țării;
Departamentul pentru apărare, ordine publică și siguranță națională;
Departamentul juridic, drept constituțional și drepturile omului.
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(2)

În funcție de necesitate sau oportunitate vor fi organizate departamente de
specialitate și la nivelul filialelor, prin decizia Consiliului Executiv al filialei.

(3)

Structura, atribuțiile și modul de funcționare a departamentelor se stabilește și
se modifică prin regulament aprobat de Colegiul Național al partidului, la propunerea
Consiliului Executiv Național.

(4)

Departamentele de specialitate au rol consultativ și nu pot adopta hotărâri cu
caracter obligatoriu pentru celelalte structuri ale partidului.
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CAPITOLUL IV
ORGANIZAREA LA NIVEL LOCAL
‐ COMUNĂ, ORAȘ, MUNICIPIU ‐
A. Prevederi generale
Art.54
(1)

Structura organizatorică teritorială la nivel de comună, oraș sau municipiu a
Partidului Mișcarea Populară este denumită „organizație locală” și este formată din
totalitatea membrilor de partid înscriși în această structură.

(2)

Organizațiile locale ale Partidului Mișcarea Populară au ca scop principal
mobilizarea membrilor partidului din unitatea administrativ‐teritorială respectivă
pentru realizarea scopurilor și obiectivelor locale, județene, regionale și naționale ale
partidului.

(3)

Organizațiile asigură cadrul necesar dezbaterii proiectelor, a programelor
politice și a problemelor de interes comunitar, respectând normele interne și
dispozițiile legale privind activitatea politică.

B. Structuri de conducere
Art.55 Organizațiile locale ale Partidului Mișcarea Populară au următoarele organisme
de conducere:
Adunarea Generală a membrilor organizației;
Consiliul Executiv Local al comunei, orașului sau municipiului.

C. Organizația Secției de Votare
Art.56
(1)

Organizațiile secțiilor de votare sunt subdiviziuni funcționale ale organizațiilor
locale sau ale sectoarelor Municipiului București ce se constituie la nivelul teritorial al
unei secții de votare.

(2)

Organizațiile secțiilor de votare se constituie cu un număr de minimum cinci
membri, având un președinte desemnat de Consiliul Executiv Local cu responsabilități
legate de mobilizarea membrilor de partid, atragerea de noi membri, identificarea
simpatizanților partidului și atragerea cetățenilor la activitățile organizate de partid.
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D. Adunarea Generală a membrilor organizației locale
Art.57 Adunarea Generală a membrilor organizației locale este organismul
reprezentativ de conducere și coordonare politică a Partidului Mișcarea Populară la
nivel local.

Art.58 Adunarea Generală a membrilor organizației locale este formată din:
membrii Consiliului Executiv Local;
consilierii locali ai partidului;
președinții organizațiilor secțiilor de votare;
delegații organizațiilor secțiilor de votare conform normei de reprezentare
stabilite de Consiliul Executiv Local.

Art.59 Adunarea Generală a membrilor organizației locale este organismul deliberativ
la nivel local al partidului și are următoarele atribuții:
alege prin vot președintele organizației și membrii Consiliului Executiv Local;
analizează activitatea Consiliului Executiv Local și pe cea a membrilor aleși sau
numiți în administrația locală și aprobă programele de activitate ale acestora, în
corelare cu programele la nivel județean și național;
dispune Consiliului Executiv Local sarcini executive în limitele atribuțiilor
acestuia;
dezbate și aprobă raportul de gestiune al Consiliului Executiv Local și acordă
descărcarea pentru execuția bugetară;
alege delegații la Conferința Filialei Județene conform normei de reprezentare
stabilite și deciziei de convocare a conferinței;
alege delegații la Congresul Partidului conform normei de reprezentare stabilite
și deciziei de convocare a congresului;
alte atribuții prevăzute de statut sau regulamentul de organizare și funcționare.

Art.60
(1)

Adunarea Generală se întrunește semestrial sau ori de câte ori este necesar, la
convocarea Consiliului Executiv Local, a președintelui organizației locale sau la
propunerea cel puțin o treime din membrii organizației.

(2)

Cvorumul și procedura de convocare a Adunării Generale sunt stabilite prin
Regulamentul de organizare și funcționare.
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E. Consiliul Executiv Local
Art.61 Consiliul Executiv Local este organul executiv de conducere al organizației
locale.

Art.62 Membrii Consiliului Executiv Local sunt aleși de către Adunarea Generală a
organizației locale.

Art.63 Consiliul Executiv Local se reunește cel puțin o dată pe lună, la convocarea
președintelui organizației locale sau prin hotărârea majorității membrilor săi.

Art.64
(1)

Consiliul Executiv Local are următoarea componență, în funcție de tipul de
localitate, după cum urmează:
Comune: președinte, 3‐6 vicepreședinți, 3‐6 secretari executivi, trezorier (dacă
este cazul);
Orașe: președinte, secretar general, minim 6 vicepreședinți, minim 6 secretari
executivi, trezorier (dacă este cazul);
Municipii: președinte, secretar general, minim 6 vicepreședinți, minim 6
secretari executivi, trezorier (dacă este cazul);
Municipii reședință de județ: președinte, secretar general, secretar general
adjunct, minim 6 vicepreședinți, minim 6 secretari executivi, trezorier (dacă este
cazul).

(2)

Numărul membrilor Consiliului Executiv Local se stabilește de către Consiliul
Executiv al filialei județene în funcție de numărul de membri și numărul de organizații
de secție de votare constituite pe raza teritorială organizației.

(3)

Funcția de trezorier se constituie numai în cazul în care organizația organizează
contabilitate proprie, atribuțiile fiind în conformitate cu prevederile legale.

(4)

Din Consiliul Executiv Local fac parte de drept, cu rang de vicepreședinte,
primarii și viceprimarii membri ai partidului și liderul grupului de consilieri locali.

(5)

Președinții organizațiilor interne la nivel local sunt membri de drept ai
Consiliului Executiv Local, cu rang de vicepreședinte.

Art.65 Consiliul Executiv Local are următoarele atribuții:
conduce activitatea organizației locale;
prezintă și face cunoscute programul și politicile partidului cu privire la
problemele de interes public, local sau național;
pune în aplicare hotărârile Adunării Generale și a celorlalte structuri de
conducere ale partidului, conform competențelor prevăzute de statut;
numește președinții și coordonează activitatea organizațiilor de secție de votare;
convoacă Adunarea Generală a membrilor organizației locale, stabilește norma
de reprezentare a organizațiilor secțiilor de votare și modalitatea de desemnare
a delegaților;
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stabilește lista nominală a membrilor Comisiei de Organizare și Desfășurare a
Alegerilor din cadrul organizației locale;
efectuează selecția candidaților și propune listele de candidați pentru alegerile
în administrația locală și le transmite pentru validare Consiliului Executiv
Județean;
propune președintelui filialei sau Consiliului Executiv județean formarea
alianțelor și încheierea înțelegerilor de cooperare politică în consiliul local;
urmărește permanent activitatea aleșilor locali și modul în care aceștia duc la
îndeplinire în administrația locală proiectele și obiectivele locale ale partidului,
așa cum sunt ele hotărâte de Adunarea Generală a organizației locale sau de
Colegiul Județean al Filialei.
desemnează liderul grupului de consilieri locali;
conduce, coordonează și organizează campaniile electorale la nivel local;
ține evidența membrilor;
aprobă sau respinge primirea de membri în organizație, pe baza documentelor
de înscriere depuse;
desemnează delegații la Conferința Filialei Județene conform normei de
reprezentare stabilite și deciziei de convocare a conferinței;
desemnează delegații la Congresul Partidului conform normei de reprezentare
stabilite și deciziei de convocare a congresului;
asigură încasarea cotizațiilor și contribuțiilor și utilizarea acestora conform
destinației stabilite;
dacă organizează contabilitate proprie conform legii, gestionează mijloacele
financiare și materiale prin trezorierul organizației;
alte atribuții prevăzute de statut sau regulamentul de organizare și funcționare.

F. Președintele organizației locale
Art.66
(1)

Președintele Consiliului Executiv Local este și președintele organizației locale și
este conducătorul politic și coordonatorul întregii acțiuni politice a partidului la nivelul
organizației locale.

(2)

Președintele organizației este împuternicitul legal și reprezentant al acesteia în
raport cu membrii, structurile interne și entități externe, politice sau administrative.

(3)

Președintele organizației locale este garantul aplicării și respectării prevederilor
Statutului și a regulamentelor de organizare și funcționare de către structurile pe care
le are în subordine.

(4)

Atribuțiile președintelui organizației locale sunt stabilite prin Regulamentul de
organizare și funcționare a Partidului Mișcarea Populară.
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CAPITOLUL V
ORGANIZAREA LA NIVEL JUDEȚEAN ȘI DE SECTOR
A. Prevederi generale
Art.67 Structura organizatorică județeană a Partidului Mișcarea Populară poartă
denumire de „Filială” și este formată din totalitatea membrilor de partid înscriși în
organizațiile locale de pe teritoriul județului.

Art.68 Organismele de conducere ale filialelor județene ale Partidului Mișcarea Populară
sunt următoarele:
Conferința Filialei Județene;
Colegiul Filialei Județene;
Consiliul Executiv Județean.

B. Conferința Filialei Județene
Art.69 Conferința Filialei Județene este organismul reprezentativ de conducere și
coordonare politică a Partidului Mișcarea Populară la nivel județean.

Art.70 Conferința Filialei Județene, se întrunește după cum urmează:
în sesiune ordinară, odată la patru ani sau în maximum șase luni de la data la
care au avut loc alegeri pentru Parlamentul României, sau la convocarea
Consiliului Executiv al filialei județene;
în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la convocarea Consiliului
Executiv al filialei județene, la solicitarea a cel puțin o treime din Consiliile
Executive Locale ale organizațiilor ce compun filiala, sau prin hotărârea
majorității membrilor Colegiului Județean.

Art.71 Conferința Filialei Județene se constituie din reprezentanții organizațiilor din
care este alcătuită, în următoarea componență:
membrii Colegiului Județean;
delegații ai organizațiilor locale ce nu sunt membrii Colegiului Județean,
desemnați de Consiliile Executive Locale conform unei norme de reprezentare
stabilite de Consiliul Executiv Județean.

Art.72

Conferința Filialei Județene îndeplinește următoarele atribuții:
alege prin vot președintele filialei județene și membrii Consiliului Executiv
Județean;
alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, cinci membri ai
Comisiei Județene de Arbitraj și Integritate și trei membri ai Comisiei Județene
de Cenzori;
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aprobă programele și proiectele regionale, județene și locale, precum și
rezoluțiile politice propuse de Colegiul Județean, Consiliul Executiv Județean,
președintele filialei sau Consiliile Executive Locale;
adoptă programe de măsuri pentru realizarea la nivel teritorial a scopurilor și
obiectivelor partidului;
analizează activitatea Consiliului Executiv Județean și a Colegiului Județean,
precum și a reprezentanților aleși sau numiți în administrația publică locală și
hotărăște măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor partidului;
evaluează activitatea membrilor filialei aleși în Parlamentul României,
Parlamentul European sau desemnați în administrația centrală;
dezbate raportul Comisiei de Cenzori și acordă descărcare de gestiune pentru
execuția bugetară;
dispune Colegiului Județean sau Consiliului Executiv Județean sarcini executive
în limitele atribuțiilor acestora;
alte atribuții prevăzute de statut sau regulamentul de organizare și funcționare.

C. Colegiul Județean
Art.73

Colegiul Județean este organul de conducere și coordonare politică la nivel
județean a Partidului Mișcarea Populară, funcție pe care o îndeplinește între
Conferințele Județene.

Art.74 Colegiul Județean se întrunește o dată pe trimestru sau ori de câte ori este
nevoie, la convocarea președintelui filialei, a Consiliului Executiv Județean sau la
solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi.

Art.75 Colegiul Județean este constituit din:
membrii Consiliului Executiv Județean;
președinții organizațiilor municipale, orășenești și comunale;
membrii Parlamentului României aleși în circumscripția electorală județeană și
membrii Parlamentul European înscriși într‐una din organizațiile locale
componente;
miniștrii și secretarii de stat, membri ai partidului;
membrii ai organizațiilor componente ale filialei ce au funcția de primar,
viceprimar, președinte sau vicepreședinte de Consiliu Județean, liderii grupurilor
de consilieri din consiliile locale și consilierii județeni ai partidului.

Art.76 Colegiul Județean îndeplinește următoarele atribuții:
analizează activitatea organismelor de conducere ale organizațiilor locale și
filialei, a membrilor în Parlamentul României și a reprezentanților aleși sau
numiți în administrația publică județeană și de sector;
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stabilește prioritățile de dezvoltare locală și județeană, proiectele, programele și
modalitățile de transpunere a acestora în practică, pe care le supune aprobării
Conferinței Filialei;
aprobă strategia de formarea alianțelor și încheierea înțelegerilor de cooperare
politică în consiliul județean și în consiliile locale, la propunerea președintelui
filialei sau a Consiliului Executiv Județean, cu respectarea strategiei naționale a
partidului;
dispune Consiliului Executiv Județean sarcini executive în limitele atribuțiilor
acestuia;
convoacă lucrările Conferinței Filialei Județene;
în situații deosebite, când organismul de conducere la nivel local activează
ineficient sau în afara prevederilor Statutului, Programului sau a strategiei
partidului, poate hotărî dizolvarea Consiliului Executiv Local;
aprobă propunerile Consiliului Executiv de Județean privind suplimentarea
funcțiilor de vicepreședinte și secretar executiv al filialei;
alte atribuții prevăzute de statut sau regulamentul de organizare și funcționare.

D. Consiliul Executiv Județean
Art.77 Consiliul Executiv Județean este organul executiv de conducere al al filialei.
Art.78 Membrii Consiliului Executiv Județean sunt aleși de către Conferința Județeană.
Art.79 Consiliul Executiv Județean se întrunește în ședință cel puțin o dată pe lună, la
convocarea președintelui sau a jumătate plus unu din membrii săi.

Art.80 Consiliul Executiv Județean are următoarea componență:
(1)

Membri aleși, după cum urmează:
președinte;
secretar general;
secretar general adjunct;
minim 6 vicepreședinți;
minim 6 secretari executivi;
trezorier.

(2)

Membri de drept, cu funcții asimilate celei de vicepreședinte:
președinții organizațiilor interne la nivel de filială județeană;
președintele organizației municipiului reședință de județ;
primarul și viceprimarii municipiului reședință de județ;
președintele și vicepreședinții Consiliului județean;
parlamentarii partidului aleși în circumscripția județeană respectivă;
europarlamentarii, membri ai filialei.
- pagina 22 of 51 -

Statutul Partidului Mișcarea Populară

Art.81 Consiliul Executiv Județean are următoarele atribuții:
organizează și conduce activitatea filialei județene;
coordonează activitatea organizațiilor locale ale partidului;
asigură condițiile pentru desfășurarea activității (sedii, logistică, fonduri etc.);
aplică hotărârile Colegiului Județean, ale Conferinței Județene și ale forurilor de
conducere națională ale partidului;
analizează activitatea organizațiilor locale, prezintă rapoarte Colegiului Județean
și propune măsuri necesare organizării, conducerii și coordonării filialei și
organizațiilor componente;
urmărește permanent activitatea aleșilor locali și județeni și modul în care
aceștia duc la îndeplinire în administrația locală proiectele și obiectivele locale
ale partidului, așa cum sunt ele hotărâte de Colegiul Județean al filialei;
propune Colegiului Județean strategia de formare a alianțelor și încheierea
înțelegerilor de cooperare politică în consiliul județean și consiliile locale din
județ, cu respectarea strategiei naționale a partidului;
propune Colegiului Județean măsuri pentru stabilirea strategiei electorale și
propune componența echipelor de campanie electorală la nivelul județului;
validează listele de candidați pentru consiliile locale și pentru primari, propuse
de consiliile executive ale organizațiilor locale din județ;
stabilește listele de candidați pentru consiliile județene;
definitivează listele de candidați pentru alegerile parlamentare din
circumscripția județeană și le transmite spre validare Colegiului Național;
convoacă Conferința Filialei Județene, stabilește norma de reprezentare a
organizațiilor locale la conferință și modalitatea de desemnare a delegaților,
respectiv prin nominalizare de către Consiliul Executiv Local sau alegere în
Adunarea generală a organizației locale;
stabilește lista nominală a membrilor Comisiei de Organizare și Desfășurare a
Conferinței;
stabilește norma de reprezentare a organizațiilor locale la Congresul Partidului
Mișcarea Populară și asigură convocarea delegației;
propune Colegiului Județean suplimentarea funcțiilor de vicepreședinte și
secretar executiv al filialei;
în cazul vacantării unor funcții, hotărăște completarea Consiliului Executiv
Județean, la propunerea președintelui filialei;
stabilește numărul membrilor consiliilor executive locale din subordine în
funcție de numărul de membri și numărul de organizații de secție de votare
constituite;
la propunerea președintelui filialei, stabilește grupuri de inițiativă, numește
președinți interimari și structuri interimare de conducere pentru constituirea de
organizații locale ale Partidului;
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stabilește cuantumul cotizației de membru la nivelul filialei, urmărește încasarea
cotizațiilor de către organizațiile locale și respectarea destinației fondurilor;
alte atribuții prevăzute de statut sau regulamentul de organizare și funcționare.

Art.82 Atribuțiile secretarului general, secretarului general adjunct, vicepreședinților
și ale secretarilor executivi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și
funcționare a Partidului Mișcarea Populară.

Art.83 Trezorierul organizează activitatea financiar‐contabilă a filialei în conformitate
cu prevederile legale, normele și deciziile interne ale partidului.

E. Președintele filialei județene
Art.84
(1)
(2)

Președintele Consiliului Executiv Județean este și președintele filialei.

Președintele filialei este conducătorul politic și coordonatorul întregii acțiuni
politice a partidului la nivel județean.

(3)

Președintele filialei este împuternicitul legal și reprezentant al acesteia în raport
cu membrii, structurile interne și entități externe, politice sau administrative.

(4)

Președintele filialei este garantul aplicării și respectării prevederilor Statutului
și a regulamentelor de organizare și funcționare de către organismele de conducere
sau coordonare pe care le are în subordine.

(5)

Atribuțiile președintelui filialei sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și
funcționare a Partidului Mișcarea Populară.
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CAPITOLUL VI
ORGANIZAREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
‐ FILIALELE DE SECTOR ‐
A. Prevederi generale
Art.85 Structura organizatorică a Partidului Mișcarea Populară la nivelul de sectoarelor
municipiului București poartă denumire de „Filială” și este formată din totalitatea
membrilor de partid care au domiciliul, reședința sau locul de muncă pe raza unui
sector al capitalei.

Art.86 Organismele de conducere ale filialelor de sector ale Partidului Mișcarea Populară
sunt următoarele:
Conferința Filialei de Sector;
Colegiul Filialei de Sector;
Consiliul Executiv de Sector.

B. Conferința Filialei de Sector
Art.87 Conferința Filialei de Sector este organismul reprezentativ de conducere și
coordonare politică a Partidului Mișcarea Populară la nivelul sectorului municipiului
București.

Art.88 Conferința Filialei de sector, se întrunește după cum urmează:
în sesiune ordinară, odată la patru ani sau în maximum șase luni de la data la
care au avut loc alegeri pentru Parlamentul României sau la convocarea
Consiliului Executiv al filialei de sector;
în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la convocarea Consiliului
Executiv al filialei, la convocarea Consiliului Executiv de Sector, la solicitarea
președintelui filialei, a majorității Colegiului de Sector, sau prin hotărârea
majorității membrilor Colegiului Filialei de Sector.

Art.89 Conferința Filialei de Sector se constituie din:
membrii Colegiului Filialei de Sector;
președinții organizațiilor secțiilor de secție de votare de pe raza teritorială a
sectorului;
delegații organizațiilor secțiilor de votare conform normei de reprezentare
stabilite de Consiliul Executiv de Sector, conform deciziei de convocare.
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Art.90

Conferința Filialei de Sector, îndeplinește următoarele atribuții:
alege prin vot președintele filialei și membrii Consiliului Executiv de Sector;
alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, cinci membri ai
Comisiei de Arbitraj și Integritate a Filialei și trei membri ai Comisiei de Cenzori;
aprobă programele și proiectele locale, precum și rezoluțiile politice propuse de
Colegiul de Sector, Consiliul Executiv de Sector sau președintele filialei;
adoptă programe de măsuri pentru realizarea, la nivel teritorial, a scopurilor și
obiectivelor partidului;
analizează activitatea Consiliului Executiv și a Colegiului Filialei de Sector,
precum și a reprezentanților aleși sau numiți în administrația publică locală și
hotărăște măsurile necesare pentru realizarea obiectivelor partidului;
evaluează activitatea membrilor filialei aleși în Parlamentul României,
Parlamentul European sau desemnați în administrația centrală;
dezbate raportul Comisiei de Cenzori și acordă descărcare de gestiune pentru
execuția bugetară;
dispune Colegiului de Sector sau Consiliului Executiv de Sector sarcini executive,
în limitele atribuțiilor acestora;
alte atribuții prevăzute de statut sau regulamentul de organizare și funcționare.

C. Colegiul Filialei de Sector
Art.91

Colegiul Filialei de Sector a Partidului Mișcarea Populară este organul de
conducere și coordonare politică la nivel de sector, funcție pe care o îndeplinește între
Conferințele de Sector.

Art.92 Colegiul de Sector se întrunește o dată pe trimestru sau ori de câte ori este
nevoie, la convocarea președintelui filialei, a Consiliului Executiv de Sector sau la
solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi.

Art.93 Colegiul de Sector este constituit din:
membrii Consiliului Executiv de Sector;
membrii Parlamentului României și membrii Parlamentul European înscriși în
filiala de sector;
miniștrii și secretarii de stat, membri ai partidului
membrii filialei ce îndeplinesc funcțiile de primar al sectorului capitalei,
viceprimar și consilier local în Consiliul local al sectorului respectiv.
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Art.94 Colegiul de Sector îndeplinește următoarele atribuții:
analizează activitatea organismelor de conducere ale filialei, a membrilor în
Parlamentul României și a reprezentanților aleși sau numiți în administrația
publică de sector;
dispune Consiliului Executiv de Sector sarcini executive, în limitele atribuțiilor
acestuia;
stabilește prioritățile de dezvoltare locală, proiectele , programele și modalitățile
de transpunere a acestora în practică, pe care le supune aprobării Conferinței
Filialei;
aprobă strategia de formarea alianțelor și încheierea înțelegerilor de cooperare
politică în consiliul local, la propunerea președintelui filialei sau a Consiliului
Executiv de Sector, cu respectarea strategiei naționale a partidului;
convoacă lucrările Conferinței Filialei de Sector;
aprobă propunerile Consiliului Executiv de Sector privind suplimentarea
funcțiilor de vicepreședinte și secretar executiv al filialei;
alte atribuții prevăzute de statut sau regulamentul de organizare și funcționare.

D. Consiliul Executiv de Sector
Art.95 Consiliul Executiv de Sector este organul executiv de conducere a filialei.
Art.96 Membrii Consiliului Executiv de Sector sunt aleși de către Conferința de Sector.
Art.97 Consiliul Executiv de Sector se întrunește în ședință cel puțin o dată pe lună, la
convocarea președintelui sau a jumătate plus unu din membrii săi.

Art.98 Consiliul Executiv de Sector are următoarea componență:
(1)

Membri aleși, după cum urmează:
președinte;
secretar general;
2 secretari generali adjuncți;
minim 6 vicepreședinți;
minim 6 secretari executivi;
trezorier.

(2)

Membri de drept, cu funcții asimilate celei de vicepreședinte, după cum
urmează
parlamentarii și europarlamentarii partidului, membri ai filialei;
primarul și viceprimarii de sector;
președinții organizațiilor interne la nivelul filialei de sector.
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Art.99 Consiliul Executiv de Sector are următoarele atribuții:
organizează și conduce activitatea filialei;
asigură condițiile pentru desfășurarea activității (sedii, logistică, fonduri etc.);
aplică hotărârile Conferinței și Colegiului de Sector, ale forurilor de conducere
ale Organizației municipiului București și ale forurilor de conducere națională ale
partidului;
prezintă rapoarte Colegiului de Sector și propune măsuri necesare organizării,
conducerii și coordonării filialei și organizațiilor secțiilor de votare ce o compun;
urmărește permanent activitatea aleșilor locali și modul în care aceștia duc la
îndeplinire în administrația locală proiectele și obiectivele partidului, așa cum
sunt ele hotărâte de Colegiul Filialei de Sector;
propune Colegiului de Sector strategia de formare a alianțelor și încheierea
înțelegerilor de cooperare politică în consiliul local, cu respectarea strategiei
naționale a partidului;
propune Colegiului de Sector măsuri pentru stabilirea strategiei electorale și
propune componența echipei de campanie electorală la nivelul sectorului;
stabilește lista de candidați pentru consiliul local de sector, pe care o înaintează
spre validare Consiliul Executiv al Municipiului București;
propune Colegiului Municipiului București candidatul filialei pentru funcția de
primar de sector;
convoacă Conferința Filialei de Sector, stabilește norma de reprezentare a
organizațiilor secțiilor de votare la Conferința de Sector și modalitatea de
desemnare a delegaților, respectiv prin nominalizare de către Consiliul Executiv
Local sau alegere în organizația secției de votare;
stabilește lista nominală a membrilor Comisiei de Organizare și Desfășurare a
Conferinței;
stabilește norma de reprezentare a organizațiilor secțiilor de votare la Congresul
Partidului Mișcarea Populară și asigură convocarea delegației;
propune Colegiului de Sector suplimentarea funcțiilor de vicepreședinte și
secretar executiv al filialei;
în cazul vacantării unor funcții, hotărăște completarea Consiliului Executiv de
sector, la propunerea președintelui filialei;
la propunerea președintelui filialei numește președinți ai organizațiilor secțiilor
de votare;
stabilește cuantumul cotizației de membru la nivelul filialei, asigură încasarea
cotizațiilor și respectarea destinației fondurilor;
alte atribuții prevăzute de statut sau regulamentul de organizare și funcționare.
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Art.100 Atribuțiile secretarului general, secretarului general adjunct, vicepreședinților
și ale secretarilor executivi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și
funcționare a partidului mișcarea populară.

Art.101 Trezorierul organizează activitatea financiar‐contabilă a filialei în conformitate
cu prevederile legale, normele și deciziile interne ale partidului.

E. Președintele filialei de sector
Art.102
(1)
(2)

Președintele Consiliului Executiv de Sector este și președintele filialei.

Președintele filialei este conducătorul politic și coordonatorul întregii acțiuni
politice a partidului la nivelul sectorului municipiului București.

(3)

Președintele filialei este împuternicitul legal și reprezentant al acesteia în raport
cu membrii, structurile interne și entități externe, politice sau administrative.

(4)

Președintele filialei este garantul aplicării și respectării prevederilor Statutului
și a regulamentelor de organizare și funcționare de către organismele de conducere
sau coordonare pe care le are în subordine.

(5)

Atribuțiile președintelui filialei sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și
funcționare a Partidului Mișcarea Populară.

F. Organizația de zonă sau cartier
Art.103 Organizațiile de zonă sau cartier sunt subdiviziuni funcționale ale sectoarelor
Municipiului București.

Art.104
(1)

Organizațiile de zonă sau cartier se constituie cu un număr de minimum 25 de
membri, având un președinte desemnat de Consiliul Executiv de Sector cu
responsabilități legate de mobilizarea membrilor de partid, atragerea de noi membri,
identificarea simpatizanților partidului și atragerea cetățenilor la activitățile organizate
de partid.

(2)

Arondarea teritorială a zonelor sau cartierelor de face prin decizia Consiliului
Executiv de Sector.

(3)

Componența și funcționarea structurilor de conducere la nivel de zonă sau
cartier se stabilesc prin decizia Consiliului Executiv al Municipiului București.
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CAPITOLUL VII
ORGANIZAREA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
‐ ORGANIZAȚIA MUNICIPALĂ ‐
A. Prevederi Generale
Art.105 Organizația Municipiului București este structura organizatorică a Partidului
Mișcarea Populară formată din totalitatea membrilor de partid înscriși în filialele de
sector ale municipiului București.

Art.106 Organismele de conducere ale Organizației Municipiului București sunt
următoarele:
Conferința Municipiului București;
Colegiul Municipiului București;
Consiliul Executiv al Municipiului București.

B. Conferința Municipiului București
Art.107 Conferința Municipiului București este organismul reprezentativ de conducere
și coordonare politică al Partidului Mișcarea Populară la nivelul municipiului
București.

Art.108 Conferința Municipiului București se întrunește din doi în doi ani sau ori de câte
ori este nevoie, la convocarea Consiliului Executiv Municipal, a cel puțin trei filiale de
sector sau prin hotărârea majorității membrilor Colegiului Municipiului București

Art.109 Conferința Municipiului București se constituie din reprezentanții filialelor din
fiecare sector al municipiului București, în următoarea componență:
membrii Colegiului Municipiului București;
delegații filialelor de sector ce nu sunt membri ai Colegiului Municipiului
București, desemnați de consiliile executive locale conform unei norme de
reprezentare stabilite de Consiliul Executiv al Municipiului București.

Art.110 Conferința Municipiului București îndeplinește următoarele atribuții:
alege prin vot președintele și membrii Consiliului Executiv al Municipiului
București;
alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, trei membri ai
Comisiei Municipale de Cenzori;
stabilește măsuri pentru realizarea la nivelul municipiului București a
obiectivelor din Programul Partidului;
dispune Colegiului Municipiului București sau Consiliului Executiv al Municipiului
București sarcini executive în limitele atribuțiilor acestora;
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analizează activitatea Consiliului Executiv Municipal și a Colegiului Municipal,
precum și a reprezentanților aleși sau numiți în administrația municipală;
evaluează activitatea membrilor în Parlamentul României, aleși în circumscripția
electorală București, membri ai partidului;
dezbate raportul Comisiei de Cenzori și aprobă descărcarea de gestiune pentru
execuția bugetară;
alte atribuții prevăzute de statut sau regulamentul de organizare și funcționare.

C. Colegiul Municipiului București
Art.111 Colegiul Municipiului București este organul de conducere și coordonare
politică a Partidului Mișcarea Populară la nivelul municipiului București, funcție pe
care o îndeplinește între conferințele municipale.

Art.112 Colegiul Municipiului București se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este
nevoie, la convocarea președintelui, pe baza hotărârii Consiliului Executiv Municipal
sau la solicitarea a cel puțin o treime din membrii săi.

Art.113 Colegiul Municipiului București este constituit din:
membrii Consiliului Executiv al Municipiului București;
primarul general al Capitalei sau viceprimarul general, primarii și viceprimarii de
sectoare, membri ai partidului;
consilierii generali și consilierii locali din sectoarele municipiului București,
membri ai partidului;
membrii în Parlamentul României din circumscripția electorală București,
membri ai partidului;
membrii în Parlamentul European care fac parte din filialele componente ale
Organizației municipiului București a partidului;
miniștrii și secretarii de stat, membri ai partidului.

Art.114 Colegiul Municipiului București îndeplinește următoarele atribuții:
analizează activitatea organismelor de conducere alese la nivel de municipiu și
de sectoare, a parlamentarilor și a reprezentanților aleși sau numiți în
administrația municipală și de sector;
dispune Consiliului Executiv al Municipiului București sarcini executive în limitele
atribuțiilor acestuia;
stabilește prioritățile de dezvoltare la nivelul municipiului București, aprobă
proiecte și programe, pe care le supune aprobării Conferinței Municipale;
aprobă strategia de formare a alianțelor și încheierea înțelegerilor de cooperare
politică în consiliile locale ale sectoarelor și în Consiliul General al Municipiului
București, la propunerea președintelui organizației municipale sau a Consiliului
Executiv al Municipiului București;
convoacă conferința Municipiului București;
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validează listele de candidați pentru consiliile locale și candidaturile pentru
funcțiile de primarii de sector propuse de consiliile executive ale filialelor de
sector;
propune spre validare Consiliului Executiv Național candidatul partidului la
funcția de primar general și candidații pentru Consiliul General al Capitalei;
propune spre validare Consiliului Executiv Național lista de candidați pentru
alegerile parlamentare din circumscripția electorală București;
alte atribuții prevăzute de statut sau regulamentul de organizare și funcționare.

D. Consiliul Executiv al Municipiului București
Art.115 Consiliul Executiv al Municipiului București este organul executiv de conducere
a Organizației Municipiului București.

Art.116 Membrii Consiliului Executiv al Municipiului București sunt aleși de către
Conferința Municipiului București.

Art.117 Consiliul Executiv al Municipiului București se întrunește în ședință lunar sau ori
de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui sau a majorității membrilor săi.

Art.118 Consiliul Executiv al Municipiului București are următoarea structură:
(1)

Membri aleși, după cum urmează:
președinte;
secretar general;
doi secretari generali adjuncți;
minim 6 vicepreședinți;
minim 6 secretari executivi;
trezorier.

(2)

Membri de drept, cu funcții asimilate celei de vicepreședinte, după cum
urmează:
președinții filialelor de sector;
președinții organizațiilor interne de la nivelul municipiului București;
membrii Parlamentului României aleși în circumscripția București și membrii
Parlamentului European înscriși într‐una din filialele de sector ale partidului;
Primarul General, Viceprimarul General, membri ai partidului.

Art.119 Consiliul Executiv al Municipiului București are următoarele atribuții:
organizează și conduce activitatea organizației municipale;
coordonează activitatea organizațiilor de sector ale partidului;
asigură condițiile pentru desfășurarea activității organizației (sedii, logistică,
fonduri etc.);
aplică hotărârile Colegiului Municipiului București, ale Conferinței municipale și
ale forurilor de conducere națională ale partidului;
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analizează activitatea organizațiilor de sector, prezintă rapoarte Colegiului
Municipal și propune măsuri necesare organizării, conducerii și coordonării
organizației și filialelor componente;
urmărește permanent activitatea aleșilor locali și municipali și modul în care
aceștia duc la îndeplinire în administrația locală proiectele și obiectivele
partidului, așa cum sunt ele hotărâte de Colegiul Municipiului București;
propune Colegiului Municipiului București strategia de formare a alianțelor și
încheierea înțelegerilor de cooperare politică în consiliile locale ale sectoarelor
și în Consiliul General al municipiului București, cu respectarea strategiei
naționale a partidului;
propune Colegiului Municipiului București măsuri pentru stabilirea strategiei
electorale și propune componența echipei de campanie electorală la nivelul
municipiului București;
convoacă lucrările Conferinței Municipiului București, stabilește norma de
reprezentare a filialelor de sector și modalitatea de desemnare a delegaților,
respectiv prin nominalizare de către Consiliul Executiv de Sector sau alegere în
Conferința de Sector;
stabilește lista nominală a membrilor Comisiei de Organizare și Desfășurare a
Conferinței;
propune Colegiului Municipiului București cooptarea de noi membri în Consiliul
Executiv al Municipiului București;
dacă este cazul, organizează contabilitate proprie conform legii, gestionează
mijloacele financiare și materiale prin trezorierul organizației;
în situații excepționale, poate mandata președintele organizației să propună
Colegiului Național dizolvarea Consiliului Executiv al filialei de sector;
alte atribuții prevăzute de statut sau regulamentul de organizare și funcționare.

- pagina 33 of 51 -

Statutul Partidului Mișcarea Populară

E. Președintele Organizației Municipiului București
Art.120
(1)

Președintele Consiliului Executiv al Municipiului București este și președintele
Organizației Municipiului București.

(2)

Președintele organizației este conducătorul politic și coordonatorul întregii
acțiuni politice a partidului la nivelul municipiului București.

(3)

Președintele Organizației Municipiului București este împuternicitul legal și
reprezentant al acesteia în raport cu membrii, structurile interne și entități externe,
politice sau administrative.

(4)

Președintele Organizației Municipiului București este garantul aplicării și
respectării prevederilor Statutului și a regulamentelor de organizare și funcționare de
către organismele de conducere sau coordonare pe care le are în subordine.

(5)

Atribuțiile președintelui Organizației Municipiului București sunt stabilite prin
Regulamentul de organizare și funcționare a Partidului Mișcarea Populară.
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CAPITOLUL VIII
ORGANIZAREA FILIALEI DIASPORA ȘI A FILIALEI REPUBLICII MOLDOVA
Art.121
(1)

Partidul Mișcarea Populară funcționează în afara granițelor țării prin
următoarele structuri teritoriale:
Filiala Diaspora: se constituie în afara teritoriului României și Republicii Moldova
și este formată din totalitatea membrilor de partid care au domiciliul, reședința
sau locul de muncă în afara granițelor României și Republicii Moldova;
Filiala din Republica Moldova: se constituie în Republica Moldova și este formată
din totalitatea membrilor de partid care au domiciliul, reședința sau locul de
muncă pe teritoriul acestui stat;
Organizația PMP din Diaspora la nivel național: se constituie în afara teritoriului
României și este formată din totalitatea membrilor de partid care au domiciliul,
reședința sau locul de muncă în afara granițelor României, pe teritoriul unei
singure țări;
Organizația Locală din Diaspora: se constituie în afara teritoriului României și
Republicii Moldova și este formată din totalitatea membrilor de partid care au
domiciliul, reședința sau locul de muncă pe teritoriul uneia sau mai multor
localități din aceeași țară, conform împărțirii teritoriale stabilite de Consiliul
Executiv PMP din Diaspora (CED).
Organizația Locală din Republica Moldova: se constituie în Republica Moldova și
este formată din totalitatea membrilor de partid care au domiciliul, reședința
sau locul de muncă pe teritoriul uneia sau mai multor localități din această țară,
conform împărțirii teritoriale stabilite de Consiliul Executiv al PMP din Republica
Moldova (CERM).

Art.122
(1)

Filiala Diaspora și Filiala Republicii Moldova se organizează, funcționează și se
conduc potrivit principiilor și regulilor care se aplică în cazul filialelor județene.

(2)

Organizația PMP din Diaspora la nivel național și Organizațiile PMP din
Republica Moldova se organizează, funcționează și se conduc potrivit principiilor și
regulilor care se aplică în cazul organizațiilor locale municipale.

(3)

Organizațiile Locale din Diaspora și Republica Moldova se organizează,
funcționează și se conduc potrivit principiilor și regulilor care se aplică în cazul
organizațiilor secțiilor de votare.

(4)

Procedura de înregistrare a documentelor de înscriere în Partidul Mișcarea
Populară sunt descrise în Regulamentul de organizare și funcționare a PMP.

Art.123 Organismele de conducere ale PMP la nivel internațional, structura și atribuțiile
acestora sunt stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare a Partidului
Mișcarea Populară.
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CAPITOLUL IX
ORGANIZAREA LA NIVEL NAȚIONAL
Art.124 Organismele de conducere ale Partidului Mișcarea Populară la nivel național
sunt următoarele:
Congresul Partidului Mișcarea Populară, care constituie Adunarea Generală a
reprezentanților membrilor de partid;
Colegiul Național;
Consiliul Executiv Național.

A. Congresul Partidului Mișcarea Populară
Art.125 Congresul Partidului Mișcarea Populară este organul reprezentativ suprem de
decizie al partidului.

Art.126
(1)

Congresul Partidului Mișcarea Populară se întrunește în sesiuni ordinare, odată
la patru ani sau în maximum șase luni de la data la care au avut loc alegeri pentru
Parlamentul României, la convocarea președintelui partidului sau a Colegiului
Național.

(2)

Congresul se reunește în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, la
cererea președintelui partidului, a majorității membrilor Consiliului Executiv Național,
a majorității membrilor Colegiului Național sau a minim 20 de filiale.

(3)

Sesiunea ordinară se convoacă cu cel puțin 30 de zile înainte de data
desfășurării, iar sesiunea extraordinară cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării.

Art.127
(1)

Congresul Partidului Mișcarea Populară este constituit din:
membrii Colegiului Național;
delegații desemnați de filialele partidului în conformitate cu atribuțiile și
competențele statutare, conform unei norme de reprezentare stabilite de
Colegiul Național.

(2)

Norma de reprezentare la Congres și modalitatea de constituire a delegațiilor
se stabilește de către Colegiul Național, la propunerea Consiliului Executiv Național;

(3)

Delegații filialelor județene pot fi aleși sau desemnați, conform deciziei de
convocare a Congresului.

Art.128
(1)

Congresul este statutar constituit dacă se înregistrează prezența a cel puțin
jumătate plus unu din numărul reprezentanților desemnați să participe la sesiune.
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(2)

Procedura de organizare și desfășurare a Congresului este stabilită prin
Regulamentul de organizare și funcționare a Partidului Mișcarea Populară.

Art.129 Congresul Partidului Mișcarea Populară îndeplinește următoarele atribuții:
adoptă Statutul Partidului și aprobă modificarea prevederilor acestuia;
aprobă strategia și Programul Politic al Partidului;
alege prin vot uninominal sau în baza unei moțiuni, președintele partidului și
membrii Consiliului Executiv Național;
alege prin vot președintele, șase membri și doi membri supleanți ai Comisiei
Naționale de Arbitraj și Integritate;
alege prin vot președintele și patru membri ai Comisiei Centrale de Cenzori;
aprobă reorganizarea Partidului, la propunerea Colegiului Național;
aprobă raportul Consiliului Executiv Național, prezentat de președintele
partidului;
hotărăște asupra raportului Comisiei Centrale de Cenzori și al Comisiei Naționale
de Arbitraj și Integritate.

Art.130
(1)

Congresul poate conferi titlul de „Președinte de Onoare” sau „Membru de
Onoare” al partidului.

(2)

Conferirea titlului de „Președinte de Onoare” sau „Membru de Onoare” al
Partidului se face prin vot deschis, cu votul majorității simple a delegaților participanți
la Congres.

(3)

„Președintele de Onoare” și „Membrii de Onoare” pot participa ori de cate ori
doresc la lucrările Consiliului Executiv Național, Colegiului Național, Congresului
Partidului și la manifestările organizațiilor locale ale partidului, unde pot exprima
puncte de vedere cu privire la programele, proiectele și linia politică a Partidului.

(4)

Titlul de „Președinte de Onoare” se poate conferi unei singure persoane.

Art.131
(1)

Moțiunea reprezintă proiectul de program politic al candidatului la funcția de
președinte al Partidului Mișcarea Populară.

(2)

Moțiunea va cuprinde lista susținătorilor acesteia, în număr egal cu numărul de
membri necesar pentru completarea structurii Consiliului Executiv Național.

(3)

În cazul votului pe bază de moțiune, Consiliului Executiv Național se formează
din susținătorii acesteia.

(4)

O moțiune este constituită și se dezbate în Congresul Partidului Mișcarea
Populară dacă are susținerea a minimum 12 filiale ale partidului.

(5)

Procedura de constituire, depunere și alegere a moțiunilor este descrisă de
Regulamentul de organizare și funcționare a partidului.
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B. Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populară
Art.132 Colegiul Național este organul de conducere și coordonare politică a Partidului
Mișcarea Populară la nivel național, funcție pe care o îndeplinește între congresele
partidului.

Art.133 Colegiul se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie la convocarea
președintelui Partidului, la solicitarea Consiliului Executiv Național sau a cel puțin o
treime din numărul membrilor săi.

Art.134 Colegiul Național este constituit din:
membrii Consiliului Executiv Național;
președinții filialelor județene, de sector și președintele Organizației Municipiului
București;
membrii în Parlamentul României, membri ai partidului;
membrii în Parlamentul European, membri ai partidului;
miniștrii și secretarii de stat în funcție, membri ai partidului;
președinții și vicepreședinții consiliilor județene, membri ai partidului;
primarul general, viceprimarul general al Capitalei, membri ai partidului;
primarii sau viceprimarii de sectoare și municipii reședință de județ, membri ai
partidului;

Art.135 Colegiul Național îndeplinește următoarele atribuții:
aprobă măsurile necesare pentru aplicarea Programului Politic al Partidului;
aprobă alianțele politice și înțelegerile politice propuse de Consiliul Executiv
Național sau președintele partidului;
analizează rapoartele de activitate lunare ale Consiliului Executiv Național;
analizează activitatea structurilor teritoriale ale partidului și a organismelor
acestora de conducere și propune măsuri necesare organizării, conducerii și
coordonării activității lor;
dizolva Consiliul Executiv Județean, de Sector sau Consiliul Executiv al
Municipiului București la propunerea Consiliului Executiv Național;
aprobă candidatul pentru funcția de Președinte al României;
aprobă candidatul la funcția de prim‐ministru;
aprobă candidații pentru funcțiile din administrația publică centrală;
validează listele de candidați pentru alegerile parlamentare, la propunerea
Consiliilor executive județene și a Colegiului Municipiului București;
validează lista candidaților partidului pentru Parlamentul European, la
propunerea Consiliului Executiv Național;
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validează, candidatura la funcția de primar general al municipiului București și
lista de candidați pentru Consiliul General al Municipiului București, la
propunerea Colegiului Municipiului București;
analizează activitatea parlamentarilor și a demnitarilor partidului, precum și a
reprezentanților partidului în administrația publică centrală;
convoacă Congresul Partidului Mișcarea Populară, în conformitate cu
prevederile Art.126 din prezentul Statut;
la propunerea Consiliului Executiv Național stabilește data Congresului, numărul
participanților, norma de reprezentare a filialelor partidului și modalitatea de
convocare a delegaților, respectiv prin alegerea acestora prin vot secret sau
desemnare în forurile competente;
stabilește procedura de vot pentru alegerea președintelui partidului și a
Consiliului Executiv Național, respectiv prin moțiune sau prin vot uninominal;
aprobă componența nominală a Comisiei de Organizare și Desfășurare a
Congresului, la propunerea de Consiliul Executiv Național;
aprobă modificarea prevederilor Statutului Partidului Mișcarea Populară între
Congrese;
aprobă și modifică Regulamentul de organizare și funcționare a Partidului
Mișcarea Populară;
aprobă și modifică regulamentele de organizare și funcționare ale organizațiilor
interne ale partidului și ale organismelor acestuia;
între congrese, poate hotărî modificarea semnului electoral al partidului, a
imnului partidului și a zilei partidului;
propune Congresului conferirea titlului de „Președinte de Onoare” sau „Membru
de Onoare al Partidului”;
stabilește cuantumul cotizației filialelor partidului;
numește președintele și stabilește componența Comisiei Permanente pentru
Statut și Regulamente.
Aprobă suplimentarea funcțiilor de vicepreședinte și secretar executiv ai partidului, la
propunerea Colegiului Național
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C. Consiliul Executiv Național al Partidului Mișcarea Populară
Art.136 Consiliul Executiv Național este organul executiv de conducere a Partidului
Mișcarea Populară.

Art.137 Consiliul Executiv Național se întrunește în ședințe ori de câte ori este nevoie,
la convocarea președintelui sau a majorității membrilor săi.

Art.138
(1)

Membrii Consiliului Executiv Național sunt aleși prin vot secret de către
Congresul Partidului Mișcarea Populară și au un mandat de patru ani.

(2)

Alegerea Consiliului Executiv Național se face uninominal sau prin moțiune,
conform deciziei de convocare a Congresului Partidului Mișcarea Populară.

Art.139 Consiliul Executiv Național este format din:
(1)

Membri aleși, după cum urmează:
președinte;
președinte executiv;
secretar general;
3 secretari generali adjuncți, cu atribuții după cum urmează:
Cancelarie și oficiu juridic;
Organizare și logistică;
Resurse umane și evidență a membrilor.
minim 23 vicepreședinți, cu atribuții după cum urmează:
8 vicepreședinți – coordonatori zonali;
Regiunea I ‐ Nord‐Est
Regiunea II ‐ Sud‐Est
Regiunea III ‐ Sud
Regiunea IV ‐ Sud‐Vest
Regiunea V ‐ Vest
Regiunea VI ‐ Nord‐Vest
Regiunea VII ‐ Centru
Regiunea VIII ‐ București‐Ilfov

Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava,
Vaslui;
Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea,
Vrancea;
Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu,
Ialomița, Prahova, Teleorman;
Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;
Arad, Caraș‐Severin, Hunedoara, Timiș;
Bihor, Bistrița‐Năsăud, Cluj, Maramureș,
Satu‐Mare, Sălaj;
Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș,
Sibiu;
Sectoarele municipiului București și
județul Ilfov.
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15 vicepreședinți ai departamentelor de specialitate, după cum urmează:
Departamentul pentru mediul de afaceri, industrie și antreprenoriat;
Departamentul pentru politică economică, buget, finanțe, bănci și fonduri
europene;
Departamentul pentru transporturi și infrastructură;
Departamentul pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii
specifice;
Departamentul pentru culte și minorități naționale;
Departamentul pentru dezvoltare regională și administrație publică;
Departamentul pentru mediu, ape și echilibru ecologic;
Departamentul pentru muncă, protecție socială, sănătate și familie;
Departamentul pentru învățământ, știință, cercetare, tineret și sport;
Departamentul pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă;
Departamentul pentru comunicații și tehnologia informației;
Departamentul pentru politică externă, afaceri europene și integrare
euroatlantică;
Departamentul pentru comunitățile de români din afara granițelor țării;
Departamentul pentru apărare, ordine publică și siguranță națională;
Departamentul juridic, drept constituțional și drepturile omului.
15 secretari executivi cu atribuții în departamentele de specialitate;
trezorier.

(2)

Membri de drept, cu funcții asimilate celei de vicepreședinte, după cum
urmează:
președinții organizațiilor interne la nivel național;
liderul grupului parlamentar din Camera Deputaților;
liderul grupului parlamentar din Senat;
președintele Organizației Municipiului București.

(3)

Președintele Comisiei de arbitraj și integritate, președintele Comisiei centrale
de cenzori și președintele Comisiei permanente pentru statut și regulamente participă
la ședințele Consiliului Executiv Național, cu drept de vot consultativ.

Art.140 Consiliul Executiv Național are următoarele atribuții:
organizează, conduce și coordonează activitatea structurilor partidului;
organizează activitatea partidului la nivel central, stabilind numărul personalului
angajat, logistica și resursele financiare;
aplică și urmărește îndeplinirea hotărârilor Congresului și ale Colegiului Național
și adoptă măsurile necesare pentru punerea lor aplicare;
convoacă Colegiul Național;
convoacă sau propune Colegiului Național convocarea Congresului Partidului
Mișcarea Populară;
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prezintă rapoarte Colegiului Național, lunar sau ori de câte ori este solicitat,
privind activitățile desfășurate;
evaluează activitatea filialelor teritoriale ale partidului din punctul de vedere al
realizării obiectivelor stabilite în strategia și în programele politice ale partidului;
validează rezultatele alegerilor conferințelor județene ale filialelor Partidului
Mișcarea Populară și a conferinței organizației municipiului București;
propune Colegiului Național dizolvarea Consiliului Executiv Județean sau de
Sector, precum și a Consiliului Executiv al Municipiului București;
la propunerea președintelui partidului, aprobă numirea sau revocarea
președinților interimari ai filialelor, a președintelui organizației municipiului
București și a organizațiilor interne ale partidului și dispune înființarea unor
structuri provizorii de conducere a filialelor, organizației municipiului București
și a organizațiilor interne;
propune Colegiului Național strategii de formare a alianțelor politice și
încheierea înțelegerilor de cooperare politică;
negociază alianțe și înțelegeri politice, în limita mandatului acordat de Colegiul
Național;
propune Colegiului Național strategia pentru campaniile electorale și asigură
coordonarea acestora conform hotărârilor Colegiului Național și propune
componența echipelor de campanie electorală;
validează și trimite spre aprobare Colegiului Național candidații pentru alegerile
parlamentare propuși de către Consiliul Executiv al Municipiului București și
Consiliile Executive Județene;
propune Colegiului Național candidații pentru Parlamentul European.
propune Colegiului Național candidați pentru Președinția României, precum și
pentru funcția de prim‐ministru;
propune Colegiului Național candidați pentru funcțiile de demnitate publică din
Guvern și din administrația publică centrală;
validează și propune spre aprobare Colegiului Național candidatul la funcția de
Primar General al Capitalei și lista de candidați pentru Consiliul General al
Municipiului București;
propune Colegiului Național suplimentarea funcțiilor de vicepreședinte și
secretar executiv ai partidului;
în cazul vacantării unor funcții, hotărăște completarea Consiliului Executiv
Național, la propunerea președintelui partidului;
aprobă propunerile Consiliilor Executive Județene privind cuantumul cotizației
de membru propus
alte atribuții prevăzute de statut sau regulamentul de organizare și funcționare.
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D. Președintele Partidului Mișcarea Populară
Art.141
(1)

Președintele partidului este garantul îndeplinirii Programului Politic, al
respectării și al aplicării Statutului, precum și al creșterii prestigiului partidului.

(2)

Președintele partidului este liderul doctrinar și de imagine al partidului.

Art.142 Președintele partidului este ales de către Congresul Partidului, prin vot
uninominal sau prin moțiune, conform deciziei de convocare a Congresului Partidului
Mișcarea Populară.

Art.143 Președintele partidului conduce și coordonează activitatea organismelor
naționale ale partidului, având următoarele atribuții:
reprezintă Partidul în relațiile oficiale – semnând documente și orice acte care
angajează partidul – și face declarații în numele partidului;
convoacă și prezidează ședințele Consiliului Executiv Național, ale Colegiului
Național și ședințele organismelor partidului la care participă;
conduce negocierile politice purtate în numele Partidului Mișcarea Populară;
face propuneri de rezoluții și măsuri organismelor centrale ale partidului, pentru
funcționarea eficientă și pentru înfăptuirea obiectivelor politice ale Partidului;
poate invita la ședințele organismelor orice persoane care sunt sau nu membri
ai partidului;
poate delega atribuții președintelui executiv, secretarului general sau
vicepreședinților Consiliului Executiv Național;
poate numi trei consilieri ai președintelui partidului;
organizează și conduce activitatea Consiliului Executiv Național;
asigură promovarea politicii adoptate de către organismele de conducere ale
partidului, aplicarea hotărârilor Consiliului Executiv Național și ale Colegiului
Național;
promovează politicile publice adoptate de către organismele de conducere ale
partidului;
asigură gestionarea resurselor și a patrimoniului partidului;
acordă mandat președinților filialelor județene în vederea deschiderii de conturi
bancare.
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E. Comisia de Arbitraj și Integritate
Art.144
(1)

Comisia de Arbitraj și Integritate se organizează în conformitate cu prevederile
Legii partidelor politice, având ca atribuție de bază soluționarea situațiilor litigioase
apărute ca urmare a abaterilor de la prevederile Statutului sau regulamentelor de
organizare și funcționare a structurilor partidului, precum și supravegherea respectării
criteriilor convenite pentru dobândirea calității de membru, candidat, ales sau
reprezentant al partidului în structurile administrației publice locale sau centrale.

(2)

Comisia de Arbitraj și Integritate se organizează la nivelul filialelor partidului și
la nivel național.

(3)

Membrii comisiilor de arbitraj și integritate de la toate nivelurile se aleg pentru
o perioadă de patru ani.

(4)

Comisiile de arbitraj și integritate sunt organizate și funcționează conform unui
regulament de organizare și funcționare propriu, aprobat de Colegiul Național al
partidului.

F. Comisia de Cenzori
Art.145
(1)

Comisia de Cenzori are atribuții de verificare a evidenței contabile și a
gestionării patrimoniului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2)

Comisia de Cenzori are structuri la toate nivelurile teritoriale care organizează
evidență contabilă.

(3)

Comisiile de cenzori sunt organizate și funcționează pe baza regulamentului de
organizare și funcționare aprobat de Colegiul Național al Partidului Mișcarea Populară.
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CAPITOLUL X
ALEGERILE ÎN PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
A. Prevederi Generale
Art.146
(1)

Membrii organismelor de conducere ale partidului, la toate nivelurile, se aleg
pentru o perioadă de patru ani.

(2)

Alegerile pentru organismele executive locale, județene, de sector și ale
Municipiului București în cadrul partidului, au loc în termen de șase luni de la data
alegerilor pentru administrația locală și județeană.

Art.147
(1)

Alegerea tuturor membrilor și președinților organismelor de conducere la
nivelul organizațiilor teritoriale se face prin vot uninominal și secret, cu excepția
situațiilor în care statutul prevede altceva.

(2)

Președinții tuturor organismelor de conducere indiferent de nivel și
președintele partidului în cazul alegerii prin vot uninominal, se aleg cu cel puțin
jumătate plus unu din numărul voturilor valabil exprimate în organismul legal
constituit.

(3)

Toți ceilalți membri ai organismelor de conducere se aleg în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi obținute, excepție făcând candidaturile unice,
situație în care candidatul trebuie să obțină jumătate plus unu din voturile valabil
exprimate.

B. Candidaturile
Art.148 Un membru al partidului poate deține cel mult două funcții alese în cadrul
organismelor de conducere ale Partidului, dar nu la același nivel teritorial.

Art.149 Orice candidat la funcțiile de conducere în partid are acces la toate informațiile
cu privire la candidaturile depuse, la modul de organizare a alegerilor, precum și la
datele referitoare la membrii partidului care candidează în cadrul respectivelor
alegeri.
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C. Validarea alegerilor
Art.150
(1)

Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere la nivel local se validează
de către Consiliile Executive Județene, conform procedurii descrise de regulamentul
de organizare și funcționare a Partidului Mișcarea Populară.

(2)

Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere la nivelul filialelor
partidului și a organizației municipiului București se validează de către Consiliul
Executiv Național, conform procedurii descrise de regulamentul de organizare și
funcționare a Partidului Mișcarea Populară.

(3)

În cazul invalidării alegerilor se procedează la organizarea de noi alegeri,
conform procedurilor descrise de regulamentul de organizare și funcționare a
Partidului Mișcarea Populară.

D. Vacantarea funcțiilor alese
Art.151
(1)

Pentru locurile devenite vacante în organismele de conducere, se cooptează
membri interimari, la propunerea președintelui, cu aprobarea majorității membrilor
care compun organismul respectiv.

(2)

Procedurile de constatare a vacantării unei funcții și completare a locului rămas
vacant sunt descrise de Regulamentul de organizare și funcționare a Partidului
Mișcarea Populară.

(3)

Exceptând situațiile în care forul competent a dispus dizolvarea structurii alese
și înlocuirea acesteia cu o structură interimară, situație în care se va prevede termenul
până la care se vor organiza alegeri, vacantarea a mai mult de jumătate din funcțiile ce
compun structura votată în cadrul acelorași alegeri duce la organizarea de noi alegeri
în termen de cel mult 60 de zile de la data constatării unei astfel de situații.

E. Funcțiile interimare
Art.152 Exceptând situațiile în care decizia de numire în funcția interimară nu prevede
altceva, funcția interimară se exercită cu drepturi și obligații depline.

Art.153
(1)

În cazul vacantării funcției de președinte al Partidului Mișcarea Populară,
interimatul este asigurat de președintele executiv al partidului, prin hotărârea
Colegiului Național, până la organizarea congresului.

(2)

În cazul vacantării funcției de președinte executiv al Partidului Mișcarea
Populară, interimatul este asigurat de către unul dintre vicepreședinții partidului, prin
hotărârea Colegiului Național, până la organizarea congresului.
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(3)

În cazul vacantării funcției de secretar general al partidului, interimatul este
asigurat de către unul dintre secretarii generali adjuncți, prin hotărârea președintelui
sau a președintelui executiv al partidului, în această ordine, până la organizarea
congresului.

(4)

În cazul vacantării funcției de președinte al Consiliului Executiv Județean sau de
Sector, precum și a Consiliului Municipal București, interimatul se asigură de către un
președinte interimar numit de către Consiliul Executiv Național, până la organizarea
de noi alegeri.

(5)

În cazul vacantării funcției de președinte al Consiliului Executiv Local,
interimatul se asigură de către un președinte interimar numit de către Consiliul
Executiv Județean, până la organizarea de noi alegeri.

(6)

În cazul vacantării funcției de membru al Comisiei Naționale de Arbitraj și
Integritate, interimatul se asigură de membrii supleanți.
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CAPITOLUL XI
PATRIMONIUL ȘI FONDURILE PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ
Art.154 Partidul Mișcarea Populară poate deține bunuri mobile și imobile care sunt
necesare activităților sale specifice.

Art.155 Sursele de finanțare ale Partidului provin din:
cotizațiile membrilor partidului;
cotizații suplimentare ale membrilor diverselor structuri de conducere;
donații și legate;
venituri provenite din activități proprii;
subvenții de la bugetul de stat;
alte surse, potrivit legii.

Art.156 Operațiunile de încasări și plăți se efectuează cu numerar și prin conturi în lei și
în valută deschise în bănci cu sediul în România și se gestionează prin casieri, trezorieri
și mandatari financiari numiți de către președintele partidului de la fiecare nivel de
conducere, conform prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice.

Art.157
(1)

Membrii partidului plătesc o cotizație lunară, trimestrială, semestrială sau
anuală al cărei cuantum este stabilit de către Consiliul Executiv al Filialei și este valabil
pentru toți membri acesteia.

(2)

Hotărârea de stabilire a cuantumului cotizației de membru produce efecte
numai după aprobarea sa în Consiliul Executiv Național.

(3)

Filialele Județene și de Sector ale Partidului Mișcarea Populară plătesc către
trezoreria partidului o cotizație lunară al cărei cuantum este stabilit de către Colegiul
Național.

(4)
(5)

Organizațiile interne ale partidului nu pot stabili și încasa cotizație de membru.

Membrii Consiliilor Executive ale organizațiilor locale, județene, de sector,
municipale, a municipiului București și ai Consiliului Executiv Național pot stabili, cu
votul majorității membrilor acestora, plata unei cotizații suplimentare necesare
desfășurării activității acestor organisme.

(6)

Membrii partidului pot plătii contribuții suplimentare, cu respectarea
prevederilor legale.

Art.158
(1)

Întârzierea cu mai mult de 3 luni la plata cotizației de membru poate atrage
sancționarea membrului de partid conform Art.36 lit.a,b din Statut.
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(2)

Neplata cotizației suplimentare stabilite de către organismele de conducere
pentru membrii în structurile de conducere ale acestuia (indiferent de nivel) se
sancționează conform Art.36 lit.a‐d din Statut.

(3)

Întârzierea cu mai mult de 3 luni la plata cotizației stabilite de Colegiul Național
pentru filialele partidului poate atrage sancționarea președintelui organizației
conform Art.36 lit.a‐d din Statut și diminuarea normei de reprezentare a filialei la
Congresul Partidului Mișcarea Populară cu până la două treimi din numărul de
delegați.

Art.159 Membrii partidului care îndeplinesc funcții de conducere alese în partid nu sunt
remunerați pentru activitatea lor.
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CAPITOLUL XII
ASOCIEREA, AFILIEREA, FUZIUNEA PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ
Art.160 Partidul Mișcarea Populară poate iniția și stabili diferite forme de colaborare,
asociere, afiliere și fuziune pe plan intern și internațional cu mișcări politice, partide
politice și cu alte entități din cadrul societății civile, atunci când se constată că ambele
părți manifestă interes în realizarea unor scopuri comune, atât timp cât nu contravin
Programului Politic sau prezentului Statut.

Art.161 Colaborările, asocierile și afilierile se propun de către Consiliul Executiv Național
și se aprobă de Colegiul Național al partidului.

Art.162
(1)

Fuziunile cu alte mișcări, organizații sau partide politice se propun de către
Consiliul Executiv Național și se aprobă de Colegiul Național al partidului.

(2)

Fuziunile cu alte mișcări, organizații sau partide politice aprobate de către
Colegiul Național se supun votului la primul Congres al partidului.

CAPITOLUL XIII
ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ
Art.163 Partidul își încetează activitatea prin:
autodizolvare, hotărâtă de Congres, cu votul a peste două treimi din numărul
reprezentanților;
dizolvare, pronunțată pe cale judecătorească sau prin hotărâre a Curții
Constituționale;
reorganizarea, în condițiile legii;
constatarea încetării existenței sale, prin inactivitate, de către Tribunalul
București, în conformitate cu dispozițiile Legii partidelor politice;
în alte cazuri prevăzute de lege.
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CAPITOLUL XIV
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Art.164
(1)

Prezentul Statut reglementează modul de organizare și de funcționare al
Partidului, stabilind principii și norme obligatorii pentru toate organizațiile și pentru
toți membrii partidului, în concordanță cu dispozițiile legale în materie.

(2)

Statutul se adoptă și poate fi modificat de Colegiul Național sau de Congresul
Partidului.

(3)

Modificările aduse Statutului prin hotărârea Colegiului Național se supun
votului la primul Congres al partidului.

Art.165 Alte reglementări, regulamente și modalități de lucru care nu sunt prevăzute în
Statut vor fi aprobate de către Colegiul Național, la propunerea Consiliului Executiv
Național sau după caz, de către Consiliul Executiv Național.

Art.166 Funcțiile de prim‐vicepreședinte de filială alese sau numite în conformitate cu
statutul anterior vor rămâne în vigoare până la următoarele alegeri.

Art.167 Prevederile Legii partidelor politice completează corespunzător prevederile
prezentului Statut.

Art.168 În termen de maximum 6 luni de la desfășurarea Congresului partidului pentru
adoptarea prezentului Statut, Colegiul Național va adopta toate Regulamentele de
organizare și funcționare ale organismelor partidului.
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Anexa nr.1
A. Semnul permanent al Partidului
Alb‐Negru:

Color:

B. Descriere Logo Partidul Mișcarea 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;
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 inițialele Partidului Mișcarea Populară, respectiv
„PMP”, scrise cu majuscule.
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