PARTIDUL NATIONAL ŢĂRĂNESC MANIU-MIHALACHE – PNTMM”
PNŢMM

relatii cu publicul: Bucuresti, sector 4, str. Doctor Constantin Istrate nr.4
email: contact@pnt-maniu-mihalache.ro; pagina facebook: PNT Maniu-Mihalache;
tel.m. 0722,226,579 cont: RO89CECEB00130RON4359559 deschis la CEC Bank SA, Agentia
SMB
Nr. ___/__________

ORGANIZATIA JUDETEANA…………………………………………
APROBAT
Presedinte PNTManiu-Mihalache
CERERE DE INSCRIERE:
(ADEZIUNE)

Semnatura/stampila

Domnule Presedinte ,
Subsemnatul/(a)_________________________________,
domiciliat
in
______________,
judeţ/sec.____________, str.______________________, nr.__, bl.__, sc.__, et.__, apt.__, email
_______________________, tel.(m.) ___________, BI /CI , seria__, nr._________, CNP:
_______________________, va rog să aprobati inscrierea mea in Partidul National Taranesc
Maniu-Mihalache, PNTMM, ca* membru activ / membru sustinator
Ultima formă de invăţământ absolvită ___________________________________________
___________________________________________________________________________
Ocupatia/profesia __________________________ Locul de muncă ___________________
___________________________________________________________________________
: Declar că:
- fac nu fac parte din următoarele organizatii (asociaţii, fundaţii sau altele) ____________________
___________________________________________________________________________
- sunt nu sunt membru al vreunui partid politic __________________________________
______________________________________
- nu fac parte si nu colaborez cu nici un serviciu secret .
- nu am facut parte si nu am colaborat cu fosta securitate /
- am avut cu fosta securitate relatia descrisa in anexa
Am luat act că falsul in declaratia de mai sus duce la excluderea mea din PNTMM
M-am informat asupra Statutului si Programului PNTMM, inteleg sa le respect si doresc să
activez in cadrul partidului pentru realizarea scopului si obiectivelor acestuia.
Modalitatea de comunicare, solicit să se facă:
prin poştă la adresa .......……………………………………………………………………………….
prin emai la adresa .....................................................................................................................
telefonic la nr tel mobil .......................................... sau fix ...........................................................
Semnătura
Com[pletat
Data ____________
Locul ______________
* se taie casuta cu textul care nu corespunde.
.Adeziunea, se inregistreaza, se aprobă si se pastrează la organizatia judeteana, se transmite in copie sau scanat,) conducerii nationale, unde se inregistreaza in Registrul
unic al membrilor PNTMM, se emite carnetul de membru, care se intoarce la titularul cererii, prin intermnmediul organizatiei judetene.
Extrasul de statut rămâne la solicitant.

Extrase din Statutul Partidului National Taranesc Maniu-Mihalache, PNTMM

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 regulame
interne. Personalitatea politicã a PNŢMM este determinatã de principiile fundamentale care-i motiveazã acţiunea: Morala Creştinã, Pluralismul Democratic, Patriotismul Luminat, Dreptat
Socialã, precum si Subsidiaritate, Solidaritate şi Descentralizare.
........................
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 polit
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 creşt
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 genera
.............................................................
Art.5. 1. Obiectivele permanente sunt exclusiv de natură politică. Scopul lor este dezvoltarea societăţii româneşti, prin creşterea rolului României în structurile euro-atlantice şi ale Uniu
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;
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
economică;
e. Lichidarea sechelelor instituţionale şi umane ale totalitarismului comunist, corupţia şi poziţiile hegemonice politice, patrimoniale şi sociale pe care urmaşii regimului comunist, din structu
regimului comunist şi le-au însuşit prin rapt şi fraudă. Obiectivul final este reala reconciliere naţională;
f. - 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-comunis
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 IV: MEMBRII PARTIDULUI
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 pentru 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. 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
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 supe
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
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 mem
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, civilita
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 partidulu
nici o situaţie şi 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 sunt solicitați.

