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Anexa 7 
 
 

S T A T U T U L   PARTIDULUI NATIONAL ŢARANESC MANIU-MIHALACHE 
 

P R E A M B U L 
 
 
PNŢMM, un partid politic este constituit în temeiul Legii 14 şi a art. ...din Constituţia României, 
conform dreptului de liberã asociere. 
Scopul principal  al partidului este refacerea României autentice, distrusã de orânduirea de 
naturã criminalã şi de obârşie strãinã, care a dãinuit între 30 Decembrie 1947 şi 22 Decembrie 
1989, în continuare desfiguratã prin „tranziţie”, de cãtre structurile care asigurã perenitatea 
beneficiarilor sistemului oficial abolit.  
 
CAPITOLUL I:  IDENTITATE, SEDIU 
Art.1 
1. Partidul este o asociaţie cu caracter politic a cetăţenilor români cu drept de vot şi se numeşte 
PARTIDUL NAŢIONAL ŢÃRÃNESC MANIU-MIHALACHE, prescurtat PNŢMM. 
2. PNŢMM este persoană juridică română, de drept public, care îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu Constituţia României, legislaţia română în vigoare, prezentul Statut şi 
regulamente interne. Personalitatea politicã a PNŢMM este determinatã de principiile 
fundamentale care-i motiveazã acţiunea: Morala Creştinã, Pluralismul Democratic, Patriotismul 
Luminat, Dreptatea Socialã, precum si Subsidiaritate, Solidaritate şi Descentralizare. 
Art.2 
Semnul permanent al partidului, alb-negru este cercul sub care este scris grupul de iniţiale 
„PNŢMM”. În forma color, cercul şi denumirea sunt de culoare abastră şi interioriul cercului 
este galben. (Anexa 1, parte integrantă a statutului).  
Art.3 
Sediul central al PNŢMM este în Bucureşti, Sectorul 1, Calea Grivitei nr.23-23A.  
 
CAPITOLUL II:  SCOP - OBIECTIVE 
Art.4 
PNŢMM este un partid creştin democrat, întemeiat pe valorile tradiţionale ale românilor şi 
ale civilizaţiei europene, al cărui scop este reconstruirea României printr-o acţiune politică 
conformă cu principiile care au motivat Rezistenţa Naţională impotriva comunismului, precum 
şi printr-o operă de educaţie politică, economică şi socială.  
Politica PNŢMM se bazează pe accepţiunea creştină a omului şi pe răspunderea sa în faţa lui 
Dumnezeu. Inspirat în acţiunea sa de morala creştină, PNŢMM este un partid de orientare 
creştină deschis pentru oricine afirmă demnitatea şi libertatea tuturor oamenilor. 
PNŢMM urmăreşte ca activitatea politică să fie, ca orice activitate umană, subordonată integral 
moralei; interesele egoiste, de grup sau de partid, trebuind să se supună intereselor generale. 
Art.5 
1. Obiectivele permanente ale PNŢMM sunt exclusiv de natură politică. Scopul lor este 
dezvoltarea societăţii româneşti,  prin creşterea rolului României  în structurile euro-atlantice şi 
ale Uniuinii Europene, prin consolidarea statului de drept şi a economiei de piaţă, prin 
combaterea ideologiilor şi a practicilor totalitare şi prin promovarea doctrinei creştin-
democrate. 
2. Obiectivele fundamentale sunt: 

a. Reluarea firului întrerupt al continuitãţii istorice - prin închiderea totalã şi eliminarea 
definitivã a parantezei sovieto-marxiste din viaţa Statului şi a societãţii noastre; 
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b. Promovarea principiilor Restaurarea democraţiei, prin asigurarea revenirea la ordinea 
constituţionalã voitã de români, înlãturatã cu forţa de ocupantul strãin; 

c. Regenerarea ţesutului social şi refacerea solidaritãţii naţionale, destructurate de teroarea 
fizicã şi de condiţionarea ideologicã din perioada regimului comunist; 

d. Reconstructia integralã a proprietãţii private licite  în România - baza independenţei 
personale, a activitãţii economice şi a bunãstãrii generate de aceasta, atât prin restituire cât şi 
prin sprijinirea ei economică; 

e. Lichidarea sechelelor instituţionale şi umane ale totalitarismului comunist, corupţia şi 
poziţiile hegemonice politice, patrimoniale şi sociale pe care urmaşii regimului comunist, din 
structurile regimului comunist şi le-au însuşit prin rapt şi fraudă. Obiectivul final este reala 
reconciliere naţională; 

f. Reaşezarea pe temeiuri morale şi materiale sãnãtoase a economiei naţionale şi a 
raporturilor sociale, de care depind prosperitatea românilor şi armonia relaţiilor dintre ei. 

g. - Păstrarea şi consolidarea valorilor fundamentale, marcate de creştinism, ale 
democraţiei. 
3. Obiectivele actuale ale PNŢMM, pe lângă cele enumerate mai sus sunt:  

a. Unirea tuturor românilor in interiorul statului unitar naţional român şi anularea efectelor 
pactului încheiat între puterile totalitare la 23 August 1939; 
b.  Lichidarea sechelelor politice şi sociale ale orânduirii de naturã criminalã şi de obârşie 
strãinã, începând cu poziţiile hegemonice însuşite prin rapt şi fraudã de oligarhia ex-
comunistã; reconcilierea naţională se poate obţine numai prin lustraţie; 
c. Reaşezarea pe temeiuri morale şi materiale sãnãtoase a economiei naţionale şi a 
raporturilor sociale, de care depind prosperitatea românilor şi armonia relaţiilor dintre ei.    
d. Ridicarea demnitãţii românilor, pentru a ajunge cetãţeni ai Uniunii Europene, dintre cei 
mai respectaţi. 

 
CAPITOLUL III:  MIJLOACE 
Art.6 
1. Primul mijloc de acţiune al PNŢMM îl constituie militantismul membrilor sãi. 
2, Resursele financiare ale PNŢMM sunt patrimoniul iniţial, cotizaţiile membrilor, donaţiile 
necondiţionate, contribuţiile şi subventiile conforme cu prevederile legale şi orice alte venituri 
legale. 
3. Alte mijloace materiale: 

- bunuri legal obţinute. 
- întreprinderile legal constituite din proprietatea partidului  

 
CAPITOLUL IV:  MEMBRII PARTIDULUI 
Secţiunea I:  Membrii Partidului- Categorii 
Art.7 
1. PNŢMM este format din cetăţeni români cu drept de vot, care aderã şi se inscriu direct în 
Organizaţia Locală pe raza căreia domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea. 
2. Membrii partidului sunt: 

a. membri activi (în continuare "Membri"): toţi cei care plãtesc cotizaţie şi militeazã  în 
rândurile partidului; 
b. membri de onoare stabiliţi la nivel naţional de către Comitetul National de Conducere  

- din sânul Partidului: binefãcãtorii şi cei cu merite deosebite;  
- din afara Partidului: persoane care i-au adus servicii, pecum şi cele pe care doreşte sã 

le cinstească şi care acceptă această calitate; 
c. membri susţinători, care semnează pentru partid listele prevăzute de legea în vigoare 

pentru infiintare şi/sau participare în alegeri.  



 3 

3. Toate categoriile de membri pot participa la deliberări, dar numai Membrii şi membrii de onoare 
pot vota şi candida la funcţii. 
Secţiunea a II-a:  Admiterea in partid 
Art.8 
1.Pentru admiterea în PNŢMM este necesarã îndeplinirea urmãtoarelor condiţii: 

a. întrunirea criteriilor de legalitate şi onorabilitate prevăzute de lege şi statut; 
b. adeziunea scrisa la Principiile şi Programul Partidului; 
c. angajamentul scris de a respecta Statutul şi regulamentele PNŢMM. 

2. Nu pot face parte din PNŢMM urmãtoarele categorii de persoane: 
a. cele cărora legal le este interzisă asocierea politică; 
b. cele care au participat sau au sprijinit actiunile represive ale regimului comunist, fãcând 

parte din structurile regimului comunist sau colaborând cu acestea; 
c. cele care au deţinut rãspunderi în PCR sau în structurile lui anexe; 
d. agenţii şi colaboratorii puterilor strãine care atenteazã la suveranitatea politicã sau 

teritorialã a României;  
e. membrii asociaţiilor,fundaţiilor sau oricăror alte organizaţii sau structuri care impun 

obligaţii de fidelitate faţă de ele, deasupra celor faţă partid. 
3 Admiterea în PNŢMM se face pe baza unei cereri scrise tip adresatã de cetăţean Organizaţiei 
Locale, din circumscripţia de la domiciliul acestuia  continand o declaraţie pe propria rãspundere 
a petentului, care atestă cã îndeplineşte condiţiile de la art. 9, 12 si13. 
4. Organizaţia Localã, prin Biroul său de conducere, analizează cererea, audiază candidatul şi 
îşi face cunoscutã decizia. Decizia poate fi contestată la organizaţia teritorială de nivel superior 
unde se judecă de către biroul de conducere, unde hotărârea este definitivă şi irevocabilă. 
Secţiunea a III-a:  Drepturi şi obligaţii 
Art.9 Drepturi 
1. Toţi membrii din aceeaşi categorie au drepturi şi obligaţii egale. De regulă, Membrii pot 
candida pentru funcţii în Partid, doar dacă au o vechime de cel puţin şase luni. Organul 
deliberativ, la a cărui şedinţă participă, poate acorda prin vot derogarea de la această regulă. 
2. Membrii Partidului se bucură de toate drepturile democratice de exprimare şi de manifestare, 
politice şi electorale, în cadrul partidului, în limitele stipulate de Statut şi de regulamente. Fiecare 
membru are dreptul  la iniţiativă politică şi la posibilitatea examinării acesteia într-un cadru 
organizat. 
3. Membrii partidului au următoarele drepturi: 

a. sa participe activ la deliberari în cadrul forurilor partidului din care fac parte, 
b. să-şi exprime liber opiniile şi propunerile de iniţiativă politică; 
c. să participe la adoptarea hotărârilor forurilor din care fac parte; 
d. să aibă acces la hotărârile forurilor de conducere ale acestuia; 

3. Membrii activi au în plus următoarele drepturi: 
a. să voteze; 
b. să fie aleşi în funcţii de conducere în partid,  
c. să fie aleşi sau desemnaţi candidaţi pentru funcţii publice. 

Art.10 Obligaţii 
1. Membrii Partidului au datoria de a reprezenta, în orice împrejurare, cu onoare PNŢMM. 
Membrii au obligaţii derivate din normele uzuale de comportament, civilitate, solidaritate şi 
colegialitate, specifice oricărei comunităţi de persoane cu idealuri, principii şi valori comune, 
precum şi din angajamentele asumate voluntar la intrarea în Partid şi ulterior. 

2. Membrii partidului au următoarele obligaţii: 
a. corectitudine şi fidelitate faţă de partid,. 
b. militantism permanent pentru partid, activism politic şi electoral, participarea şi 
sprijinirea in campania electorală a candidaţilor partidului, susţinerea poziţiilor oficiale ale 
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partidului şi în nici o situaţie să nu ia atitudini publice împotriva acestora 

c. atitudine colegială, amicală, deschisă şi corectă faţă de colegii din partid 
d. moralitate, corectitudine, onorabilitate şi onestitate publică, 
e. să respecte scopurile, doctrina şi democraţia în partid, precum şi ierahia acestuia 

f. să cunoască, să respecte şi să îndeplinească hotărârile forurilor de conducere ale  
partidului;  
g. să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor cu caracter intern, 

3. Membrii activi au în plus următoarele obligaţii: 
h. să urmărească şi să ţină legătura cu structurile de partid, 
i. să activeze onest şi responsabil în funcţiile în care au fost aleşi în partid, 
j. să exercite cu competenţă şi cu cinste funcţiile publice în care au fost promovaţi de 
partid, 
k. să participe la activităţile organizaţiei la care este solicitat. 
l. să plătească la termen cotizaţiile şi donaţiile promise. 

Secţiunea a V-a:  Răspunderea disciplinară  
Art.11 
Membrii Partidului răspund disciplinar dacă: 

a. nu respectă Statutul şi regulamentele interne; 
b. comit fapte care dăunează activităţii, unităţii, imaginii şi prestigiului Partidului. 
c. comit abuzuri în exercitarea funţiilor în partid sau publice pe care le deţin. 

Abaterile disciplinare sunt judecate în primă instanţă de către Biroul de conducere de la nivelul la 
care activează cel care a comis abaterea. 
Art.12 
Sancţiunile care pot fi aplicate pentru abaterile disciplinare sunt: 

a. suspendarea temporară a unor drepturi statutare; 
b. suspendarea calităţii de membru pe o durată determinată; 
c. retragerea sprijinului politic şi demiterea din funcţii de conducere in partid; 
e. retragerea sprijinului politic pentru cei care deţin funcţii publice; 
f. excluderea din partid. 

Secţiunea a VI-a:  Pierderea calităţii de Membru 
Art.13 
Calitatea de Membru se pierde prin: 

a. demisie, adresatã în scris biroului local de conducere, cu efect de la primire; 
b. excludere, pentru acţiuni potrivnice politicii PNŢMM şi pentru încãlcãri grave ale 
principiilor fundamentale, ale Programului sau ale Statutului; 
c. orice altă situaţie în care se constată existenţa unei incompatibilităţi legale sau statutare. 
d. înscrierea în alt partid politic sau intr-o alianţă politică din care PNTMM nu face parte. 

 
CAPITOLUL V:  ORGANIZAREA PNŢMM 
Secţiunea I:  Autonomie şi Descentralizare 
Art.14 
PNŢMM este organizat şi funcţioneazã pe temeiul autonomiei interne şi al competenţei 
specifice. Partidul cuprinde: 
1. Organizaţii cu competenţã teritorialã, structurate ierarhic la urmãtoarele niveluri: 

a. Teritorial: 
- Local (OL): organizaţiile comunale, orãşeneşti/municipale şi de sector (OSB), ai cãror 

membri sunt persoane fizice şi ale cãror organe conducãtoare sunt alese direct de către 
Membri; 

- Intermediar: organizaţiile judeţene (OJ) şi a Capitalei, la care sunt afiuliate organizaţiile 



 5 

locale şi ale cãror organe conducãtoare sunt alese indirect de Membri; 
- Comitetul Naţional ŢărăniştiLor de Pretutindeni (CNŢP) grupează membrii şi 

organizaţiile Partidului din afara ţării, asociaţi în filiale la nivelul fiecărei ţări; activitatea CNŢP 
este condusă de către un coordonator, care este membru al CNC; 
b. Central: conducerea naţionalã, competentã în toatã ţara şi în toate domeniile care nu sunt 
expres rezervate Organizaţiilor Teritoriale şi Organizaţiilor Speciale. 

2. Toate organizaţiile partidului au ca sarcini politice şi organizatorice principale: 
a. promovarea principiilor şi valorilor partidului în electorat, 
b. atragerea spre partid a elitelor culturale, universitare, tehnice, administartive, sportive, 

oameni de afaceri şi în general a tuturor corpurilor profesionale. 
c. recrutarea şi promovarea cu obiectivitate a celor mai valoroşi candidaţi în alegeri, 
d. organizarea instruirii Membrilor pentru exercitarea competenta a funcţiilor publice şi în 

partid a funcţiilor pentru care doresc sa candideze. 
e. recrutarea permanenta de noi membri şi infiintarea de organizaţii locale care  sa asigure 

o acoperire integrală teritorială  
f. promovarea în conducerea lor a celor mai eficienti Membri din punct de vedere politic, 
g. particiarea şi sprijinirea in campania electorală a candidaţilor partidului. 

Art.15 
1. Organizaţiile teritoriale pot reprezenta partidul politic faţă de terţi, la nivelul administrativ 
corespunzător, pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea acestora. 
2. a. Pentru a fi recunoscute şi a se bucura de dreptul statutar de a-şi alege conducerea: 

- Organizatiile locale trebuie sa aiba minimum 10 Membri şi membri susţinatori 
- Organizaţiile intermediare şi CNŢP trebuie sa aibă cel puţin 5 organizaţii afiliate 

b. Organizaţiile care nu indeplinesc criteriile de mai sus vor avea conduceri interimare 
numite de către Biroul de conducere de la nivel superior. 
3. Senatul Partidului (SEN) este garantul liniei politice a Partidului şi este format din veteranii 
Partidului. Senatul funcţionează ca organizaţie afiliată la nivel national şi judetean, conform 
unui regulament propriu. Conducerea Senatului Partidului trebuie să cuprindă membri ai 
Rezistenţei Naţionale, cu statut sau merite recunoscute. În senat pot intra membrii partidului 
peste 65 de ani, care aleg sa activeze în aceasta organizaţie. Preşedintele Senatului Partidului 
participă cu drept de vot în Biroul Naţional de Conducere, iar preşedinţii filialelor Senatului 
participă cu drept de vot Birourile de Conducere ale organizaţiilor teritoriale  
4. Organizaţii cu competenţã specificã, numite Speciale (OS), a cãror autonomie priveşte 
numai materia particularã a activitãţii lor. Acestea sunt Organizaţia de femei. de tineret, de 
studenţi, organizaţiile profesionale şi altele. Organizaţiile speciale se organizează la nivel 
naţional şi judeţean, au statut de filialã şi îşi desfãşoarã activitatea specificã pe baza unor 
regulamente de funcţionare proprii, adoptate de adunãrile lor generale şi aprobate de Biroul 
Naţional de Conducere. Apartenenţa la aceste organizaţii este condiţionatã de deţinerea calitãţii 
de membru la o organizaţie localã. Preşedinţii organizaţiilor speciale sunt invitaţi permanenţi la 
şedinţele biroului de conducere judeţean/de sector. Organizaţiile speciale sunt recunoscute 
dacă au filiale în cel puţin jumătate din organizaţiile judeţene/de sector ale PNŢMM, numărul 
minim de membri necesar pentru constituirea unei filiale fiind de 5 membri. 
Art.16 
2. Organizaţiile Teritoriale, Senatul şi cele Speciale au statut de filiale autonome, dar nu au 
personalitate juridicã. Conducerile la nivel naţional ale organizaţiilor speciale şi a Senatului sunt 
alese în conferintele lor nationale şi validate de Biroul Naţional de Conducere.  
Secţiunea a II-a:  Organizaţii Teritoriale - Subsidiaritate şi Ierarhie 
Art.17 
1. Organizaţia localã (OL) este unitatea organicã fundamentalã a partidului, toţi membrii  
PNŢMM facând în mod obligatoriu parte din Organizaţia Localã în care au domicilul legal, 
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rezidenţa sau unde îşi desfăşoară activitatea. Organizaţia Localã se constituie cu aprobarea 
organizaţiei teritoriale de nivel imediat superior.  
2. In Organizaţia Localã participarea membrilor la deliberãri este directã şi mandatul conducerii 
imediat. 
3. Organizaţiei Locale îi aparţine hotărârea de admitere şi înscriere în Partid a membrilor, 
precum şi reprezentarea acestora în organizaţiile teritoriale de la nivel superior.  
4. Numărul minim de membri necesar pentru constituirea unei Organizaţii Locale este de 10 
membri. Dacă acest numar nu este realizat, se constituie un nucleu, Se numeste de către BCJ 
un Birou de conducere interimar, care va recruta noi membri, va ţine legătura cu organizaţia 
judeţeană şi va organiza adunarea generala a organizaţiei, imediat ce reuşeşte să se constituie. 
5. Când numãrul membrilor unei Organizaţii Locale este mai mare decât 100, aceasta îşi poate 
desfãşura activitatea în mai multe Secţii. Secţiile sunt administrate şi conduse prin delegare de 
mandatari expres numiţi de Biroul Local de Conducere.  
Art.18 

1. Organizaţia judeţeană (OJ) grupează totalitatea organizaţiilor locale din judeţ şi 
filialele locale ale organizaţiilor speciale şi a Senatului Partidului. O organizaţie judeţeană 
trebuie sa aibă cel puţin 5 organizaţii teritoriale afiliate, în caz contrar conducerea organizaţiei 
fiind numită de către BNC cu statut Birou Judetean de Cconducere interimar. Sediul 
organizaţiei judeţene este în localitatea de reşedinţă a judeţului. 

2. Organizaţia Capitalei (OMB) grupează organizaţiile de sector (OSB). 
Art.19 
Autoritatea Conducerii Centrale se întemeiazã pe delegarea de jos în sus a puterilor şi se 
exercitã ierarhic de sus în jos, la toate nivelurile Partidului. Organizaţiile Teritoriale deleagã - de 
jos în sus - instanţelor superioare examinarea şi soluţionarea problemelor a cãror dezbatere 
şi/sau soluţionare depãşeşte competenţa şi mijloacele lor de acţiune.  
Art.20 
Conducerea naţionalã deleagã Organizaţiilor Teritoriale realizarea la nivel local a programului 
politic adoptat de Congresul Partidului, îndeplinirea deciziilor sale şi - în genere – funcţionarea 
şi activitatea partidului în teritoriu. 
Secţiunea a III-a:  Reprezentanţi aleşi, mandatari numiţi şi delegaţi din oficiu  
Art.21 
1. În PNŢMM, calitatea de reprezentant sau de delegat ales este conferitã prin votul secret al 
Membrilor unei adunãri.  
2. Mandatul este o împuternicire personalã, datã pe termen determinat unui delegat, de către 
titularul unei funcţii alese, in condiţiile in care acesta este in imposibilitate de a participa sau de 
către un preşedinte al unei organizaţii dacă acesta participă la o adunare in virtutea unei alte 
funcţii. 
3. Delegarea din oficiu sau de drept este efectul juridic al deţinerii unei funcţii sau a unui mandat. 
 
CAPITOLUL  VI:  ORGANELE DE CONDUCERE 
Secţiunea I:  Categorii şi specificitate 
Art.22 
Organele de Conducere ale Partidului sunt: 
1. Adunãrile deliberative plenare, organe supreme de conducere, care, fiecare la nivelul său de 
competenţã, discutã şi definesc linia politicã a PNŢMM, stabilesc directivele organizaţiei şi 
organizeazã activitatea ei: 

a. Adunarea Generalã (AG) a Organizaţiei Locale, în care toţi Membrii sunt direct 
reprezentaţi; 
b. Conferinţa Judeţeanã (CJ), respectiv a Capitalei, în care sunt reprezentaţi indirect 
Membrii tuturor Organizaţiilor Locale din judeţ, respectiv din sectoare; 
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c. Congresul Partidului, în care sunt reprezentaţi indirect Membrii tuturor Organizaţiilor 
Teritoriale – judeţene şi de sector. 

2. Corpurile deliberative permanente, cãrora le este delegatã între sesiuni puterea de a delibera 
şi de a hotărî sunt: 

a. Comitetul de Conducere al Organizaţiei Locale (CLC); 
b. Comitetul Judeţean de Conducere (CJC), respectiv al Capitalei; 
c. Comitetul Naţional de Conducere (CNC). 

3. Organele executive, care duc la îndeplinire programul adoptat de adunãrile deliberative 
plenare şi administreazã, la nivelul lor respectiv, activitatea internã şi externã a PNŢMM: 

a. Biroul de Conducere al Organizaţiilor Locale (BLC), ales de AG; 
b. Biroul Judeţean de Conducere (BJC), respectiv Biroul de Conducere al Capitalei. ales de 
conferiţa judeţeană, respectiv de către conferinţa organizaţiei capitalei; 
c. Biroul Naţional de Conducere (BNC), ales de Congres, având durata mandatului de 4 ani. 

4. Preşedintele Organizaţiei Teritoriale, respectiv al Partidului, conduce şi reprezintã PNŢMM la 
nivelul său de competenţã, ca delegat local al preşedintelui partidului de la nivel naţioinal, in baza 
deciziilor birourilor de conducere pe care le prezidează.  
5 Durata tuturor mandatelor birourilor de conducere, preşedinţii inclusiv este tot de 4 ani.  
6. În caz de egalitate la vot (prin abţinere sau absenţă ) votul preşedintelui (conducătorului ) 
organizaţiei este decisiv. 
Art.23 
1. CLC cuprinde membrii BLC, aleşii locali – primar, viceprimar, consilierii locali – câte un 
reprezentant la acelasi nivel al organizaţiilor speciale, desemnat de acestea, şi un număr de 
membri aleşi. Numărul membrilor aleşi trebuie să fie cel puţin egal cu cel al consilierilor locali. 
2. CJC cuprinde BCJ, preşedinţi OL, preşedintele de onoare al organizaţiei, preşedinţii filialelor 
judeţene ale organizaţiilor speciale şi senatului, primarii şi consilierii judeţeni, demnitarii la nivel 
naţional - membri ai organizaţiei.  
Art.24 
La acelaşi nivel, organele de conducere mai largi pot exercita atribuţiile organelor de conducere 
mai restrânse. 
Secţiunea a II-a: Reguli generale şi specifice 
Art.25 
1. La Adunările Generale ale Organizaţiilor Locale participă toţi Membrii Organizaţiei Locale.  
2. Celelalte Adunãri deliberative plenare (cazul conferintelor judetene şi a capitalei, precum şi a 
conferintelor nationale ale organizaţiilor speciale şi senatului) sunt alcãtuite din: 

a. Delegaţi aleşi - prin vot direct şi secret de membrii Organizaţiilor afiliate; criteriul de 
proporţionalitate al reprezentãrii fiind acelaşi pentru toate organizaţiile; 

b. Delegaţi din Oficiu (de drept) - sunt membrii comitetelor de conducere la acelaşi nivel, 
trei reprezentanţi al Senatului şi câte unul al fiecãrei Organizaţii Speciale. 

c. Delegaţii aleşi trebuie să fie majoritari în orice adunare deliberativă plenară.  
d. Alegerea delegaţilor la conferinţe şi congres se face prin vot secret, nominal pe listă, în 

şedinţe ale comitetelor de conducere sau daca acestea nu sunt constituite în şedinte ale 
birourilor de conducere ale organizaţilor afiliate reprezentate. 

e. Criteriile de reprezentare ale organizaţiilor la afiliate la o conferinta sau la congres pot fi: 
i. rezultatele electorale la ultimile alegeri locale, parlamentare sau europarlamentare 
(sau altele care vor apare în viitor, de..ex. alegeri regionale) 
ii. numarul de membri ai partidului alesi în funcţii publice (consilieri locali, consilieri 
judeteni, primari, preşednti de consilii judetene, parlamentari), pentru fiecare categorie 
stabilindu-se câte un numar de delegati alesi 
iii. numarul total de membri activi şi simpatizanţi ai fiecarei organizatii afiliate. 
iv. alte criterii stabilite de către Comitetul National de Conducere. 
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f. Comitetul National de Conducere stabileste prin hotarare criteriile aplicabile şi ponderile 
acestora în calculul numarului de delegati alesi de către fiecare organizaţie afiliata. în lipsa 
unei astfel de reglemantari se vor aplica criteriile de la lit.e, pct.i,ii,iiii, de mai sus, care vor 
avea ponderi egale. 
g. Numãrul total al participanţilor la o adunare deliberativă plenară este stabilit de către 
organizatorul acesteia şi în raport cu acest număr şi ponderile criteriilor se calculeazã norme 
de reprezentare pentru fiecare criteriu aplicabil conform hotararii CNC în vigoare şi în final 
se determină numãrul delegaţilor aleşi pentru fiecare Organizaţie afiliată. 
h. Ambele categorii de delegati iau parte la vot cu drepturi egale. 
i. Daca dimensiunile organizaţiilor de la pct.2 sunt reduse, sub 100 de membri, atunci 
conferintele se organizează cu participarea tuturor membrilor, ca şi la o adunare generală 

Art.26 
1. Adunãrile plenare sunt statutar constituite dacã întrunesc urmãtoarele condiţii: 

a. dacă s-a facut convocarea conţinând, data, localitatea, ordinea de zi cu cel puţin 7 de 
zile înaintea deschiderii AG şi cu cel putin 30 de zile in cazul conferintelor şi congresului. 
Convocarea se poate face informatic, prin nota telefonica sau prin poştă sau prin orice 
modalitate prin care se asigură dovada primirii. 
b. daca participa majoritatea Membrilor la adunarile generale ale OL, respectiv majoritatea 
delegatilor la conferinte şi congres; 

2. În cazul AG locale, Membrii trebuie sã fie prezenţi personal. 
3. Neîndeplinirea acestor condiţii este urmatã de convocarea automatã a Adunãrii, pentru 7 zile 
mai târziu, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, fãrã nici o condiţie de cvorum. 
4, In termen de 5 zile de la convocare secretariatul comunică organizaţilor afiliate numărul de 
delegaţi care revine fiecăreia dintre ele şi normele de reprezentare. 
Art.27 
Adunãrile plenare au loc: 

a. în sesiune ordinarã, convocatã de drept, cu o periodicitate fixã de 4 ani, in termen de 6 
luni după alegerile parlamentare pentru Congresul Partidului, şi in conformitate cu un 
calendar, stabilit de CNC, după alegerile locale pentru organizaţiile teritoriale.. 
b. în sesiune extraordinarã, ori de câte ori este nevoie, convocatã la cererea a: 

i. - 1/3 din numarul total al Membrilor organizaţiei locale pentru AG a OL; 
ii. - majorităţii membrilor Comitetului de conducere de la acelaşi nivel, 
iii. - 2/3 dintre membrii biroului de conducere de la acelaşi nivel, 
iv. - unui birou de conducere la nivel superior. 

Art.28 
Adunãrile plenare, la nivelul lor de competenţã, au urmãtoarele atribuţii: 
1. dezbat şi aprobã ori resping: 

a. raportul politic al preşedintelui; 
b. raportul administrativ al secretarului; 
c. raportul financiar al trezorierului; 
d. raportul cenzorilor; 

2. valideazã activitatea şi deciziile Biroului şi Comitetului de Conducere din jurisdicţia lor; 
3. iau la cunoştinţã şi dezbat orice problemã doctrinară, politicã şi organizatoricã a Partidului; 
4. hotãrãsc linia politicã a PNŢMM pentru perioada urmãtorului mandat al conducerii lor; 
5. dupã prezentarea raportului, descarcã de gestiune, birourile de conducere în funcţie; 
6. aleg: 

a. secretariatul Adunării; 
b. preşedintele Organizaţiei Teritoriale; 
c. membrii Biroului de Conducere; 
d. membrii Juriului de Onoare, Disciplină şi Arbitraj, unde este cazul; 
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f. preşedintele de onoare. 
7. Adunarea Generală de la orice nivel în Partid poate alege un preşedinte de onoare, la 
nivelul respectiv de reprezentare, în semn de cinstire a activităţii şi meritelor persoanei 
respective faţă de Partid. Candidatul trebuie să fi exercitat funcţia de preşedinte ales la nivelul 
respectiv. Preşedintele de onoare participă din oficiu, cu drept de vot, la şedinţele forurilor de 
conducere existente la nivelul respectiv. 
8. Hotărârile adunărilor plenare se adoptă cu majoritatea celor care prezenţi.  
Art.29 
Între sesiuni, prerogativele adunãrilor deliberative plenare sunt exercitate de: 

a. Comitetul de Conducere Local/Sector, Judeţean/al Capitalei şi Naţional, ca organ 
deliberativ permanent; hotărârile comitetelor de conducere se adoptă cu majoritatea 
voturilor valabil exprimate (a celor prezenti), exceptand situaţiile în care statutul prevede alte 
majoritaţi calificate (de ½ sau 2/3). 
b. Biroul de Conducere – Local/Sector, Judeţean/al Capitalei şi Naţional - ca organ 
executiv şi administrativ; hotărârile birourilor de conducere se adoptă de către majoritatea 
absolută a celor cu drept de vot. 
c. Preşedinte, care reprezintã şi conduce organizaţia teritorială, respectiv partidul, la acelaşi 
nivel de activitate, in conformitate cu hotărârile forurilor de conducere din care face parte. 

Art.30 
Întrunirile comitetelor şi birourilor  de conducere sunt statutare daca participă majoritatea absolută 
a membrilor lor. Participarea se poate face şi prin teleconferinţă informatică şi/sau telefonică. 
Membrii forurilor de conducere care lipsesc fără a motiva statutar in scris absenţa la a doua 
convocare a unei şedinţe sunt scoşi din calculul cvorumului. 
Art.31 
1, Birourile de Conducere sunt formate din membri aleşi – preşedinte, prim vicepreşedinte, 
secretar general, vicepreşedinţi - şi membri din oficiu, după cum urmează: 

a. Biroul Local de Conducere este format din 3-7 membri aleşi; Adunarea Generală 
hotărăşte numărul de membri al BLC; 
b. Biroul Judeţean/Sector de Conducere este format din 5-11 membri aleşi, cărora li se 
adaugă preşedintele filialei judeţene a Senatului Partidului; 
c. Biroul Naţional de Conducere este format din 8-12 membri aleşi, cărora li se adaugă 
preşedintele de onoare al Partidului, preşedintele CNC şi preşedintele Senatului Partidului, 
dacă există persoane care au fost alese în aceste funcţii 

2. Pe lângă membrii titulari, Birourile de Conducere mai cuprind şi membri supleanţi: 3-5 la BLC, 
5-7 la BJC/BSC şi 8-12 la BNC. 
3. Membrii supleanţi participă la şedinţele Biroului de Conducere, fără drept de vot. În cazul în 
care intervine vacantarea unui post din Biroul de Conducere, acesta se completează prin 
titularizarea unui membru supleant, votata în Comitetul de conducere la acelasi nivel. 
Art.32 
Alegerea membrilor Birourilor de Conducere se face prin vot secret. 
Preşedintele, prim-vicepreşedintele şi secretarul (la nivel naţional - secretar general) sunt aleşi pe 
prin vot secret intre liste blocate pentru aceste funcţii propuse de către candidaţii la preşedinţie. 
După alegerea acestora, alegerea vicepreşedinţilor şi supleanţilor se face odată, prin vot secret 
uninominal pe listă, în ordinea descrescatoare a voturilor obţinute. 
1. Votul pe listă blocată, este vot majoritar eventual în două tururi de scrutin, intre două sau mai 
multe liste candidate inscrise pe buletinul de vot,. 
2. Votul uninominal de listă se aplică la vicepreşedinţi şi supleanţi. Pe buletinul de vot conţinând 
lista candidaţilor în ordine alfabetică se votează  „pentru” un numar de candidaţi (cel mult egal cu 
numarul locuri pentru vicepreşedinti şi cel putin ½ din acest numar). 
3. Se aleg primii clasaţi în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute, în numarul prestabilit de 
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adunare la propunerea preşedintelui ales, intâi vicepreşedntii şi apoi supleanţii. 
4. Trezorierul şi preşedntele CNC sunt alesi în prima sedinţă a CNC de după congres. 
Art.33 
În caz de vacanţă a unei funcţii dintr-un Birou de Conducere, se poate inlocui preşedintele 
cu primvicepreşedntele, primvicepreşedintele şi secretarul general cu vicepreşedinţi şi 
vicepreşedinţii cu supleanti, prin hotărârea comitetului de conducere şi cu aprobarea Biroului de 
conducere de la nivelul superior, dacă acesta există. Dacă aceste înlocuiri nu se pot face şi 
numarul de vicepreşedinţi se reduce la mai mult de jumătate, se numeste un Birou Interimar de 
Conducere (BIC), format din 3-7 persoane, care organizează alegeri într-un interval de cel mult 
60 de zile, iar până atunci girează activităţile curente. Dacă nu îşi îndeplineşte mandatul, la 
sfârşitul acestui interval, un nou BIC este numit. 
Secţiunea III: Candidaturile partidului la funcţii publice 
Art.34 
1, Candidaţii pentru functiile de consilier local şi primar se stabilesc de catre Comitetele de 
conducere ale organizaţiile teritoriale corespunzătoare circumscripţiilor electorale in care se 
depun candidaturile, prin hotărâre a comitetului său de conducere sau, daca acesta nu există, la 
nivel de birou. Listele cu candidaţi se comunică în timp util organizaţiei judeţene, sub sancţiunea 
intocmirii acestor liste de către aceasta. 
2. Candidaţii pentru funcţiile elective la nivel judeţean (consilieri judeţeni si eventual alte funcţii 
prevăzute de legea in vigoare) se stabilesc de către comitetul de conducere judetean la 
propunerea biroului de conducere judeţean. 
3. In situatia in care aria de impact a activităţii funcţiiei publice diferă de aria de reprezentare 
corespunzând circumscripţiei electorale (cazul parlamentarilor), desemnarea candidatilor se face 
de catre birourile de conducere corespunzând acestora (naţional şi judeţean). În caz de 
divergenţă desemnându-se o comisie mixtă de trei persoane, câte un reprezentant al fiecărui 
birou si un arbitru desemnat de către preşedintele partidului.  
4. Candidaturile sunt prezentate legal sub semăntura preşedntelui partidului la nivel national şi 
sub semnatura preşedinţilor organizaţiilor judetene la nivel judetean şi local. 
5. Neconformarea celor care deţin dreptul de semnatură în raport cu hotărârile finale adoptate 
este abatere disciplinară gravă, care atrage dupa sine demiterea celor vinovati. 
6. În cazul aparitiei unor noi funcţii publice elective, CNC va stabili modalitatea stabilire şi de 
prezentare a candidaturilor. 
 
CAPITOLUL  VII:  CONDUCEREA  NAŢIONALÃ 
Secţiunea I:  Caracteristici 
Art.35 
Organele Conducerii Naţionale au următoarelen prerogative lor particulare: 

- personificã juridic Partidul ca entitate unitarã, fiind expresia totalitãţii organizaţiilor 
acestuia; 
- iau decizii pe plan naţional şi general, interne şi externe, aplicabile la toate nivelurile 
teritoriale şi la toate domeniile particulare. 

Secţiunea a II-a:  Congresul 
Art.36 
For suprem de decizie al Partidului, Congresul are atribuţii nelimitate în partid în orice domeniu. 

1. Alege: 
a. Preşedintele Partidului; 
b. Membrii Biroului Naţional de Conducere; 
c. Juriul de Onoare, Disciplină şi Arbitraj;  
d. Comisia de Cenzori; 
e. Preşedintele de onoare al Partidului; 
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2. Judecă pe loc contestaţiile şi petiţiile care-i sunt inaintate, numind comisii de 3 membri 
pentru analiză şi prezentare în fata plenului. 
3. Adoptă Statutul si Programul Politic al Partidului; 
4. În general, adoptă orice hotărâri cu privire la activitatea Partidului; 
5. Poate hotărî reorganizarea, comasarea. prin fuziune sau absorbţie, cu alte partide, 
6. Poate hotărî încetarea activităţii, respectiv dizolvarea Partidului  

Art.37 
1. Congresele pot fi ordinare sau extraordinare. Ambele deliberează cu egală competenţă. 
2. Congresul ordinar al PNŢMM se întruneşte o dată la patru ani, într-un interval de maximum 6 
luni de la alegerile pentru Parlamentul României . Congresul ordinar este convocat și organizat 
de către BNC în funcţie. 
Art.38 
1. Congresul extraordinar poate fi organizat oricând circumstanţele politice interne sau externe 
Partidului o cer.  
2. Congresul extraordinar se convoacă cu cel puţin 30 de zile înainte, în conformitate cu 
prevederile pentru adunarile generale ale art. 27, lit.b, pct. i, ii şi iii.,  
3. La solicitarea pentru a se convoca un congres extraordinar a unei treimi din organizaţiile 
existente judeţene şi de sector, se întrunesc din oficiu pentru aprobarea cererii, in termen de 14 
zile BNC, şi apoi. in cazul respingerii sau neexprimării, în termen de 21 de zile, CNC în sesiune 
extraordinară, care are dreptul să aprobe sau să respingă cererea. 
4. Pentru congresele convocate de către CNC, pentru chestiunile operative, acesta poate numi 
o Comisie de organizare a congresului formată din 3-5 persoane care preia atribuţiile in materie 
ale BNC. Dacă nu respectă hotărârile CNC, BNC este demis de drept şi CNC numeşte la 
conducerea partidului un Birou de Condudere Interimar. 
Secţiunea a III-a:  Comitetul Naţional de Conducere 
Art.39 
Comitetul Naţional de Conducere este format din: 

a. Membrii BNC, titulari şi supleanţi, preşedintele de onoare şi trezorierul; 
b. Preşedintele şi alţi doi reprezentanţi ai Senatului Partidului; 
c. Preşedinţii Organizaţiilor Judeţene şi de Sector şi ai Organizaţiilor Speciale; 
d. Deţinãtorii de demnitãţi publice (funcţii şi mandate) la nivel naţional, care sunt membri ai 
PNŢMM; 
e. Membrii Partidului aleşi în organisme politice internaţionale din care Partidul face 
parte;  
f. Coordonatorul CNŢP ; 
g. Membrii de onoare ai partidului. 

Art.40 
1. CNC se întruneşte în sesiuni ordinare, de patru ori pe an, în ultima sâmbătă din lunile martie și 
septembrie. 
2. CNC poate fi convocat în sesiune extraordinară:  

a. la cererea preşedintelui CNC;  
b. la cererea Preşedintelui Partidului;  
c. la cererea BNC;  
d. la cererea a 1/3 dintre membri săi. 
e. la cererea a 1/3 dintre organizaţiile teritoriale afiliate: judeţene sau de sector. 

3. Convocarea şi ordinea de zi vor fi comunicate cu cel puţin 7 zile înaintea reuniunii. 
Art.41 

1. Reuniunile CNC sunt conduse de preşedintele CNC, iar în lipsa acestuia, de cãtre un 
membru al său, ales ad hoc. 

2. Preşedintele CNC este ales de CNC, dintre membrii săi. Durata mandatului preşedintelui 
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CNC este de 4 ani. Preşedintele CNC este membru de drept al Biroului Naţional de Conducere. 
3. La sedintele CNC pot participa, fără drept de vot, invitaţi ai BNC sau ai Preşedntelui CNC. 

Art.42 
1. În afara problemelor curente care intervin în viaţa Partidului, pe care CNC le dezbate şi în 
legatura cu care adoptă hotărâri politice sau organizatorice, CNC are şi următoarele atribuţii: 

a. in prima sedinta după congres isi alege preşedntele CNC şi trezorierul. 
b. stabileşte cuantumul cotizaţiilor, 
c. la propunerea BNC, adoptă modificari şi completări la statut şi program. 
d. aprobă regulamentele partidului. 
e. stabileşte candidatul Partidului la funcţia de preşedinte al României. 
f. atribuie calitatea de membru de onoare peroanelor prevăzute la art. 7 lit.b. 
g. in situaţii deosebite, la propunerea justificată a BNC, aprobă cooptarea ca membri în 

CNC sau BNC a unor personalităţi publice sau a unor membri activi, care, prin activitatea lor 
trecută şi viitoare, pot şi se angajează sa aducă un sprijin consistent pentru partid. 

h. în caz de abateri grave, abuzuri, comportament inadecvat, nerespectarea 
majoritaţilor din BNC şi CNC, care duc la pierderea sprijinului politic, CNC poate demite membrii 
BNC sau CNC, preşedntele inclusiv, pentru situaţiile de vacanta astfel create aplicandu-se 
prevederile art.33. 

i. alte atribuţii prevăzute de statut. 
Secţiunea a IV-a:  Biroul Naţional de Conducere 
Art.43 

1. Biroul Naţional de Conducere este organul executiv şi administrativ al Partidului, care 
duce la îndeplinire hotărârile şi programul politic adoptat de Congres şi CNC. 
2. La însãrcinarea BNC, vicepreședinţii şi supleanţii vor îndeplini funcţii specifice. 
3. BNC raspunde solidar politic, juridic şi patrimonial pentru activitatea sa. 
4. La reuniunile BNC pot lua parte, pentru a fi audiate, alte persoane din Partid, precum şi 
specialişti din afara acestuia.  
Atribuţiile BNC. în afara celor prevăzute în alte articole din Statut, sunt: 
1. analiza chestiunilor curente şi adoptarea de hotarari corspunzătoare 
2. analiza şi aprobarea activităţii preşedntelui dintre sedintele biroului 
3. validarea conducerilor alese în conferinteale organizaţiilor  judene şi speciale. 
4. numirea de birouri de conducere judetene interimere, 
5. administrare patrimoniului 
6. analizarea rezultatelor în alegerile locale şi adoptarea de masuri în situaţia obtinerii de 
rezultate slabe, 
7. judecarea în prima instanţă a abaterilor disciplinare ale membrilor conducerii nationale 
(CNC). 
8. convocarea forurilor partidului la orice nivel, CNC sau Congres, comitet, conferinta sau 
adunare generală la orice organizaţie afiliată. 
9. convocarea şi organizarea congreselor, respectiv stabilirea şi comunicarea numărului de 
delegaţi aleşi de la fiecare organizaţie afiliată, primirea candidaturilor şi stabilirea datei şi 
locului de desfăşurare. 
10. adoptarea de soluţii în orice situaţie nereglementată de statut. 
11. analizarea, avizarea şi inaintarea spre aprobare către CNC a regulamentelor proprii 
organizaţiilor speciale, senatului şi a altor structuri din partid,. 

Art.44 
Prevederile statutare privind organele de conducere naţionale se aplica în mod corespunzător 
organelor de conducere ale organizaţiilor judeţene, speciale şi Senat. 
Secţiunea a V-a:  Preşedintele, Secretarul general și Trezorierul Partidului 
Art.45 
1. Preşedintele Partidului conduce activitatea acestuia şi este garantul respectării statutului si 
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indeplinirii programului partidului bazându-se în toate acţiunile sale pe BNC.  
2. Preşedintele reprezinta partidul faţã de terţi şi numai el poate angaja responsabilitatea lui în 
justiţie, în baza hotărârilor adoptate în Biroul sau Comitetul naţional de conducere.  
3. Mandatul Preşedintelui Partidului este de 4 ani.  
Pentru a-şi duce la îndeplinire mandatul, Preşedintele: 

a. reprezintã Partidul faţã de terţi şi  
b. rãspunde juridic pentru partid solidar cu membrii BNC cu drept de vot; 
c. organizeazã activitatea BNC;  
d. atribuie misiuni și delegari de atribuţii vicepreşedinţilor; 
e. îşi constituie un cabinet personal, ai cãrui membri sunt numiţi de el; consilierii îl asistã în 

pregãtirea proiectelor, a iniţiativelor şi a deciziilor pe care le prezintã BNC şi nu rãspund decât în 
faţa lui. 

f. emite decizii şi are drept de semnatura pentru partid în conformitate cu hotărârile 
adoptate de către BNC şi CNC.  

g. in cazuri urgente, poate decide, dar deciziile adoptate se supun aprobării BNC în prima 
sedinţă a sa. 
4. Preşedintele partidului poate delega calitatea de reprezentant, precum şi, parţial sau total, 
celelalte atribuţii ale sale către alţi membri BNC, prin delegaţii scrise avizate de către BNC. 
Art.46 
Secretarul general este responsabil de organizarea activitãţii Partidului şi de buna lui 
administrare şi funcţionare: 

- în general, asigurând relaţiile interne printr-o comunicare şi o informare eficace, de sus în 
jos şi de jos în sus. ţine Registratura Generală a partidului; 
- ţine evidenţa tuturor organizaţiilor, membrilor şi a cadrelor Partidului; 
- ţine evidenţa tuturor demnitarilor partidului, a tuturor Membrilor aleşi sau numiţi în funcţii 
publice 
- păstrează toate hotărârile BNC şi CNC, toate deciziile preşedintelui partidului şi toate 
reglementările şi regulamentele în vigoare,  
- păstrează toate procesele verbale de şedinţă a CNC şi BNC. 
- administreazã arhivele Partidului. 
- indeplineşte orice sarcini de natură administrativă hotărâte de către BNC sau CNC. 

Secretarul general este ajutat în activitatea sa de secretarii executivi, în număr de cel mult 8, 
corespunzător celor 8 regiuni de dezvoltare ale ţării. Secretarii executivi sunt desemnaţi de către 
BNC, la propunerea Secretarului General. 
Art.47 
1. Trezorierul Partidului are două atribuţii esenţiale: atragerea de fonduri pentru Partid și 
gestionarea lor. Trezorierul executã dispoziţiile Preşedintelui şi ale BNC.  
2. El rãspunde în faţa congresului numai pe planul contabil. Cu cel puţin 7 zile înaintea 
deschiderii Congresului, el comunicã Comisiei de Cenzori raportul financiar şi evidenţa contabilã 
a intrãrilor şi ieşirilor din casieria Partidului. 
Secţiunea a VI-a:  Alte organe centrale 
Art.48 
1. Juriul de Onoare, Disciplină și Arbitraj (JODA) se organizează la nivel naţional şi la nivel 
judetean. JODA este comisia de arbitraj independentă de conducerea executivă care 
soluţionează: 

a. diferendele dintre Membrii Partidului din organizaţie, care afectează disciplina şi ordinea 
în Partid, precum şi onoarea sau prestigiul Partidului sau ale membrilor săi, care nu sunt 
abateri disciplinare. 
b. apelurile împotriva hotărîrilor adoptate în cauzele disciplinare judecate, pe fond de către 
birourile de conducere de la acelaşi nivel teritorial, cu exceptia cazurilor de indepartare din 
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funcţie de conducere, când competenţa revine CNC pentru nivelul national, BNC pentru 
nivelul judeţean şi BCJ pentru nivelul local. 
c. contestaţiile relative la modul de desfăşurare a alegerilor forurilor de conducere ale 
organizaţiilor. 

2. Jurisdicţia JODA  
a. national este asupra intregului partid, în particular privind litigiile la nivel naţional intre 
membrii CNC şi litigiile dintre membri din organizaţii diferite. Membrii organizaţiilor locale 
care nu detin funcţii de conducere la nivel judetean sau national sau funcţii publice se 
judeca în primă instanţă la biroul de conducere al organizaţiei locale din care fac parte, iar 
apelul este judecat în cadrul JODA judeţean. 
b. judetean este asupra membrilor organizaţiei judeţene respective. 
c. Membrii care fac parte din conducerea judeţeană (CCJ şi BCJ) sau detin funcţii publice 
la nivel local sau judetean, se judeca în primă instanţă la biroul judeţean de conducere, iar 
apelul este judecat de JODA judeţean, cu exceptia mentionata mai sus, la al.1, lit.b. 
d. Membrii Partidului aflaţi în conducerea naţională (BNC şi CNC) se judeca în prima 
instanţă la BNC, iar apelul este judecat în cadrul JODA naţional, cu exceptia mentionata mai 
sus, la al.1, lit.b. 

3. Structură şi restrictii 
a. JODA la nivel naţional este compus din 7-15 membri, aleşi de Congresul Partidului, cu un 

mandat de 4 ani. 
b. Membrii JODA aleg dintre ei un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar,  care – 

împreună cu preşedintele - numesc completele de judecată pentru fiecare caz în parte.  
c. JODA la nivel judeţean respectiv al Capitalei, compus din 5-7 membri, sunt alese şi 

funcţionează similar.  
d. Membrii JODA nu pot face din biroul de conducere al organizaţiei 

4. Completele de judecata 
a. Juriul judecă în complet de trei membri cauzele pe fond şi cauzele în apel împotriva 
deciziei unui birou. 
b. Juriul judecă în complet de cinci membri apelul împotriva deciziei unui complet al său 
de trei membri Hotărârile forurilor jurisdicţionale se iau cu votul majorităţii membrilor care 
le compun 

5.Prevederi comune 
a. În toate fazele procedurii jurisdicţionale se asigură dreptul de apărare al persoanelor sau 
organelor de conducere în cauză, a căror citare este obligatorie, sub sancţiunea nulităţii 
absolute a hotărârii adoptate 
b. Hotărârea de la fond este executorie şi intră în vigoare imediat după comunicarea 
pronunţării, care se face în cel mult 48 de ore de la adoptare, sub sancţiunea 
suspendării. 
c. Părţile pot face apel împotriva deciziei de la fond în termen de 15 zile de la 
pronunţare. 
d. Apelul se judecă în termen de 20 de zile şi la apel participă un delegat desemnat al 
organului partidului care a judecat în primă instanţă 
e. Decizia adoptată în apel este definitivă şi obligatorie pentru toţi membrii partidului. 

6. JODA este organizat şi funcţionează conform unui regulament propriu, care va include toate 
prevederile din statut care-l privesc, pe care BNC il va aviza şi CNC il va aproba. 
Art.49 
Cenzorul are următoarele atribuţii: 

a. verifică toate gestiunile Partidului; 
b. certifică darea de seamă contabilă anuală; 
c. prezintă raportul său în faţa Congresului Partidului. 
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La nivelul organizaţiei judeţene/de sector se desemnează un cenzor de către Biroul ei de 
Conducere care verifică modul de administrare și de gestiune a organizaţiei. 
Art.50 
Departamentele de Doctrină, Politici şi Programe (DDPP) actualizează doctrina, elaborează 
programe şi propun politici Biroului Naţional de Conducere. DDPP sunt organizate pe domenii de 
activitate, după modelul structurii guvernamentale şi funcţionează pe baza unui regulament 
propriu.  
DDPP sunt coordonate de unul dintre vicepreşedinţii Partidului, desemnat de către Preşedintele 
Partidului. Directorii departamentelor sunt invitaţi de drept la sedinţele CNC.  
 
CAPITOLUL VIII: ALTE  DISPOZIŢII  
Art.51 
1. Patrimoniul Partidului. Partidul poate deţine bunuri mobile şi imobile care sunt necesare 
activităţilor sale specifice. Operaţiunile de încasări şi plăţi ale Partidului şi ale organizaţiilor 
sale se efectuează în numerar şi prin conturi în lei şi în valută, deschise la bănci cu sediul în 
România, potrivit legii. 
2. Patrimoniul Partidului este gestionat în conformitate cu legislaţia în vigoare, prezentul statut şi 
alte reglementari financiar-contabile interne ale Partidului. 
Încadrarea salariaţilor şi remunerarea acestora se face cu respectarea legislaţiei în vigoare.  
3. Societăţile de media ale Partidului, înfiinţate cu respectarea legii, se bucură de autonomie 
gestionară şi administrativă. 
Art.52 
Partidul îşi încetează activitatea, în conformitate cu prevederile legii învigoare, prin: 

a. autodizolvare, hotărâtă de congres; 
b. dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească,  
c. reorganizare, comasare prin absorbţie sau fuziune cu alt partid. 

Art.53 
1, Prezentul Statut se va completa oricând este necesar cu reglementari interne sau regulamente 
speciale avizate de către BNC si aprobatre de către CNC. 
2 Dispoziţiile prezentului statut se completează cu normele de drept aplicabile.  
4. Toate regulamentele din partid în vigoare se adună prin grija Secretariatului general intr-un 
singur Regulament al PNŢMM, care se supune verificarii BNC si aprobarii de catre CNC 
5. In situatia in care partidul se asociază, intră intr-o alianţă sau fuzionează, prevederile 
protocolului convenit de părţi, ratificat de organele de conducere competente, completează 
prevedrile statutului iar în caz de contradicţie, au prioritate cele din protocolul alianţei pe durata lui 
de valabilitate. 

6. Până la primul congres al partidului după înscrierea legală in Registrul partidelor 
politice, organele de conducere ale partidului, echivalente cu cele statutare, sunt cele 
mentionate in Actul Constitutiv al PNTCDMM. 
 SEMNATARI 
 
 
Radu Rizescu – Presedinte  
 
 
Mihai Grigoriu Presedinte de onoare 
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ANEXA 1 

Semnul permanent al Partidului Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache, 
 

alb negru 
 

 

 

color, linii si litere, albastru; interiorul 
cercului, galben 
 

 

 
 

 


