STATUTUL PARTIDULUI M10

PREAMBUL
M10 este un partid de dreapta, conservator-reformist, cu obiective exclusiv politice,
care dorește un nou mod de a face politică, bazat pe susținerea valorilor conservatoare,
pe deschidere către individ, către societate, în general. M10 dorește reforma profundă
statului român, astfel încât acesta să devină garantul libertăților individuale, oricare ar fi
ele. M10 va lupta întotdeauna pentru proprietate privată, stat minimal și o piață liberă,
simbolurile prosperității oricărei societăți civilizate.

CA PARTID CONSERVATOR, PARTIDUL M10:
-

are drept sursă a valorilor, principiile civilizației iudeo-creștine, civilizație care pune în
centrul său individul și libertățile lui;

-

cultivă valorile libertății, responsabilității individuale și demnității umane: libertățile civile,
libertatea religioasă și de conștiință, libera exprimare și libertatea presei;

-

este un apărător neobosit al democraţiei, al proprietății private, al libertății de
întreprindere și al competiţiei libere pe piaţa economică;

-

susţine independenţa justiţiei, supremația legii, eliminarea corupţiei şi a criminalităţii,
egalitatea în faţa legii;

-

este un partid care este atașat meritocrației;

-

este deschis spre viitor, dar respectuos cu trecutul, conservând valorile identității
naționale;

-

își

dorește

reforma

statului

transformându-l

într-unul

minimal,

eficient

și

neintervenționist;
-

își dorește conservarea mediului și a patrimoniului, a tradițiilor și a moștenirii culturale;

-

consideră că independenţa, prosperitatea și toate interesele legitime ale României pot fi
atinse doar în parteneriat cu SUA, NATO şi UE, și se declară ferm pro-occidental.
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CARTA DE VALORI A PARTIDULUI M10
Partidul M10 este construit având ca bază următoarea Cartă de Valori:
Implicare. Angajament. Exemplu personal.
Ne-am asociat în acest proiect politic pentru a schimba felul în care se face politică în
România. Pentru ca societatea românească să evolueze, e nevoie ca fiecare dintre noi să
servească un scop mai înalt decât el însuși. Acest lucru cere implicare, angajament, altruism,
spirit de sacrificiu și exemplu personal, renunțarea la orgolii și vanități. Prea multe inițiative
politice au fost îngenuncheate de excesul unor ambiții personale. În partidul nostru ele nu își au
locul. Oamenii vin și pleacă, însă partidul, valorile pe care le reprezintă, obiectivele și scopul
pentru care acesta a fost creat trebuie să continue.
Libertate.
Suntem oameni liberi și vrem să trăim într-o societate de oameni liberi. Respectăm și
apărăm libertatea individuală a tuturor membrilor societății. Vom fi liberi să ne exprimăm sau să
ne manifestăm și vom fi liberi să ne trăim viețile așa cum credem potrivit, atâta vreme cât
libertatea noastră nu o încalcă pe a celorlalți.

Responsabilitate.
Libertatea nu poate exista în lipsa responsabilității individuale. Trăim într-o societate
care pare că a uitat înțelesul acestui cuvânt. Vrem ca în partidul nostru el să-și recapete
sensul. Ne respectăm promisiunile, ne asumăm greșelile și facem tot ceea ce stă în puterea
noastră pentru a îndrepta lucrurile. Ducem la bun sfârșit tot ceea ce începem și tratăm cu
seriozitate lucrurile în care ne implicăm.

Integritate.
Clasa politică românească e caracterizată de o lipsă cronică de integritate. Vom arăta că
se poate și altfel. Vom pune mereu binele comun înaintea interesului personal, vom fi onești,
transparenți și corecți în tot ceea ce vom face. Acțiunile, deciziile noastre ca partid vor fi
întotdeauna expresia integrității personale. Cerințele noastre etice sunt maximale: faptul că
ceva nu este ilegal nu îl face automat și etic.
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Respect și încredere.
Încrederea este liantul comunităților umane, un liant pe care societatea românească l-a
pierdut în cea mai mare parte. O vom regăsi și o vom repune în drepturi în comunitatea noastră.
Îi vom trata pe ceilalți cu respect și încredere și vom aborda orice situație cu maximă
deschidere, chiar cu riscul de a ne înșela cu privire la unii oameni. Respectul şi încrederea
noastră nu presupun să fim orbi în faţa defectelor oamenilor, dar presupun să căutăm calitățile
acestora. În caz de dezacord ori conflict de idei, vom pleca de la premisa, că fiecare are partea
sa de dreptate şi vom căuta să soluționăm situațiile în avantajul ambelor părți.
Maturitate și înțelepciune.
Ne-am înhămat la o muncă grea și de durată. Pentru a putea avea succes trebuie să
manifestăm înțelepciune și maturitate ceea ce presupune echilibru, toleranță, răbdare,
capacitatea de a integra păreri opuse, uneori paradoxale, rezistența la efort, presiune și muncă,
controlul emoțiilor, construirea de relații interumane valoroase, asumarea responsabilității
individuale. Suntem un partid de oameni puternici și liberi, care avem de dat, nu de luat.
Democrație.
Partidul nostru apără și valorizează democrația ca formă de conducere. De aceea vom fi
primii care o practicăm. Vedem democrația ca fiind ceva diferit de dictatura majorității.
Majoritatea nu are prin definiție dreptate, nu este, prin definiție, înțeleaptă sau competentă. Ca
atare practica democratică trebuie să înceapă prin a asculta, a înțelege și a integra opiniile
minoritare, prin a cultiva dezbaterea și deliberarea, negocierea, căutarea drumului comun și nu
excluderea celor puțini. Ceea ce nu înseamnă că deciziile nu se vor lua democratic, prin votul
majorității, dar înțelegem că procesul deliberativ e mult mai important decât votul în sine.
Camaraderie.
Între scopurile noastre intră și formarea unei comunităţi performante de oameni care țin
unii la alții. Drumul va fi foarte greu și nu-l vom putea parcurge împreună decât dacă ne pasă
de cei de lângă noi, de felul în care ei simt și gândesc. Aceasta nu înseamnă că vom ține
oamenii lângă noi indiferent de comportamentul lor, ci că ii vom sprijini pe cei care luptă să
reușească în implementarea principiilor asumate împreună. Este esențial să oferim și să cerem
ajutorul oricăruia dintre noi.
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TITLUL I

PARTIDUL M10

SECȚIUNEA I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 Partidul M10 este persoana juridică de drept public, constituită potrivit legii, care
îndeplinește o misiune publică garantată de Constituție.
Art. 2 Partidul M10 are organizații teritoriale ca subdiviziuni, în conformitate cu
prevederile Constituţiei, cu cele ale Legii partidelor politice, cu cele ale prezentului Statut și în
deplină concordanță cu orice alte dispoziții legale.
Art. 3 Partidul M10 organizează structuri proprii, conform prezentului Statut, care pot
reprezenta partidul față de terți la nivelul corespunzător și care pot deschide conturi la bancă și
răspund de gestionarea acestora.
Art. 4 Scopul politic al Partidului M10 este de a construi o Românie modernă şi
prosperă, o societate care promovează valori de dreapta, conservatoare și reformiste: libertate
și responsabilitate individuală, proprietate privată, piață liberă, șanse egale pentru fiecare,
competență și merit, valori morale care respectă viața și demnitatea umană, egalitatea în faţa
legii şi supremația legii. Partidul M10 promovează obligația morală a oamenilor și a statului de a
conserva valorile tradiționale, patrimoniul, resursele și frumusețile naturale ale țării și de reforma
și eficientiza instituțiile statului astfel încât acestea să fie în slujba cetățeanului și nu invers.

a.

b.

c.
d.

e.

Art. 5 Obiectivele Partidului M10.
Partidul M10 urmăreşte numai obiective politice, subordonate scopului său:
Partidul M10 își asumă ca obiectiv fundamental promovarea valorilor conservatoare, a
intereselor naționale, promovarea unui mod de a face politică și administrație
responsabil și transparent, atât în interiorul cât și în exteriorul partidului pentru
readucerea politicii la scopul ei fundamental, acela de a fi în serviciul cetățeanului.
Partidul M10 consideră demnitatea persoanei umane, cinstea, libertatea şi
responsabilitatea individuală drept valori supreme care trebuie să fie asumate atât de
către oamenii politici, cât şi de către membrii societăţii în general.
Partidul M10 apără suveranitatea naţională, independenţa şi unitatea statului,
integritatea teritorială, ordinea de drept şi principiile democraţiei constituţionale.
Partidul M10 susţine necondiţionat supremaţia legii, garantarea drepturilor fundamentale
ale omului, separaţia puterilor în stat, pluralismul politic, garantarea proprietăţii private,
concurenţa onestă, corecta aplicare a principiilor solidarităţii și responsabilității sociale,
libertatea presei, participarea activă a României la construcţia europeană, precum și
respectarea angajamentelor asumate în calitatea sa de membru al organismelor
europene și internaționale la care este parte.
Partidul M10 promovează și susține politici care asigură accesul liber și neîngrădit la
servicii medicale și educație de calitate publică sau privată, în spiritul libertății de
alegere.
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f.
g.
h.

i.
j.

k.

l.
m.

n.
o.
p.

q.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Partidul M10 urmăreşte construcția unei societăţi în care fiecare cetăţean al României să
se bucure de libertate, siguranţă, prosperitate, justiție independentă și previzibilă.
Partidul M10 luptă pentru egalitatea tuturor cetățenilor în fața legii.
Partidul M10 urmărește dezvoltarea unei economii de piață moderne, bazată pe
predictibilitate fiscală, pe libera concurență, pe competiție economică corectă, fiscalitate
redusă.
Partidul M10 sprijină iniţiativa privată, stimulează consolidarea clasei de mijloc, a
întreprinzătorilor mici şi mijlocii, ca motor al economiei naţionale.
Partidul M10 luptă împotriva corupţiei, împotriva fraudei, a furtului din banii publici, cere
recuperarea banilor furați si sprijină consolidarea încrederii în justiţie şi în instituţiile
statului.
Partidul M10 promovează şi susţine valorile conservatoare care mențin și dezvoltă o
națiune: libertate individuală, libertate religioasă, familie, morală, merit, etică, muncă,
responsabilitate individuală, egalitate de șanse, solidaritate, echitate.
Partidul M10 recunoaşte, sprijină și promovează rolul individului, al comunităţii și
respectă tradițiile culturale și spirituale ale țării.
Partidul M10 luptă pentru reprezentarea corectă și responsabilă a cetățenilor români din
afara țării. Sursa constituționalismului românesc trebuie sa fim « noi, cetățenii români de
pretutindeni ».
Partidul M10 susține asigurarea unei dezvoltări durabile și a unui mediu curat.
Partidul M10 menține angajamentul activ al României în cadrul NATO şi în Uniunea
Europeană şi dorește consolidarea Parteneriatului Strategic cu SUA.
Partidul M10 încurajează participarea cetăţenilor la scrutinuri conform legii și este
promotor neobosit al votului electronic și prin corespondență și al modifcării legislației
electorale în ideea liberalizării pieței ofertei politice (renunțarea la listele cu sute de mii
de semnături necesare depunerii candidaturilor).
Partidul M10 are ca obiectiv strategic participarea la alegeri şi la guvernare în beneficul
tuturor cetățenilor țării.
Art. 6 Identitatea Partidului M10: denumire, semn, sediu
Denumirea integrală a partidului este Partidul M10, iar denumirea prescurtată este M10.
Semnul permanent al Partidului M10 este reprezentat de litera M şi cifra 10, pe un fond
alb astfel: litera M roşie şi cifra 10 scrisă cu alb într-un pătrat albastru, pătratul albastru
fiind situat în partea dreaptă sus a literei M. Codurile de culori sunt: a) RGB:
255/0/0/#ff0000 (roşu) şi b) RGB: 0/0/130/#000082 (albastru).
Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent.
Reprezentarea grafică a semnului permanent este prezentată în Anexa nr. 1, parte
integrantă a prezentului Statut.
Adunarea Generală a membrilor poate modifica semnul permanent şi semnul electoral.
Semnul permanent al partidului și culorile partidului sunt înscrise pe drapelul partidului,
precum și pe toate materialele și documentele oficiale ale Partidului M10.
Semnul permanent al partidului poate fi schimbat cu cel puțin 6 (șase) luni înainte de
data alegerilor de către organele competente ale partidului, conform prezentului Statut și
în concordanță cu legile în vigoare.
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8. Sediul central al Partidului M10 este în Cluj-Napoca, Str. I. M. Klein, Nr. 23, ap.1D,
parter (fosta stradă Florilor, nr. 23)
9. Adresa sediului central poate fi schimbată prin hotărârea Biroului Politic Național.
Secțiunea II

MEMBRII PARTIDULUI M10

Art. 7 Partidul M10 este constituit prin liberă asociere și prin liberă adeziune la Statut, la
Programul Politic, la Carta de Valori, la principiile de Integritate și la celelalte documente ale
organizaţiei, ce decurg din acestea.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Art.8 Dobândirea calității de membru
Pot deveni membri ai Partidului M10 cetățenii români care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiții:
a. potrivit Constituției, au drept de vot;
b. nu le este interzisă prin lege asocierea politică;
c. nu fac parte din alt partid politic;
d. nu au fost condamnați, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, la interzicerea
asocierii politice sau la pierderea drepturilor politice și cetățenești;
e. aderă la valorile, principiile și Programul Partidului M10, la Statut, la Carta de
Valori şi la principiile de Integritate.
f. nu au fost lucrători, colaboratori sau asimilat colaboratori al Securității, la
constatarea nedefinitivă a acestei calități de către Consiliul Național de Studiere
a Arhivelor Securității.
Dobândirea calității de membru se face completarea unei cereri de înscriere (adeziuni)
însoţită de un Curriculum Vitae. Cererea de înscriere cuprinde datele celui înscris, o
scurtă scrisoare de intenție, precum și o declarație pe propria răspundere că nu a fost
lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securității. Acestea sunt depuse la una
din organizațiile locale din țară sau din diasporă, unde dorește să activeze.
Persoana responsabilă de primirea noilor membri, desemnată de organizația locală va
discuta personal cu solicitantul sau prin alt mijloc de comunicare și va trimite actele
completate de către solicitant în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare către Biroul Politic
Local.
Biroul Politic Local aprobă sau respinge motivat cererea, în termen de 10 (zece) zile
lucrătoare de la data înregistrării cererii de înscriere la organizația locală și comunică de
îndată decizia sa solicitantului.
În cazul în care cererea de înscriere este respinsă, în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de
la comunicarea respingerii, solicitantul se poate adresa Biroului Politic Județean, care va
analiza sesizarea acestuia. Decizia Biroul Politic Județean se ia în maximum 10 (zece)
zile lucrătoare, este definitivă și se comunică de îndată solicitantului și Biroului Politic
Local.
Odată cu admiterea cererii de înscriere, persoana respectivă devine membru al
Partidului M10 în organizația locală la care a depus cererea, dobândind toate drepturile
și responsabilitățile care decurg din această calitate, conform prezentului Statut.
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7. După aprobarea cererii de înscriere, orice membru al Partidului M10 poate depune o
contestație motivată la Biroul Politic Național, care va lua o decizie în maximum 10
(zece) zile de la depunerea acesteia. Decizia Biroului Politic Național de aprobare sau
respingere a cererii de înscriere în M10, este definitivă și se comunică de îndată Biroului
Politic Local și persoanei în cauză.
8. Dobândirea calităţii de membru devine efectivă la data înregistrării în Registrul naţional
al membrilor, care trebuie efectuată în maximum 5 (cinci) zile de la data deciziei Biroului
Politic Local, de către secretarul responsabil.
9. Prin Regulamentul de aplicare al Statutului se pot detalia aceste proceduri.
Art. 9 Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni membri M10
şi pot constitui structuri de partid, în condițiile respectării legislaţiei statului pe teritoriul căruia se
află.
Art. 10 Un membru al Partidului M10 poate aparține unei singure organizații locale.
Transferul membrului de partid într-o nouă organizație locală determină automat pierderea
calității de membru în organizația locală anterioară. Transferul la o altă organizaţie se realizează
printr-o cerere depusă la noua organizaţie şi comunicată în scris organizaţiei din care a făcut
parte solicitantul, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, păstrându-se evidenţa
vechimii şi efectuându-se modificările necesare în Registrul Național al Membrilor. Procedura
de transfer este detaliată prin Regulamentul de aplicare a Statutului.
Art. 11 Registrul Național al Membrilor se constituie și este organizat conform legislației
în vigoare si Regulamentului Intern. Separat se întocmesc Registrul simpatizanților, voluntarilor,
donatorilor și Registrul structurilor asociative interne.
Art. 12 Membrii Partidului M10 au următoarele drepturi:
a. să-şi exprime în mod liber opiniile în interiorul partidului și al organizațiilor interne
din care fac parte;
b. să participe la ședințele organizației locale de care aparțin și la ședințele în care
sunt puse în discuție persoana și activitatea lor;
c. să ia parte la activitățile organizate de partid și să participe la dezbateri;
d. să aibă iniţiative legislative, administrative sau politice în condiţiile legii şi să
ceară examinarea acestora în cadrul organizaţiei sau forului de conducere din
care fac parte;
e. să se asocieze liber în vederea realizării unor acțiuni, proiecte și programe
politice, locale, regionale, naționale sau internaționale, în conformitate cu Statutul
și Programul Politic;
f. să se implice în elaborarea de propuneri, proiecte, politici publice și programe de
dezvoltare;
g. dacă și-au îndeplinit obligația achitării cotizației lunare, să propună candidați, să
voteze şi să fie aleși în structurile de conducere ale Partidului M10 la toate
nivelurile ierarhice, pe baza Statutului, a unor competiții libere și transparente, pe
baza principiilor de integritate și a unor reguli și criterii de organizare, selecție și
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votare care să plaseze meritul, competența, activitatea și contribuția personală
deasupra vechimii în partid sau apartenenței la structurile asociative din
interiorul acestuia;
h. în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă, să aibă acces la informaţiile
referitoare la activitatea organizaţiei din care fac parte, inclusiv situația financiară
la zi (venituri și cheltuieli) şi să fie informaţi cu privire la hotărârile organismelor
de conducere ale partidului, dar și cu privire la activitatea celor care îl reprezintă
public în numele M10;
i. să facă parte din partid, dobândirea sau pierderea calității de membru necreând
privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetățenești.
Art. 13 Membrii Partidului M10 au următoarele îndatoriri:
a. să cunoască şi să respecte Constituția și legile țării, Statutul, Regulamentele
partidului, deciziile și hotărârile organismelor de conducere din care fac parte,
deciziile Comisiei de Integritate și Arbitraj, principiile de integritate ale Partidului
M10 şi orice altă hotărâre care se ia în partid;
b. să cunoască Programul politic, obiectivele, valorile și principiile partidului, să
contribuie la realizarea acestora și să le promoveze;
c. să participe la activitatea organizaţiilor din care fac parte sau a organismelor de
conducere în care au fost aleşi;
d. să exercite cu demnitate, cinste și competență funcțiile publice în care au fost
aleși sau numiți și să informeze organismele de conducere competente cu privire
la modul de exercitare a funcției respective;
e. să nu prejudicieze îndeplinirea obiectivelor și realizarea Programului politic ale
partidului, să nu provoace daune partidului prin declarații sau acte care încalcă
valorile, principiile de integritate ale partidului sau morala publică;
f. să păstreze confidențialitatea tuturor documentelor și informațiilor cu caracter
intern;
g. să plătească lunar cotizația de membru;
h. să respecte alte obligații prevăzute de lege.
Art. 14 Încetarea calității de membru
1. Calitatea de membru al Partidului M10 încetează prin:
a. demisie;
b. excludere;
c. înscriere în alt partid;
d. neîndeplinire a condițiilor de dobândire a calității de membru;
e. deces.
2. Încetarea calității de membru se înscrie în Registrul Național al Membrilor.
3. Membrii Partidului M10 pot demisiona în orice moment, demisia reprezentând un act
unilateral irevocabil de voință, cu efect imediat. Membrii au obligația de a preda toate
documentele ce țin de funcția deținută sau activitatea desfășurata în partid, până la
momentul demisiei.
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4. Demisia nu este supusă vreunei aprobări și se comunică, în scris sau electronic,
semnată, organelor competente ale Partidului;
5. Demisia scrisă este adresată Biroului Politic Local al organizației de care aparține.
6. Înscrierea în alt partid politic se asimilează demisiei, având acelaşi efect.
7. Excluderea din partid se va efectua în condițiile prevăzute de Statut .
Art. 15 Reglementarea cumulului de funcții
1. Membrii Comisiei de Integritate și Arbitraj, ai Comisiei de Audit, ai Comisiei de Cenzori
nu pot face parte din niciun organism de conducere al M10.
2. Alte interdicții privind cumulul de funcții pot fi stabilite prin decizia Comitetului Național
Director aprobată de Adunarea Generală a Membrilor.
Secțiunea III ABATERI DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNI
Art.16. Abateri disciplinare
1. Faptele care atrag sancțiuni graduale, în funcție de gravitate, sunt:
a. condamnarea penală, indiferent de modul de executare, pentru infracțiuni
săvârșite cu intenție în România sau în orice altă țară democratică;
b. începerea urmăririi penale, arestarea preventivă sau trimiterea în judecată pentru
infracțiuni săvârșite cu intenție în România sau în orice altă țară democratică;
c. indicii temeinice privind comiterea unor fapte penale, în special fapte de corupție,
fraudă, crimă organizată sau alte fapte grave de natură penală, care prejudiciază
grav credibilitatea persoanei în cauză și, implicit, obiectivele asumate de partid;
d. incompatibilitățile constatate de instanțele judecătorești ca urmare a sesizărilor
Agenției Naționale de Integritate;
e. indicii temeinice privind cumpărarea sau tentativa de a cumpăra voturi,
influențarea sau tentativa de a influența intenția de vot prin promisiunea de
bunuri sau câștiguri de orice altă natură, potrivit legii;
f. faptele membrilor de partid aflați în funcții publice contrare prevederilor legale
privind conflictul de interese; indicii temeinice privind încheierea ilegală,
netransparentă sau preferențială de contracte de afaceri cu instituții publice de
către membrii de partid aflați în funcții publice sau de către rudele acestora până
la gradul II, inclusiv, sau de către partenerii nematrimoniali ai acestora;
g. stabilirea, printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, a calității de
lucrător, colaborator sau asimilat colaborator al Securității în conformitate cu
prevederile legale în vigoare sau constatarea nedefinitivă a calității de lucrător,
colaborator sau asimilat colaborator al Securității de către Consiliul Național de
Studiere a Arhivelor Securității, dacă încă din această etapă procedurală
prejudiciază grav credibilitatea partidului;
h. promovarea de idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, anti-semitism;
i. încălcarea normelor de morală publică de către membrii de partid care ocupă
funcții în partid sau în instituții publice;
j. comportamentul public indecent, violența fizică sau amenințările la integritatea
fizică a oricărui cetățean, declarațiile publice jignitoare sau orice alte forme de
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k.

l.
m.
n.

o.

p.

q.

r.

s.

t.
u.

comportament public care prejudiciază grav credibilitatea și obiectivele asumate
de partid;
folosirea calităților oficiale de către membrii de partid aflați în funcții publice sau
de conducere în cadrul partidului pentru obținerea de avantaje, de orice natură,
pentru ei sau pentru alții;
menținerea funcțiilor remunerate în cadrul sindicatelor de către membrii de
partid, după ce aceștia au fost aleși în funcții publice;
nedepunerea în termen legal a declarațiilor de avere și de interese, conform legii;
nedepunerea declarațiilor de avere și de interese la Comisiile de Integritate și
Arbitraj de către membrii de partid înainte de numirea în funcții publice sau de
depunerea candidaturii pentru funcții publice alese;
arogarea mincinoasă de funcții, drepturi sau responsabilități în cadrul partidului
sau asumarea unor angajamente politice în numele și pentru partid, cu alte
partide, asociații sau structuri profesionale, fără acordul structurilor de partid care
au în competență acea decizie;
activitatea în folosul altui partid sau transmiterea de documente, hotărâri și
discuții confidențiale adversarilor politici, de natură să afecteze obiectivele
asumate de partid;
acțiunile care compromit obiectivele politice majore ale partidului; abandonarea
nejustificată a responsabilităților delegate de partid sau acțiunea neglijentă în
exercitarea acestora;
încălcarea repetată a prevederilor Statutului, aducând atingere valorilor și
principiilor stabilite prin Programul politic al partidului; nerespectarea hotărârilor
organismelor de conducere ale partidului și, prin aceasta, prejudicierea majoră a
îndeplinirii unor obiective politice importante;
acțiunea neglijentă în exercitarea responsabilităților atribuite de partid, refuzul
nejustificat de a participa la campaniile electorale ale partidului sau refuzul
nejustificat de a promova și susține măsurile adoptate de conducerea partidului;
absența nemotivată a membrilor aleși în structurile interne ale partidului de la cel
puțin trei întâlniri consecutive;
refuzul nemotivat de a plăti cotizația de partid după notificarea în scris privind
întârzierea plății.

Art. 17 Sancțiuni disciplinare
1. Membrii Partidului M10 pot fi sancţionaţi prin aplicarea următoarelor măsuri disciplinare :
a. avertisment scris;
b. suspendare din funcţia deținută în partid pe o durată limitată, de maximum 6
(șase) luni;
c. suspendare pe o perioadă determinată din calitatea de membru de partid;
d. demiterea sau revocarea din funcțiile ocupate în partid;
e. retragerea sprijinului politic pentru funcția publică pe care o ocupă;
f. excluderea din partid.
2. Faptele prevăzute la Art. 16 lit. (a) si (g), constatate prin decizii definitive ale instanței de
judecată, sunt sancționate cu excluderea din partid.
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3. Faptele prevăzute la Art. 16 lit. (b), (d), (h), (o), (p), (q), (r), (s) sunt sancționate cu
suspendarea sau excluderea din partid.
4. Pentru toate celelalte abateri disciplinare, Comisiile de Integritate și Arbitraj sunt
competente să stabilească existența acestora și să decidă asupra sancțiunilor aplicate.
Art.18 Procedurile de aplicare a sancțiunilor disciplinare
1. Sancțiunile prevăzute în Art.17 se aplică în conformitate cu prevederile prezentului
Statut, ale Regulamentului de aplicare a Statutului și Regulamentului de Organizare și
Funcționare a Comisiei de Integritate și Arbitraj.
2. Punerea în mișcare a acțiunii disciplinare se face la sesizarea oricărui membru adresată
Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj, Comisiei Județene de Integritate și Arbitraj,
după caz, sau prin autosesizarea acestora.
3. Existența abaterilor disciplinare și aplicarea sancțiunilor se hotărăsc de către Comisia
Județeană de Integritate și Arbitraj pentru membrii organizațiilor locale care dețin funcții
la nivel local și de către Comisia Națională de Integritate și Arbitraj pentru membrii
organizațiilor locale sau naționale care dețin funcții la nivel național.
4. Soluționarea contestațiilor formulate de persoanele sancționate este de competența
Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj, conform Regulamentului de Organizare și
Funcționare a Comisiei de Integritate și Arbitraj şi a Regulamentului de aplicare a
Statutului.
5. În cazul membrilor Consiliului Director Național, ai Biroului Politic Național și ai
Comisiilor Permanente Naționale, procedurile disciplinare se fac de Comisia Națională
de Integritate și Arbitraj, care va soluționa și contestațiile, în conformitate cu normele
Regulamentului de aplicare a Statutului și Regulamentului de Organizare și Funcționare
a Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj.
6. Decizia de excludere nu produce efecte decât după epuizarea tuturor căilor de atac
prevăzute de Statut și Regulamentele menționate mai sus.
7. Se suspendă automat din funcțiile ocupate, la nivel teritorial sau național, membrii care
sunt supuși procedurii de cercetare disciplinară, pe toată perioada acesteia.
8. Atunci când există riscuri privind întârzieri sau lipsa de obiectivitate a Comisiei de
Integritate și Arbitraj Județeană sau există alte riscuri imediate de prejudiciere a
obiectivelor și imaginii partidului, Biroul Politic Național, prin intermediul oricărui membru
sau Comisia Națională de Integritate și Arbitraj, se pot autosesiza, iar acțiunea
disciplinară se declanșează direct de Comisia Naționala de Integritate și Arbitraj, care va
efectua toate procedurile disciplinare și va decide asupra sancțiunilor.
9. Prin Regulamentul de aplicare al Statutului și Regulamentul de Organizare și
Funcționare a Comisiei de Integritate și Arbitraj se vor detalia aceste proceduri.
10. Sancțiunile definitive se înscriu în Registrul Național al Membrilor, cu excepția
avertismentului scris.
Art. 19 Procedura de contestare a sancțiunilor
1. Orice membru al Partidului M10 care a fost sancţionat poate formula contestaţie în scris,
către Comisia Națională de Integritate şi Arbitraj, care în conformitate cu prevederile
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Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, aprobat de Consiliul Director Național al
Partidului M10, soluţionează toate contestaţiile;
2. Decizia adoptată de Comisia Națională de Integritate și Arbitraj este definitivă și
obligatorie pentru toate structurile partidului, urmând a fi aplicată de la data pronunțării.
TITLUL II. ORGANISMELE DE CONDUCERE POLITICĂ
Art.20 Partidul M10 este organizat și funcționează după criteriul administrativ-teritorial.
Art. 21 Unitatea organizatorică de bază a partidului M10 este Organizația locală.
Art. 22 Organismele de conducere politică ale Partidului M10 sunt:
1. Organizația locală
a. Adunarea Generală a Organizației Locale;
b. Biroul Politic Local.
2. Filiala județeană
a. Convenția Județeană;
b. Consiliul Director Județean;
c. Biroul Politic Județean;
3. Organizația Municipiului București
a. Convenția Capitalei;
b. Consiliul Director al Capitalei;
c. Biroul Politic al Capitalei;
4. Organizația națională
a. Adunarea Generală a Membrilor Partidului M10;
b. Consiliul Director Național;
c. Biroul Politic Național.
d. Comisia Națională de Politici Publice
Art. 23 Comisiile Permanente Naționale sunt următoarele:
1. Comisia Națională de Integritate și Arbitraj;
2. Comisia Națională de Audit;
3. Comisiile de Specialitate.
Art. 24 Structurile asociative sunt următoarele:
1. Structura Asociativă Internă;
2. Structura Asociativă Afiliată;
Art. 25 Organele de control financiar ale Partidului M10 sunt următoarele:
1. Comisia Județeană de Cenzori
2. Comisia Națională de Cenzori
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Secțiunea I ORGANIZAȚIILE LOCALE ALE PARTIDULUI M10

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Art. 26 Definirea organizațiilor locale ale Partidului M10
Organizațiile Locale se constituie la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor,și
reprezintă organizațiile de la baza partidului. Organizații locale se pot constitui și în afara
granițelor țării.
Organizațiile Locale ale Partidului au ca scop principal organizarea și mobilizarea
membrilor partidului din unitatea administrativ teritorială respectivă, pentru stabilirea şi
pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul Politic al Partidului M10.
Organizațiile Locale ale Partidului asigură cadrul necesar dezbaterii proiectelor, a
programelor politice şi a problemelor de interes comunitar, precum şi respectarea
dispoziţiilor legale şi ale normelor statutare în activitatea politică.
Membrii Organizațiilor Locale ale Partidului sunt toți membrii partidului care activează pe
raza localității în care se constituie organizația.
Organizațiile Locale ale Partidului au un număr minim de membri după cum urmează:
a. pentru comune 3 (trei) membri;
b. pentru orașe și municipii 5 (cinci) membri;
c. pentru municipiile reședință de județ 7 (șapte) membri;
d. pentru organizațiile locale din străinătate 3 (trei) membri.
Membrii organizației locale pot înființa, după caz, organizații la nivelul secțiilor de votare
sau la nivel de cartier și structuri asociative la aceleași nivel, urmând scopuri socioprofesionale sau civico-politice;
Structura Organizațiilor Locale ale Partidului M10:
a. Adunarea Generală a Organizației Locale;
b. Biroul Politic Local;
c. Președintele Organizației Local;
d. Secretarul Organizației Locale;
e. Vicepreşedinţii Organizației Locale;
f. Trezorierul

Art. 27 Adunarea Generală a Organizației Locale a Partidului M10 constituie organul
suprem al organizației locale.
1. Adunarea Generală a Organizației Locale a Partidului M10 este un organ deliberativ
care se întrunește cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este necesar, la convocarea
Biroului Politic Local, a Biroului Politic Județean sau la solicitarea expresă a cel puțin 1/3
din numărul membrilor organizaţiei.
2. Adunarea Generală a Organizației Locale a Partidului M10 are următoarele atribuții:
a. validează planul anual de activitate propus de Biroul Politic Local;
b. validează bugetul anual al organizației locale propus de Biroul Politic Local;
c. analizează activitatea desfășurată de organele de conducere alese la nivel local,
precum și activitatea membrilor aleși sau numiţi în administraţia locală și aprobă
programele de activitate ale acestora;
d. aprobă la nivel local măsurile necesare implementării politicii partidului;
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e. hotărăște asupra raportului Biroul Politic Local, analizează raportul privind
situația financiară, planul de strategie electorală și raportul de audit intern,
precum și alte documente;
f. votează candidaţii pentru alegerile locale: primar și consilieri locali;
g. alege și revocă prin vot uninominal secret, cel puțin o dată la 4 (patru) ani,
președintele, vicepreședinții, secretarul, trezorierul și membrii Biroul Politic Local;
h. deleagă reprezentanții pentru Convenția Județeană, după norma stabilită de
către Consiliul Director Județean la propunerea Biroului Politic Local, conform
Regulamentului de aplicare a Statutului;
i. la propunerea Biroul Politic Local și numai ținând cont de politica generală a
Partidului M10, votează deschis și stabilește cu majoritate simplă încheierea
unor alianţe politice şi/sau electorale la nivel local, inclusiv cu liste comune atunci
când este cazul, precum şi politica de coaliţie în cadrul Consiliului Local al
administrației publice, după aprobarea Biroul Politic Național;
j. toate aceste alianțe trebuie să respecte principiile și valorile cuprinse în Statut și
în Programul Politic al Partidului M10.
Art.28 Biroul Politic Local reprezintă organul executiv local al Partidului M10, care
coordonează și planifică activitățile organizației locale între Adunările Generale ale
Organizațiilor Locale ale partidului.
1. Biroul Politic Local se reunește cel puțin de două ori pe lună la convocarea Președintelui
organizației și oricând la cererea scrisă a majorității simple a membrilor săi.
2. Mandatul Biroul Politic Local este de 4 (patru) ani.
3. Componența și structura Biroul Politic Local:
a. Biroul Politic Comunal este format din minim 3 (trei) maxim 5 (cinci) membri cu
următoarea structură: președinte, vicepreședinte, secretar-trezorier și respectiv
încă 2 (doi) membri;
b. Biroul Politic Orășenesc sau Municipal este format din minim 5 (cinci) maxim 7
(șapte) membri cu următoarea structură: președinte, vicepreședinte, secretartrezorier și 2(doi) membri, respectiv președinte, 2 (doi) vicepreședinți, secretartrezorier și 3 (trei) membri.
c. Biroul Politic al Municipiului Reședință de Judeţ este format din minim 7 (șapte)
maxim 9 (nouă) membri cu următoarea structură: președinte, 2 (doi)
vicepreședinți, secretar, trezorier și 2 (doi) membri, respectiv președinte, 3 (trei)
vicepreședinți, secretar, trezorier și 3 (trei) membri. Excepție: În cazul în care
primarul și/sau viceprimarul localității respective sunt membri M10, Biroul Politic
Local este completat de drept cu aceștia.
4. Biroul Politic Local are următoarele atribuții:
a. Elaborează planul anual de activități al organizației și urmărește realizarea în
bune condiții a activităților cuprinse în acesta;
b. Coordonează activitatea financiar contabilă, elaborează bugetul anual al
organizației și urmărește executarea acestuia;
c. Prezintă și face cunoscute politicile Partidului cu privire la problemele de interes
public, local sau naţional;
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d. Adoptă, ca întreg sau prin membrii săi, în funcţie de competenţe, poziţiile publice
oficiale ale organizației locale a partidului în legătură cu evenimentele politice,
sociale şi economice curente, cu activitatea partidelor politice, a Parlamentului, a
Guvernului sau a Preşedintelui României;
e. Completează și actualizează baza de date a membrilor organizației;
f. Propune Adunării Generale a Organizației Locale a Partidului candidaţii pentru
consiliul local și pentru funcția de primar;
g. Analizează și coordonează activitatea membrilor de partid aleși în structurile
administraţiei publice locale;
h. Coordonează campaniile electorale la nivel local cu aplicarea Planului de
Strategie Electorală elaborat de Biroul Politic Județean;
i. Adoptă măsuri în vederea creșterii numărului de membri aderenţi, de susţinători,
de simpatizanţi, de donatori și de votanţi;
j. Aprobă cererile de înscriere în organizaţie și face cunoscută în interiorul
organizației intrarea noilor membri;
k. Administrează patrimoniul şi resursele financiare şi materiale ale structurilor
locale;
l. Contribuie la implementarea politicii Partidului la nivel local și a deciziilor
organismelor de conducere superioare;
m. Organizează activităţile necesare îndeplinirii atribuţiilor sale;
n. Transmite Biroului Politic Județean procesele-verbale/minutele de ședință ale
întrunirilor forurilor organizației;
o. Coordonează activităţile susținătorilor partidului;
p. Numeşte şi revocă din funcţii, ținând cont de avizul Comisiei Județene de
Integritate şi Arbitraj, reprezentanţii partidului în instituţii publice locale;
q. În cazuri urgente care pot afecta grav imaginea partidului, solicită avizul Comisiei
Județene de Integritate şi Arbitraj în vederea aplicării de sancţiuni pentru membrii
organizației locale a Partidului M10;
r. Stabilește structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale
structurilor locale şi efectuează angajări şi concedieri;
s. Numește purtătorul de cuvânt al Organizației Locale a Partidului;
t. Decide schimbarea sediului organizației locale al Partidului M10.
Art. 29 Președintele Organizației Locale a Partidului M10
1. Președintele Organizației Locale a Partidului reprezintă partidul în relaţiile oficiale în
comunitatea locală, prezidează ședințele Biroului Politic Local și ale Adunării Generale a
Organizației Locale a Partidului și informează Biroul Politic Județean cu privire la
activitatea organizației.
2. Președintele Organizației Locale a Partidului urmăreşte punerea în aplicare a deciziilor
organismelor de conducere locală a partidului şi emite dispoziţii pentru aducerea la
îndeplinire a acestor decizii.
3. Președintele Organizației Locale a Partidului este responsabil de întreaga activitate a
Organizației Locale, de comunicarea în interiorul Organizației Locale a partidului și cu
alte organizații ale partidului, de credibilitatea și imaginea Organizației Locale.
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Art. 30 Vicepreşedinţii Organizației Locale a Partidului M10 au responsabilităţi de
reprezentare a partidului în limita mandatului dat de Biroul Politic Local şi în limitele statutare.
1. Vicepreședinții Organizației Locale a Partidului prezidează, prin dispoziţia Preşedintelui
Organizației Locale a Partidului, şedinţele structurilor locale de conducere şi îndeplinesc
orice atribuţii delegate de către Preşedintele Organizației Locale a Partidului.
2. Fiecare vicepreședinte al Organizației Locale a Partidului are responsabilități concrete
stabilite de Biroul Politic Local și Președintele Organizației Locale a Partidului.
Art. 31 Secretarul Organizației Locale a Partidului M10 este responsabil cu
activitatea de organizare a partidului la nivel local.
1. Secretarul Organizației Locale a Partidului întocmeşte evidența membrilor şi raportează
secretarului filialei județene situația la zi a primirilor de membri, a cotizațiilor și a
activităților din cadrul organizației sau din cel al structurilor asociative.
2. Secretarul Organizației Locale a Partidului coordonează și activitatea financiar-contabilă
și strângerea cotizațiilor.
3. Secretarul Organizației Locale a Partidului coordonează și planifică activitățile și
întrunirile organizației ține evidența și arhiva documentelor.
4. Secretarul Organizației Locale a Partidului asigură coerenţa activităţii comune a
structurilor interne.
5. Se subordonează direct Biroului Politic Local și Secretarului Filialei Județene.
Secțiunea II FILIALELE JUDEȚENE ALE PARTIDULUI M10
Art. 32 Filialele Județene ale Partidului M10 se constituie la nivelul judeţelor sau al
unităților teritoriale echivalente din țările în care se vor constitui astfel de filiale.
1. Filialele Județene ale Partidului au un număr minim de 15 (cincisprezece) membri și
minim 3 (trei) organizații locale.
2. Membrii Filialelor Județene ale Partidului sunt toți membrii Partidului M10 care activează
pe raza circumscripției electorale în care se constituie Filiala Județeană.
3. Structura Filialelor Județene ale Partidului M10:
a. Convenția Județeană a Partidului M10;
b. Consiliul Director Județean;
c. Biroul Politic Județean.
Art. 33 Convenția Județeană a Partidului M10 este Adunarea Generală a Delegaților
M10 din județul respectiv și constituie organul suprem deliberativ al Filialei Județene a Partidului
M10.
1. Convenția Județeană a Partidului M10 se convoacă cel puțin o dată pe an și oricând
este nevoie la cererea Președintelui Filialei Județene, a majorității simple a membrilor
Filialei Județene sau la cererea Biroului Politic Național.
2. Norma de reprezentare la Convenția Județeană a Partidului se stabileşte de către
Consiliul Director Judeţean, la propunerea Biroului Politic Judeţean, conform
Regulamentului de aplicare a Statutului.
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3. Fiecare participant la lucrările Convenției Județene a Partidului are dreptul la un singur
vot. Votul în cadrul Convenției Județene a Partidului se exprimă deschis, prin ridicarea
mâinii sau secret, prin buletin de vot, după caz.
4. Convenția Județeană a Partidului M10 are următoarele atribuții:
a. validează planul anual de activitate al filialei județene propus de Biroul Politic
Județean;
b. validează bugetul anual al filialei județene propus de Biroul Politic Județean;
c. analizează activitatea organelor de conducere locale alese și a reprezentanților
numiți sau aleși în administrația locală;
d. revizuiește, deliberează și aprobă programe și planuri de acțiune pentru
implementarea politicii partidului în filiala respectivă;
e. hotărăşte asupra raportului Consiliului Director Județean, asupra raportului
Președintelui Filialei, asupra raportului despre situația financiară, asupra planului
de strategie electorală și asupra raportului de audit intern, precum și asupra
oricăror altor documente;
f. alege, pentru un mandat de 4 (patru) ani, prin vot uninominal secret:
președintele, vicepreședinții, secretarul, trezorierul și membrii Biroului Politic
Județean;
g. alege prin vot secret candidatul filialei județene la Președinția Consiliului
Județean;
h. alege prin vot preferențial pe listă candidații pentru consiliile județene, candidații
partidului pentru parlament în circumscripția sau pe colegiile acoperite de Filiala
Județeană, pe baza rezultatelor punctajului stabilit de Comisiile Consultative
pentru alegerile parlamentare și a avizului comisiei de integritate.
i. la propunerea Biroului Politic Județean și ținând cont de politica generală a
Partidului M10, votează deschis și stabilește cu majoritate simplă încheierea
unor alianţe politice şi/sau electorale la nivel județean, inclusiv cu liste comune
atunci când este cazul, precum şi politica de coaliţie în cadrul Consiliului
Județean al Administrației Publice, după aprobarea Comitetului Național Director;
j. alege prin vot preferențial, pe listă, în ordinea descrescătoare a numărului de
voturi, 3 (trei) membri ai Comisiei Județene de Integritate și Arbitraj.
k. alege prin vot preferențial, pe listă, în ordinea descrescătoare a numărului de
voturi, 3 (trei) membri ai Comisiei de Cenzori.
Art. 34 Consiliul Director Județean al Partidului M10 este organul de conducere,
decizie politică şi organizatorică al Filialei Județene a Partidului în perioada dintre Convențiile
Județene.
1. Consiliul Director Județean al Partidului este compus din:
a. membrii Biroului Politic Județean;
b. președinții Organizațiilor Locale;
c. parlamentarii partidului din circumscripția electorală respectivă;
d. membrii ai partidului care ocupă funcții de: primar, viceprimar, președinte și
vicepreședinte al Consiliului Județean.
e. consilierii Județeni sau de sector ai partidului.

17

2. Consiliul Director Județean al Partidului se întrunește o dată la 3 (trei) luni la convocarea
Președintelui Filialei Județene și ori de câte ori este necesar,la solicitarea a cel putin 1/3
din totalul membrilor Biroului Politic Județean sau la solicitarea Biroului Politic National.
3. Consiliul Director Județean al Partidului are următoarele atribuții:
a. aprobă Planul de Strategie Electorală pe baza recomandărilor Biroului Politic
Județean;
b. dezbate raportul Comisiei Județene de Audit și acordă descărcare pentru
execuția bugetară;
c. stabilește, la propunerea Biroului Politic Județean, norma de reprezentare a
organizațiilor locale la Convenția Județeană a Partidului;
d. la propunerea Biroului Politic Județean, înființează, din 4 (patru) în 4 (patru) ani și
de oricâte ori este nevoie, Comisia Consultativă pentru Alegerile Parlamentare,
formată, conform Regulamentului de aplicare a Statutului, din reprezentanți ai
Partidului M10, reprezentanți ai societății civile și diverși specialiști;
e. centralizează propunerile Biroului politic județean, completează şi transmite
Comisiilor Consultative pentru Alegerile Parlamentare lista candidaturilor validate
pentru Parlamentul României, după care trimite spre aprobare Convenției
Județene a Partidului lista de candidați însoțită de avizul Comisiei Naționale de
Integritate și Arbitraj, punctajul Consiliului Director Județean și de rezultatul
selecției realizate de Comisia Consultativă pentru Alegerile Parlamentare;
f. propune Consiliului Director Național candidați pentru Parlamentul European,
după ce au primit aviz pozitiv din partea Comisia Națională de Integritate și
Arbitraj;
g. evaluează dezvoltarea structurilor din teritoriu în ceea ce privește numărul de
membri, activitatea, audiența reprezentanților locali, dotarea logistică și
materială, precum și asigurarea mijloacelor financiare necesare unei bune
funcționări și reprezentări;
h. analizează activitatea Biroului Politic Județean și a consilierilor județeni și
dispune măsurile necesare pentru o bună reprezentare politică și pentru
susținerea proiectelor de dezvoltare la nivel județean;
i. analizează modul de punere în practică a politicii partidului în filialele locale;
j. analizează şi aprobă activitatea politică şi acţiunile de dezvoltare a organizaţiilor
locale;
k. deliberează asupra litigiilor privind întocmirea listelor electorale pentru alegerile
administrative locale la municipiile, oraşele şi comunele din judeţ şi ia hotărâri în
acest sens, care sunt definitive;
l. evaluează activitatea reprezentanților filialei în parlament și asigură modalitățile
de susținere de către aceștia a intereselor locale;
m. revocă membrii partidului din funcțiile administrative de la nivel județean,
respectiv la nivel de sector al Municipiului București, la propunerea Biroului
Politic Județean;
n. îndeplinește orice alte sarcini atribuite de Convenția Județeană.
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Art. 35 Biroul Politic Județean al Partidului M10 reprezintă organul executiv care
coordonează și planifică activitățile filialei între ședințele Convenției Județene a Partidului.
1. Biroul Politic Județean al Partidului M10 este compus din:
a. președintele Filialei Județene a Partidului M10;
b. vicepreședinți ai Filialei Județene a Partidului M10, în număr de 2 (doi)
c. secretarul Filialei Județene a Partidului M10.
d. trezorierul Filialei Județene a Partidului M10;
e. 3 (trei) membri aleși de Convenția Județeană.
2. Biroul Politic Județean al Partidului M10 se reunește o dată pe lună la convocarea
Președintelui Filialei, și ori de câte ori este necesar, la solicitarea Biroului Politic Național
sau a cel puțin 5 (cinci) membri.
3. Biroul Politic Județean al Partidului M10 are următoarele atribuții:
a. elaborează planul anual de activitate al Filialei Județene a Partidului și urmărește
realizarea acestuia;
b. elaborează bugetul anual al Filialei Județene a Partidului și urmărește
executarea acestuia;
c. aplică rezoluțiile, programele și planurile stabilite de Convenția Județeană și de
către conducerea centrală a Partidului;
d. adoptă poziţiile publice oficiale ale Filialei Județene a Partidului M10.
e. elaborează Planul de Strategie Electorală;
f. furnizează suport organizațional candidaților partidului în Circumscripția
Electorală;
g. asigură și menține resursele financiare necesare funcționării Filialei Judeţene;
h. identifică în mod activ potențiali susținători și recrutează noi membri;
i. coordonează activităţile susținătorilor partidului;
j. coordonează, prin vicepreședintele desemnat și secretarul coordonator,
activitatea Comisiilor Judeţene de Specialitate şi numeşte Comitetele de
Conducere ale acestora.
k. propune Consiliului Director Județean al Partidului norma de reprezentare pentru
delegaţii la Convenţia Judeţeană, ținând cont atât de numărul membrilor și al
cotizațiilor la zi, cât și de rezultatele politice și electorale ale organizațiilor locale
ale partidului;
l. prezintă autorităților electorale propunerile privind candidaturile pentru alegerile
locale și parlamentare;
m. monitorizează activitatea filialei, precum și a organizațiilor locale;
n. coordonează campaniile electorale la nivel județean;
o. propune candidații partidului pentru Consiliul Județean, Consiliul Local și
candidații pentru Parlamentul României;
p. numește, cu avizul pozitiv al Comisiei Județene de Integritate şi Arbitraj,
reprezentanţii partidului în instituţii judeţene, iar pentru funcţiile de nivel naţional
și parlament, cu avizul Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj.
q. propune Consiliului Director Județean al Partidului revocarea membrilor partidului
din funcțiile administrative de la nivel județean;
r. numește un reprezentant în Comisia Națională de Politici Publice;
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s. stabileşte structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale
structurilor judeţene şi efectuează angajări şi concedieri;
t. în cazuri urgente, care pot afecta grav imaginea partidului, propune Comisiei
Județene de Integritate şi Arbitraj aplicarea de sancţiuni pentru membrii
Organizației Județene a Partidului M10;
u. decide schimbarea sediului filialei judeţene al Partidului M10.
v. transmite Biroului Politic Național procesele-verbale/minutele de ședință ale
întrunirilor forurilor organizației;
Art. 36 Președintele Filialei Județene a Partidului M10 reprezintă partidul în relațiile
oficiale cu reprezentanții comunității.
1. Președintele Filialei Județene a Partidului M10 participă de drept la ședințele Consiliului
Director Județean și prezidează ședințele Biroul Politic Județean și ale Convențiilor
Județene.
2. Președintele Filialei Județene a Partidului M10 are următoarele atribuții:
a. prezidează lucrările organismelor de conducere judeţeană a partidului, conform
prevederilor prezentului Statut;
b. urmăreşte punerea în aplicare a deciziilor organismelor de conducere judeţeană
a partidului şi emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a acestor decizii;
c. informează periodic atât Biroul Politic Național, cu datele solicitate de către
acesta, cât și Consiliului Director Județean cu privire la activitatea filialei și la
evenimentele importante din zona sa de activitate;
d. prezintă, periodic, în faţa Consiliului Director Județean, rapoarte privind stadiul
îndeplinirii obiectivelor politice asumate prin Programul politic sau de guvernare
al partidului;
e. propune motivat Consiliului Director Județean demiterea din funcţie a oricărei
persoane care deţine funcţii de conducere în Filiala Județeană a Partidului, cu
avizul Comisiei Județene de Integritate și Arbitraj;
f. răspunde de gestiunea bunurilor mobile și imobile ale partidului;
g. conduce negocierile politice purtate la nivel județean împreună cu echipe formate
din membrii Biroului Politic Județean după aprobarea scrisă din partea Consiliului
Director Național;
h. este membru din oficiu al tuturor comitetelor instituite în cadrul Filialei Județene a
Partidului.
Art. 37 Vicepreședinții Filialei Județene a Partidului M10
1. Vicepreşedinţii Filialei Județene își desfășoară activitatea sub coordonarea Biroului
Politic Județean și a Președintelui Filialei Județene a Partidului M10.
2. Vicepreşedinţii Filialei Județene a Partidului au responsabilităţi de reprezentare a filialei
judeţene cu mandat din partea Biroului Politic Județean și în limitele statutare.
3. Vicepreşedinţii Filialei Județene a Partidul îndeplinesc toate atribuțiile delegate de
Preşedintele Filialei Județene și prezidează şedinţele structurilor judeţene de conducere
în lipsa acestuia.

20

4. Fiecare vicepreședinte al Filialei Județene a Partidului are responsabilități concrete,
stabilite de președintele Filialei Județene.
5. Fiecare vicepreședinte va monitoriza activitatea unui număr de organizații locale,
conform repartizării făcute de Biroul Politic Județean.
Art. 38 Secretarul Filialei Județene a Partidului M10
1. Secretarul Filialei Județene a Partidului organizează și gestionează activitatea întregii
filiale.
2. Secretarul se subordonează direct Biroului Politic Județean și Secretarului General al
Partidului.
3. Secretarul Filialei Județene a Partidului are următoarele atribuții:
a. coordonează și planifică activitățile și întrunirile filialei județene;
b. întocmește evidența membrilor, a cotizațiilor, a activităților din cadrul filialei,
precum și arhiva documentelor;
c. supervizează activitatea Structurilor Asociative Județene (dacă acestea există);
d. supervizează activitatea organizaţiilor locale din județ, împreună cu secretarii
acestora;
e. se asigură că organizaţiile locale aplică deciziile şi proiectele organismelor
judeţene de conducere, respectând Statutul și Programul Politic al Partidului.
Secțiunea III ORGANIZAȚIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Art. 39 Organismele de conducere ale Organizaţiei Municipiului Bucureşti, sunt
următoarele:
1. Convenția Capitalei;
2. Consiliul Director al Capitalei;
3. Biroul Politic al Capitalei.
Art. 40 Convenția Capitalei este Adunarea Generală a delegaților M10 din Municipiul
București și constituie organul suprem deliberativ al acesteia.
1. Se întruneşte cel puțin o dată pe an sau ori de câte ori este nevoie, la cererea
Președintelui Filialei Municipiului București, a cel puţin trei filiale de sector sau a Biroului
Politic Naţional.
2. Convenția Capitalei se constituie din Adunarea Generală a delegaţilor, aleşi de membrii
Partidului M10 din fiecare sector al municipiului Bucureşti, în următoarea componenţă:
a. membrii Consiliul Director al Capitalei;
b. delegaţii Filialelor de Sector ale municipiului Bucureşti, aleşi prin vot secret,
conform unei norme de reprezentare stabilită de Consiliul Director al Capitalei, la
propunerea Biroului Politic al Capitalei, în baza Regulamentului de Aplicare a
Statutului.
3. Convenția Capitalei are următoarele atribuţii:
a. alege prin vot secret si uninominal componența Biroului Politic al Capitalei:
preşedintele, vicepreședinții, secretarul, trezorierul şi membrii;
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b. alege prin vot secret și uninominal, în ordinea descrescătoare a numărului de
voturi, 3 (trei) membri ai Comisiei de Integritate şi Arbitraj a Capitalei și 3 (trei)
membri ai Comisiei de Cenzori a Capitalei;
c. aprobă programele şi proiectele municipale, precum şi rezoluţiile politice propuse
de Comisia Națională de Politici Publice;
d. stabileşte măsuri pentru realizarea, la nivelul Municipiului Bucureşti, a
obiectivelor din Programul Partidului;
e. analizează activitatea Biroului Politic al Capitalei, a Consiliul Director al Capitalei,
precum şi a reprezentanţilor aleşi sau numiţi în administraţia municipală;
f. evaluează activitatea parlamentarilor din circumscripţia electorală Bucureşti;
g. dezbate raportul Comisiei de Cenzori a Capitalei şi aprobă descărcarea de
gestiune pentru execuţia bugetară.
Art. 41 Consiliul Director al Capitalei este organul de conducere, decizie politică şi
organizatorică al Organizației Municipiului București în perioada dintre Convențiile Capitalei.
1. Se întruneşte o dată la 3 (trei) luni și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea
preşedintelui Organizației Municipiului București,sau a cel puţin 1/3 din membrii Biroului
Politic al Capitalei, sau la solicitarea Biroului Politic Național.
2. Este constituit din:
a. membrii Biroului Politic al Capitalei;
b. preşedinţii filialelor de sector;
c. primarii şi viceprimarii de sectoare şi ai Municipiului Bucureşti;
d. consilierii generali şi consilierii de sectoare ai Municipiului Bucureşti;
e. parlamentarii din circumscripţia electorală Bucureşti;
3. Consiliul Director al Capitalei are următoarele atribuții:
a. aprobă Planul de Strategie Electorală pe baza recomandărilor Biroului Politic al
Capitalei;
b. dezbate raportul Comisiei de Audit a Capitalei și acordă descărcare pentru
execuția bugetară;
c. stabilește, la propunerea Biroului Politic al Capitalei, norma de reprezentare a
organizațiilor sectoarelor la Convenția Capitalei;
d. la propunerea Biroului Politic al Capitalei, înființează, din 4 (patru) în 4 (patru) ani
și de ori de câte ori este nevoie, Comisia Consultativă pentru Alegerile
Parlamentare, formată, conform Regulamentului de aplicare a Statutului, din
reprezentanți ai Partidului M10, reprezentanți ai societății civile și diverși
specialiști;
e. centralizează propunerile Biroului Politic al Capitalei, completează şi transmite
Comisiilor Consultative pentru Alegerile Parlamentare lista candidaturilor validate
pentru Parlamentul României, după care trimite spre aprobare Convenției
Capitalei a Partidului, lista de candidați însoțită de avizul Comisiei Naționale de
Integritate și Arbitraj, punctajul Consiliului Director al Capitalei și de rezultatul
selecției realizate de Comisia Consultativă pentru Alegerile Parlamentare;
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f.

propune Consiliului Director Național candidați pentru Parlamentul European,
după ce au primit aviz pozitiv din partea Comisiei Naționale de Integritate și
Arbitraj:
g. evaluează dezvoltarea structurilor din teritoriu în ceea ce privește numărul de
membri, activitatea, audiența reprezentanților locali, dotarea logistică și
materială, precum și asigurarea mijloacelor financiare necesare unei bune
funcționări și reprezentări;
h. analizează activitatea Biroului Politic al Capitalei, a consilierilor de sector și a
consilierilor generali și dispune măsurile necesare pentru o bună reprezentare
politică și pentru susținerea proiectelor de dezvoltare la nivelul Capitalei;
i. analizează modul de punere în practică a politicii partidului în filialele de sector;
j. analizează şi aprobă activitatea politică şi acţiunile de dezvoltare a organizaţiilor
de sector;
k. deliberează asupra litigiilor privind întocmirea listelor electorale pentru alegerile
administrative locale la sectoare sau primăria generală şi ia hotărâri în acest
sens, care sunt definitive;
l. evaluează activitatea reprezentanților Capitalei în Parlament și asigură modalitățile
de susținere de către aceștia a intereselor locale;
m. revocă membrii partidului din funcțiile administrative de la nivel de sector și
primăria generală a Municipiului București, la propunerea Biroului Politic al
Capitalei;
n. stabileşte priorităţile de dezvoltare la nivelul Municipiului Bucureşti, aprobă
proiecte şi programe, pe care le supune aprobării Convenției Capitalei;
o. îndeplinește orice alte sarcini atribuite de Convenția Capitalei.
Art. 42 Biroul Politic al Capitalei asigură conducerea curentă a Organizaţiei
Municipiului Bucureşti.
1. Biroului Politic al Capitalei se întruneşte o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la
cererea preşedintelui Biroului Politic Național sau a cel puțin 5 (cinci) membri.
2. Biroul Politic al Capitalei este format din minim 7 (șapte) maxim 9 (nouă) membri cu
următoarea structură:
a. președinte;
b. 2 (doi) respectiv 3 (trei) vicepreședinți,
c. secretar:
d. trezorier:
e. 2 (doi) respectiv 3 (trei) membri;
f. dacă primarii și/sau viceprimarii sectoarelor, respectiv primarul și/sau
viceprimarul Primăriei Generale sunt membri M10, Biroul Politic al Capitalei
este completat de drept cu aceștia.
3. Membrii Biroului Politic al Capitalei sunt aleşi prin vot uninominal de către Convenția
Capitalei şi au un mandat de 4 (patru) ani.
4. Biroului Politic al Capitalei are următoarele atribuții:
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a. organizează activitatea structurii de personal la nivelul Municipiului Bucureşti şi
asigură condiţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii (sedii, logistică, fonduri
etc.);
b. susţine dezvoltarea democraţiei interne de partid prin respectarea regulilor şi a
principiilor democratice privind libera exprimare şi posibilitatea dezbaterii oricăror
propuneri ale membrilor partidului;
c. aplică hotărârile Consiliul Director al Capitalei, ale Convenției Capitalei şi ale
forurilor de conducere naţionale ale partidului;
d. analizează activitatea filialelor de sector, prezintă rapoarte Consiliul Director al
Capitalei şi propune măsuri de eficientizare a activităţii;
e. propune Consiliul Director al Capitalei măsuri pentru stabilirea strategiei
electorale şi conduce campania electorală la nivelul Municipiului Bucureşti;
f. identifică potenţialii susţinători şi recrutează noi membri;
g. poate hotărî asupra înscrierii unui membru M10 în oricare din organizaţiile de
sector;
h. stabileşte norma de reprezentare a filialelor de sector la Convenția Capitalei;
i. validează listele de candidaţi pentru consiliile de sector şi pentru primari,
aprobate de Consiliile Directoare ale Filialelor de sector, cu avizul Comisiei de
Integritate şi Arbitraj a Municipiului București;
j. propune spre aprobare Consiliul Director al Capitalei lista candidaţilor pentru
Consiliul General şi candidatul pentru funcţia de Primar General, cu avizul
Comisiei Naţionale de Integritate şi Arbitraj;
k. propune Consiliul Director al Capitalei criteriile de selecţie şi lista candidaţilor
pentru alegerile parlamentare în circumscripţia electorală Bucureşti,cu avizul
Comisiei Naționale de Integritate şi Arbitraj.
l. urmăreşte încasarea cotizaţiilor de către filialele de sector şi respectarea
destinaţiei fondurilor;
m. în situaţii excepţionale, poate propune Consiliului Director Național dizolvarea
biroului executiv al filialei de sector;
n. numește un reprezentant în Comisia Națională de Politici Publice.
Art. 43 Preşedintele Biroului Politic al Capitalei reprezintă partidul în relaţiile oficiale
la nivelul Municipiului Bucureşti şi are următoarele atribuţii:
a. prezidează şedinţele Biroului Politic al Capitalei, ale Consiliul Director al Capitalei
şi ale Convenției Capitalei, precum şi şedinţele organismelor de conducere ale
Filialelor de Sector la care participă;
b. participă, în calitate de membru de drept, la şedinţele Consiliului Director
Național şi la ședințele organismelor naționale la care este convocat;
c. informează, periodic, Biroul Politic Naţional asupra activităţilor Organizaţiei
Municipale şi Filialelor de Sector, precum şi organismele de conducere
municipale cu privire la problemele politice dezbătute în forurile de conducere
naţionale;
d. răspunde de gestiunea bunurilor şi a fondurilor organizaţiei municipale;
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e. propune Biroului Politic al Capitalei și Consiliul Director al Capitalei eventuale
sancţiuni pentru membrii partidului care au încălcat normele statutare;
f. participă la şedinţele Biroului Politic Naţional.
Secțiunea IV

ORGANIZAREA LA NIVEL NAȚIONAL

Art. 44 Organele de conducere ale Partidului M10 la nivel național sunt:
a. Adunarea Generală Națională a Membrilor M10;
b. Consiliul Director Național;
c. Biroul Politic Național.
Art. 45 Adunarea Generală Națională constituie organul suprem decizional al
Partidului M10.
1. Adunarea Generală Națională a Membrilor M10 este un organ deliberativ care se
reunește în sesiune ordinară o dată la 4 (patru) ani și în maximum 6 (şase) luni de la
data alegerilor parlamentare.
2. Adunarea Generală Națională a Membrilor se reunește în sesiune extraordinară ori de
câte ori este nevoie, la cererea Președintelui Partidului, a majorității membrilor Consiliul
Director Național, a Biroul Politic Național sau la cererea expresă a jumătate plus 1 (unu)
din numărul filialelor județene.
3. Atribuții Adunarea Generală Națională a Membrilor:
a. adoptă Programul Politic și Programul de Guvernare și decide asupra rezoluțiilor
politice supuse atenției acestui organ;
b. adoptă Statutul Partidului;
c. alege prin vot secret Președintele Partidului, 3 (trei) Vicepreședinți, Secretarul
General, 5 (cinci) Coordonatori Regionali, Trezorierul, 2 (doi) membri care vor
face parte din Biroul Politic Național;
d. urmărește și validează rezultatele alegerilor primare pentru desemnarea
candidatului propus de Biroul Politic Național pentru Președinția României;
e. aprobă, la propunerea Consiliului Director Naţional, candidaţii pentru Parlamentul
European;
f. alege 3 (trei) membri ai Comisiei Naționale de Cenzori, prin vot uninominal, în
ordinea descrescătoare a numărului de voturi (vot preferențial pe listă);
g. alege 3 (trei) membri ai Comisiei Naționale de Audit prin vot uninominal, în
ordinea descrescătoare a numărului de voturi (vot preferențial pe listă);
h. alege 4 (patru) membri ai Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj, prin vot
uninominal, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi (vot preferențial pe
listă);
i. hotărăște asocierea partidului într-o alianță politică ori în alte forme de asociere,
fuziunea cu alte partide sau formațiuni politice, la propunerea Consiliul Director
Național;
j. hotărăște reorganizarea, divizarea sau dizolvarea partidului la propunerea
Consiliul Director Național;
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k. hotărăște asupra raportului Biroului Politic Național prezentat de către
Președintele Partidului;
l. hotărăște asupra raportului prezentat de Președintele Comisiei de Cenzori și
asupra raportului prezentat de Președintele Comisiei de Audit;
m. revocă din funcţie Președintele partidului ales de către Adunarea Generală
Națională a Membrilor, cu avizul Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj.
4. Toți membrii M10 cu cotizația plătită la zi au dreptul de a participa și vota direct sau prin
reprezentare în cadrul Adunării Generale Naționale a Membrilor. Modalitatea de vot este decisă
de Consiliul Director National.
Art. 46 Consiliul Director Național asigură conducerea partidului între două Adunări
Generale Naționale ale Membrilor.
1. Consiliul Director Național este compus din:
a. membrii Biroului Politic Național;
b. președintele de onoare al partidului
c. președinții filialelor județene și președintele organizației Municipiului București;
d. parlamentarii partidului din Parlamentul României și din Parlamentul European;
e. miniștrii în funcție, membri ai partidului;
f. președinții consiliilor județene;
g. primarii reședințelor de județ şi Primarul General al Capitalei.
2. Consiliul Director Național se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la
convocarea președintelui partidului, la solicitarea Biroul Politic Național sau a majorității
membrilor săi.
3. Consiliul Director Național are următoarele atribuții:
a. stabilește măsuri pentru aplicarea programului politic al partidului;
b. propune Adunării Generale Naționale a Membrilor încheierea unor alianţe
electorale politice şi/sau electorale, inclusiv cu liste comune atunci când este
cazul, precum şi politica de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală;
c. validează candidații pentru alegerile parlamentare, cu avizul Comisiei Naţionale
de Integritate şi Arbitraj;
d. propune Adunării Generale Naționale a Membrilor candidații pentru Parlamentul
European, cu avizul Comisiei Naţionale de Integritate şi Arbitraj;
e. la propunerea Biroul Politic Național, înființează din 5 (cinci) în 5 (cinci) ani și ori
de câte ori este nevoie, Comisia Consultativă pentru Alegerile Europarlamentare,
formată, conform Regulamentului, din reprezentanți ai Partidului M10,
reprezentanți din societatea civilă și specialiști din diverse domenii;
f. centralizează propunerile Consiliilor Directoare Județene, completează şi
transmite Comisiei Consultative pentru Alegerile Europarlamentare lista
candidaturilor validate pentru Parlamentul European, după care trimite spre
aprobare Adunării Generale Naţionale lista de candidați însoțită de avizul
Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj;
g. hotărăște la propunerea Biroului Politic Național, candidații pentru funcțiile de
prefecți și subprefecți;
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h. deliberează asupra litigiilor privind întocmirea listelor electorale pentru alegerile
locale la municipii reşedinţă de judeţ, judeţe, sectoare şi Municipiul Bucureşti şi ia
hotărâri în acest sens, care sunt definitive, dar numai după avizul Comisiei
Naționale de Integritate si Arbitraj;
i. aprobă programele de campanie electorală;
j. prezintă rapoarte în faţa Adunării Generale Naționale;
k. hotărăște, după caz, dizolvarea Birourilor Politice Județene, a Biroului Politic al
Capitalei, precum și măsurile aferente;
l. aprobă Regulamentul de aplicare a Statutului;
m. aprobă Regulamentele de Organizare și Funcționare a Comisiei de Cenzori, a
Comisiei Naționale de Audit și a Comisiei Naționale de Integritate si Arbitraj;
n. îndeplineşte orice sarcini atribuite de către Adunarea Generală Naţională;
o. elaborează strategia politică a partidului;
p. adoptă semnul partidului;
q. coordonează activitatea Comisiei Naționale de Politici Publice și a Comisiilor
Naționale de Specialitate;
r. evaluează contextul politic și poziționarea Partidului M10 în acest context, luând
măsuri de ajustare a programelor și a politicilor interne;
s. aprobă propunerile Biroului Politic Național privind candidații pentru funcțiile de
demnitate publică la nivel central.
t. aprobă raportul Biroului Politic Național;
u. modifică Programul Politic și Programul de Guvernare, în funcție de strategia
partidului, propunându-le spre aprobare Adunării Generale Naționale;
v. este mandatat de drept să modifice Statutul, în cazul în care, în perioada dintre
două Adunări Generale Naționale a Membrilor, se modifică legislația privind
partidele politice,în sensul legilor modificate și numai pentru corelarea cu
dispoziţiile legale;
w. adoptă Codul de Integritate și Regulamentul de Organizare și Funcționare a
Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj și avizează Regulamentul Comisiei
Naționale de Audit;
x. elaborează Regulamentul Structurilor Asociative și pe cel al Comitetului Național
de Politici Publice, precum și Structura Comisiilor de Specialitate;
y. ratifică rezoluțiile politice adoptate de Convențiile Filialelor Județene și a
Municipiului București;
z. decide și transmite Adunării Generale Naționale, în vederea organizării alegerilor
primare, candidații la președinția României;
aa. decide candidatul pentru funcția de Prim-ministru sau pe cel pentru Comisia
Europeană;
bb. desemnează „Cabinetul din Umbră” al Partidului M10, în perioadele de opoziție.
Art. 47 Biroul Politic Național este organul executiv al Partidului M10.
1. Biroul Politic Național are următoarea componență:
a. preşedintele partidului;
b. 3 (trei) vicepreşedinţi;
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c. secretarul general;
d. 5 (cinci) coordonatorii regionali;
e. trezorierul;
f. 2 (doi) membri.
2. Biroul Politic Național se întrunește săptămânal și ori de câte ori este nevoie, la
convocarea Președintelui sau a cel puțin 3 (trei) membri.
3. Biroul Politic Național are următoarele atribuții:
a. pune în aplicare Hotărârile Adunării Generale Naționale și ale Consiliului Director
Național;
b. adoptă, ca întreg sau prin membrii săi, în funcţie de competenţe, poziţiile publice
oficiale ale partidului, în legătură cu evenimentele politice, sociale şi economice
curente din România, din alte țări și din structurile europene și euroatlantice din
care România face parte, pozițiile legate de politica externă, pozițiile privind
activitatea partidelor politice, a Parlamentului, a Guvernului sau a Preşedintelui
României etc.;
c. coordonează activitatea grupurilor parlamentare ale Partidului M10 şi a
demnitarilor acestuia;
d. negociază, cu mandat de la Consiliul Director Naţional, alianţe sau protocoale de
colaborare cu alte formaţiuni politice şi propune rezultatele acestor negocieri spre
aprobare, conform prevederilor statutare;
e. conduce și coordonează activitatea filalelor județene, asigurând informarea
permanentă a Birourilor Politice Judeţene și al Municipiului București, cu privire
la activitatea curentă a partidului;
f. validează rezultatele alegerilor desfășurate la nivel județean și al Municipiului
București;
g. coordonează activitatea operativă a partidului, inclusiv alegerile interne și
primare organizate în cadrul Adunării Generale Naționale a Membrilor;
h. conduce şi coordonează campaniile electorale ale Partidului M10 pentru alegerile
locale, parlamentare şi prezidențiale şi numeşte şefii acestor campanii;
i. asigură monitorizarea activității autorităților publice centrale;
j. prezintă autorităților electorale propunerile privind candidaturile pentru alegerile
parlamentare, prezidențiale și pentru Parlamentul European;
k. face propuneri Consiliului Director Național privind candidații pentru funcțiile de
demnitate publică la nivel central: parlamentari, miniștri, prim-ministru, prefecți,
subprefecți;
l. aprobă, la propunerea Președintelui partidului, componența Comisiilor
Consultative;
m. aprobă bugetul central la propunerea Secretarului General;
n. convoacă Consiliul Director Național;
o. informează Consiliul Director Național asupra activității desfășurate;
p. prezintă rapoarte în faţa Consiliul Director Național;
q. propune Consiliul Director Național modul de pregătire a campaniilor electorale;
r. convoacă, în cazuri bine determinate, Adunarea Generală Națională, Convențiile
Județene și Convenția Capitalei;
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s. iniţiază şi dezvoltă, cu aprobarea explicită a Consiliului Director Național, relaţiile
interne şi internaţionale ale Partidului M10 cu alte partide politice, asociaţii
patronale, organizaţii neguvernamentale, sindicate etc.;
t. după avizul obligatoriu al Comisiei Naționale de Integritate şi Arbitraj si
aprobarea Consiliului Național Director, numeşte şi revocă din funcţii
reprezentanţii partidului în instituţii centrale, foruri şi organizaţii interne şi
internaţionale;
u. în cazuri urgențe care pot afecta grav imaginea partidului, propune Comisiei
Naționale de Integritate şi Arbitraj aplicarea de sancţiuni imediate pentru membrii
Partidului M10;
v. stabileşte structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale
structurilor centrale şi efectuează angajări şi concedieri;
w. numeşte purtătorul de cuvânt al partidului;
x. stabilește, la nivelul Secretariatului General, bugetul central și execuția bugetară;
y. administrează, prin Secretariatul General, patrimoniul şi resursele financiare
și materiale ale structurilor centrale;
z. poate hotărî asupra sediului social al partidului;
4. Biroul Politic Național funcţionează pe baza unui regulament propriu, aprobat de
Consiliul Director Național.
Art. 48 Președintele Partidului M10 este liderul doctrinar și de imagine al partidului.
1. Președintele Partidului M10 este garantul respectării principiilor și valorilor partidului, a
programului politic şi a statutului partidului.
2. În exercitarea funcției sale președintele partidului are următoarele atribuții:
a. garantează aplicarea statutului și a programului partidului;
b. reprezintă partidul în relațiile oficiale interne și externe și coordonează activitatea
acestuia;
c. convoacă și prezidează ședințele Biroului Politic Național, ale Consiliului
Director Național și ale oricărui alt organism de conducere a partidului la care ia
parte;
d. coordonează negocierile politice, conduce delegațiile partidului și face declarații
în numele partidului;
e. semnează documentele oficiale ale partidului, precum şi orice alte acte care
angajează politic partidul;
f. poate delega unele competențe către alte persoane, în conformitate cu prezentul
statut și cu regulamentul de aplicare al statutului;
g. poate invita la ședințele organismelor de conducere ale partidului orice persoană
care este sau nu este membru al partidului;
h. constituie Comisii Consultative formate din specialiști din diverse domenii, care
pot să nu fie membri ai Partidului M10, cu privire la nevoile, problemele și
soluțiile din domeniile specifice de expertiză ale membrilor acestora. Pe baza
acestor consultări președintele partidului, Biroul Politic Național, și Consiliul
Național Director pot produce politicile publice ale partidului în domeniile și
segmentele respective;
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urmăreşte punerea în aplicare a deciziilor organismelor de conducere naţională a
partidului şi emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a acestor decizii;
j. prezintă periodic, în faţa Consiliului Director Naţional, rapoarte privind stadiul
îndeplinirii obiectivelor politice asumate prin programul politic sau de guvernare
al partidului;
k. propune motivat, organismului de decizie competent, demiterea din funcţie a
oricărei persoane care deţine funcţii de conducere în partid.
Dacă funcția de președinte devine vacantă sau președintele se află în imposibilitate de
a-și exercita funcția, interimatul este asigurat de către un vicepreședinte desemnat de
Biroul Politic Național.
Președintele partidului numește 3 (trei) membri ai Comisiei Naționale de Integritate și
Arbitraj, de regulă, din afara partidului.
Președintele M10 poate fi remunerat de către partid cu echivalentul salariului unui
membru ales al Parlamentului României.
Președintele partidului se consultă cu membrii Comisiilor Consultative în problemele
importante și de sistem ale societății românești, pentru a identifica și formula împreună
soluțiile;
Partidul are și funcția de Președinte de Onoare. Acesta este membru de drept în
Consiliul Național Director.
i.

3.

4.
5.
6.

7.

Art. 49 Secretarul General al Partidului M10 este responsabil cu activitatea de
organizare și dezvoltare organizațională a partidului.
1. Secretarul General al Partidului M10 are următoarele atribuții:
a. asigură comunicarea şi ducerea la îndeplinire a hotărârilor organismelor de
conducere ale partidului;
b. supervizează activitatea organizaţiilor judeţene, împreună cu cei 5 (cinci)
coordonatori regionali responsabili de coordonarea politică a organizaţiilor
judeţene din regiunile României;
c. asigură administrarea și ține evidența Registrului Național al Membrilor partidului,
precum și a celorlalte registre;
d. asigură buna organizare și desfășurare a ședințelor organismelor de conducere
ale partidului;
e. se asigură că organizaţiile judeţene aplică deciziile şi proiectele organismelor
naţionale de conducere;
f. coordonează și planifică activitățile și întrunirile partidului la nivel național și
internațional;
g. ține evidența și arhiva documentelor;
h. asigură coerenţa activităţii comune a tuturor structurilor și organizațiilor partidului;
i. îndeplinește orice alte atribuții delegate de către Președintele Partidului sau la
solicitarea Biroul Politic Național;
j. propune Biroul Politic Național bugetul central al partidului;
k. poate fi remunerat lunar de către partid cu echivalentul salariului unui ministru din
Guvernul României;
l. se subordonează direct Biroului Politic Național al partidului.
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Art. 50 Vicepreşedinţii Partidului M10 sunt membri cu responsabilităţi de reprezentare
a partidului în limita mandatului dat de Biroul Politic Naţional şi în limitele statutare.
1. Vicepreşedinţii Partidului își desfășoară activitatea sub coordonarea Biroului Politic
Național și a Președintelui Partidului.
2. Vicepreşedinţii prezidează, prin dispoziţie a Preşedintelui partidului, şedinţele structurilor
naţionale de conducere.
3. Vicepreședinții coordonează diverse domenii de activitate a partidului atribuite de
Președintele partidului și de Biroul Politic Național. (de exemplu: un vicepreședinte este
președintele Comisiei Naționale de Politici Publice).
4. Vicepreşedinţii îndeplinesc orice alte atribuţii delegate de către Preşedintele partidului.
Art. 51 Coordonatorii regionali ai Partidului M10 sunt membri în Biroul Politic
Național.
1. Coordonatorii regionali conduc activitatea filialelor județene din regiunile arondate din
punct de vedere al dezvoltării teritoriale a organizațiilor partidului.
2. Coordonează direct președinții filialelor județene aferente regiunii respective și sunt
responsabili împreună cu aceștia de dezvoltarea teritorială a organizațiilor partidului din
regiunea pe care o coordonează.
3. Îndeplinesc orice alte atribuții delegate de Biroul Politic Național.
TITLUL III. COMISIILE PERMANENTE ȘI STRUCTURILE ASOCIATIVE
Art. 52 Comisiile Permanente Naționale sunt următoarele:
1. Comisia Națională de Integritate și Arbitraj;
2. Comisia Națională de Audit;
3. Comisia Națională de Politici Publice
4. Comisiile de specialitate.
Art. 53 Comisia Națională de Integritate şi Arbitraj și Comisiile Județene de
Integritate și Arbitraj sunt instituții care avizează selecția și promovarea în partid și pe funcții
publice, prin decizii care sunt obligatorii; soluționează litigiile dintre membrii M10 sau dintre
aceștia și organismele de conducere a partidului sau dintre organismele de conducere a
partidului.
1. Comisia Națională de Integritate și Arbitraj este constituită din 7 (șapte) membri: 4
(patru) sunt aleși prin vot preferențial pe liste de Adunarea Generală Națională a
Membrilor și 3 (trei) sunt numiți de Președintele partidului, pentru o perioadă de 4 (patru)
ani. Recomandabil este ca cel puțin un membru al comisiei să aibă pregătire juridică; în
cazuri litigioase, dacă această condiție nu poate fi îndeplinită, se va apela la consultanță
de specialitate. Din Comisia Națională de Integritate și Arbitraj, precum și din Comisiile
Județene de Integritate și Arbitraj fac parte, pe lângă membrii ai Partidului M10 şi
persoane din societatea civilă.
2. Comisia Națională de Integritate și Arbitraj este condusă de un preşedinte ales de
membrii acesteia.
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3. Sub Comisia Națională de Integritate și Arbitraj funcționează Comisii Județene de
Integritate și Arbitraj alese conform Statutului. Acestea vor analiza şi valida
candidaturile pentru funcții la nivel județean sau local, atât pentru funcții publice cât și
pentru funcții în interiorul partidului. Excepție fac cazurile filialelor care nu au constituite
comisii de integritate sau dacă aceste comisii au devenit temporar nefuncționale, caz în
care candidaturile sunt transmise spre analiza şi validare la Comisia Națională de
Integritate și Arbitraj.
4. Comisia Națională de Integritate și Arbitraj are următoarele atribuții:
a. analizează, judecă, decide şi validează candidaturile pentru funcții numite sau
alese la nivel național, atât pentru funcții publice cât și pentru funcții din interiorul
partidului sau, după caz, asupra contestațiilor împotriva acestor decizii;

5.
6.
7.
8.

b. judecă și decide asupra sancțiunilor impuse membrilor de către organismele
competente ale partidului sau, după caz, asupra contestațiilor împotriva acestor
decizii;
c. judecă și decide asupra situațiilor de conflict de interese sau incompatibilitate
sau, după caz, asupra contestațiilor împotriva acestor decizii;
d. se sesizează la plângere, cerere sau din oficiu și decide compatibilitatea etică,
morală și profesională a tuturor candidaților propuși la funcțiile reprezentative în
Parlament, la alte funcții alese sau numite și la funcții de conducere în partid;
e. dă avizul său Biroului Politic Național asupra tuturor numirilor în administrație, pe
baza analizei criteriilor de integritate și compatibilitate conforme cu acest Statut;
f. întocmește procedurile și criteriile de integritate, avizare și arbitraj care fac parte
din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comisiei Naționale de
Integritate și Arbitraj pe care îl supune aprobării Consiliul Director Național;
g. soluționează sesizările de neconformitate ale regulamentelor precum și ale
oricăror documente emise de organismele partidului, cu legile țării și cu Statutul
Partidului.
Deciziile Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj sunt definitive și se pun imediat în
aplicare de Biroul Politic National.
Comisia Națională de Integritate și Arbitraj este aleasă conform prezentului Statut.
Comisia Națională de Integritate și Arbitraj este organul suprem de apel, iar deciziile sale
sunt definitive și obligatorii;
În cazuri excepţionale, între două Adunări Generale, Comisia Naţională de Integritate şi
Arbitraj poate funcţiona cu minimum 3 (trei) membri, care pot fi cei numiți de către
președintele partidului. Cel puţin unul dintre ei trebuie să fie membru de partid, ceilalţi
doi pot face parte din societatea civilă.

Art. 54 Comisia Națională de Audit este constituită din 3 (trei) membri aleși de către
Adunarea Generală Națională a Membrilor prin vot secret, preferențial pe listă.
1. Președintele Comisiei Naționale de Audit este cel ales cu cele mai multe voturi.
2. Comisia Națională de Audit are următoarele atribuții:
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a. întocmește Regulamentul cu procedurile și criteriile de audit intern al
organizațiilor de conducere de la nivel central, teritorial și local și îl supune
aprobării Consiliul Director Național.
b. auditează toate organizațiile de conducere la nivel central, teritorial și local în
conformitate cu procedurile și criteriile stabilite în regulamentul de audit.
c. prezintă în mod regulat rapoarte de activitate și de performanță ale organismelor
de conducere. Acestea se aprobă în plenul Convențiilor și respectiv al Adunărilor
Generale.
Art. 55 Comisia Naţională de Politici Publice a Partidului M10 reprezintă organismul
care asigură un cadru formal în care membrii și simpatizanții partidului se pot implica în
dezvoltarea programelor și politicilor publice ale partidului cu ajutorul instrumentului numit
rezoluție politică.
1. Comisia Naţională de Politici Publice este numită de către Biroul Politic Naţional.
2. Comisia Naţională de Politici Publice și Comisiile de Specialitate își desfășoară
activitatea în baza unui Regulament de funcționare întocmit de acestea și aprobat de
către Consiliul Național Director;
3. Comisia Naţională de Politici Publice este compusă din:
a. Președintele Comisiei Naţionale de Politici Publice, care este unul dintre
Vicepreședinții Partidului;
b. 5 (cinci) - 10 (zece) membri care pot fi sau nu membri ai Partidului M10;
c. câte un reprezentant din fiecare Organizație Judeţeană a Partidului M10 și din
Organizația Capitalei;
d. coordonatori ai structurilor asociative interne și afiliate la nivelul Filialelor
Județene ale Partidului și a Filialei Capitalei.
4. Comisia Naţională de Politici Publice are următoarele atribuții:
a. de a informa membrii Partidului cu privire la problemele comunității;
b. de a angaja și implica membrii partidului în viața comunității, prin participarea activă
a acestora la evenimente și acțiuni întreprinse la nivel comunitar, atât în relația cu
administrația publică, cât și în cadrul organizațiilor non-profit/neguvernamentale;
c. de a crea o legătură între aleșii locali și parlamentarii partidului și agenda publică a
comunității, de a stabili obiectivele de politici publice și de a asigura un plan de lucru;
d. de a constitui un mediu de interacțiune a membrilor organizației în vederea elaborării
unor rezoluții politice, în cadrul întâlnirilor dintre alegători și parlamentarii partidului,
precum și alte personalități ale partidului sau ale comunității;
e. de a structura toate propunerile de politici publice sub forma unor proiecte de
rezoluție politică (pot fi chiar proiecte de lege);
f. de a centraliza proiectele de rezoluție politică propuse în interiorul organizației și de
a le supune atenției și aprobării în cadrul Adunării Generale a Partidului M10.
2. Orice membru M10, simpatizant sau cetățean poate întocmi un proiect de politici publice
pe să-l prezinte spre dezbatere/aprobare Comisiei Naționale de Politici Publice.
Art. 56 Comisiile de Specialitate sunt un instrument în formularea politicilor publice, în
construcția programelor de guvernare, a altor programe politice, în asigurarea expertizei privind
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inițiative legislative, formularea de poziții în raport cu diferite evenimente, evaluarea calității altor
programe. Comisiile de Specialitate elaborează politicile publice ale partidului, fiind stabilite și
funcționând în baza unui Regulament elaborat de către Consiliul Director Național.
Art. 57 Structurile Asociative sunt forme de asociere a membrilor M10 în vederea
realizării de proiecte, programe și politici publice, respectiv de socializare și formare politică.
1. Membrii de partid interesaţi, pot constitui, asociaţi în deplină libertate cu alte persoane,
structuri asociative cu personalitate juridică proprie.
2. Aceste asociaţii, odată constituite, pot solicita recunoaşterea de către partid ca Structuri
Asociative Afiliate, pe specificul acestora.
3. Structurile asociative recunoscute ca afiliate colaborează cu diversele organisme ale
partidului, pe baza unui regulament aprobat la nivelul de afiliere.
4. Aceste asociaţii nu au nici o formă de statut particular în raport cu diversele organisme
executive.
5. Membrii organizaţiilor partidului pot iniţia, la nivel local, judeţean şi naţional, și Structuri
Asociative Interne, fără personalitate juridică distinctă, validate printr-o declaraţie de
intenţie depusă şi înregistrată de iniţiatori la secretarul general al filialei relevante în
vedere înregistrării în registrul structurilor asociative organizat la nivelul filialei judeţene
sau la nivel naţional.
6. Structurile asociative interne ale partidului pot reflecta curente de opinie, curente
doctrinare, curente ideologice, interese legate de proximitate (cartier, cvartal, zone,
regiuni), și interese specifice unor segmente sociale (tineri, femei, persoane cu
dezabilități, minorităţi etnice, profesie etc.), interese specifice mediului de afaceri, în
limitele prevederilor statutare, ale programului politic şi ale doctrinei partidului.
7. Membrii M10 pot adera sau se pot retrage dintr-o formă asociativă internă în mod liber.
Art. 58 Structurile Asociative Interne se organizează în vederea atingerii scopului şi
obiectivelor partidului.
1. Structurile asociative interne pot fi constituite de către membrii de partid interesaţi
asociaţi în deplină libertate cu alte persoane. Pot fi structuri asociative: structurile
asociative de proximitate, cluburi, grupuri locale de acțiune etc.).
2. Regulamentul de organizare și funcționare a structurilor asociative interne și afiliate este
elaborat de către structurile respective și supus aprobării Consiliul Director Național,
care este forul tutelar al acestora.
Art. 59 Structurile Asociative Afiliate nu au nici o formă de statut particular în raport cu
diversele organisme executive.
1. Structurile Asociative Afiliate odată constituite, pot solicita recunoaşterea de către partid
ca structuri asociative afiliate, pe specificul acestora.
2. Structurile Asociative Afiliate colaborează cu diversele organisme ale partidului, pe baza
unui regulament aprobat la nivelul de afiliere.
3. Deschiderea pentru interacţiune şi colaborare cu alte structuri asociative din interior sau
structuri asociative din exterior, din sfera societăţii civile.
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TITLUL IV PROCEDURILE DE ALEGERE A ORGANELOR EXECUTIVE
Art. 60 Şedinţele organismelor de conducere ale partidului, la nivel naţional, județean, al
capitalei și local, sunt constituite statutar dacă la ele participă peste jumătate din numărul
membrilor acestora.
Art. 61 În cadrul organismelor de conducere ale partidului votul se exprimă deschis sau
secret, în conformitate cu prevederile Statutului şi Legii partidelor politice, în toate formele
posibile, prin ridicarea mâinii, la urnă, vot electronic, prin corespondență sau orice alt mijloc de
comunicare care asigura secretul votului, pentru a asigura accesul fiecărui membru al partidului
la vot.
Art. 62 În cadrul organismelor de conducere, în caz de egalitate de vot, votul
preşedintelui acelui organism este decisiv.
Art. 63 În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegaţilor la
forurile superioare sau când se iau hotărâri cu privire la persoane, votul este secret.
Art. 64 Hotărârile în cadrul organismelor de conducere se iau în prezenţa a peste
jumătate din membrii organismului respectiv, cu peste jumătate din voturile celor prezenţi - cu
excepţia cazurilor în care Statutul prevede altfel.
Art. 65 Membrii organismelor de conducere ale Partidului M10, la toate nivelurile, se
aleg pentru o perioadă de 4 (patru) ani. Alegerile locale, județene și ale Municipiului București,
trebuie să aibă loc nu mai târziu de 3 (trei) luni după Adunarea Generală Națională prin care s-a
ales conducerea partidului.
Art. 66 Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere la nivel local se validează
de către Birourile Politice Județene, iar pentru organismele de conducere județene și ale
Municipiului București de către Consiliul Director Național. În caz de invalidare se procedează
la noi alegeri.
Art. 67 Pentru locurile devenite vacante în organismele de conducere, se cooptează
membri, în ordinea voturilor obţinute, în condiţiile prevăzute de prezentul statut.
Art. 68 În cazul în care numărul locurilor vacante, indiferent de ocuparea ulterioară prin
cooptare, depăşeşte jumătate din totalul celor aleşi iniţial în organismul de conducere, se vor
organiza noi alegeri.
Art. 69 Până la alegeri, conducerea organizațiilor va fi asigurată de un Comitet interimar
de conducere compus din preşedinte şi 2 - 4 membri, numiţi de:
a.
Biroul Politic Județean pentru Organizațiile Locale;
b.
Biroul Politic Național pentru Filialele Județene și a Municipiului București;
c.
Consiliul Director Naţional pentru Organizaţia Naţională a Partidului M10.
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Art. 70 Acțiunea revocării, oricare ar fi funcția de conducere în cauză, este declanșată
de o treime din totalul membrilor forului respectiv și este decisă în sesiune extraordinară, cu
majoritate simplă.
Art. 71 Toți candidații prezentați Adunării Generale pentru decizie trebuie să aibă avizul
pozitiv al Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj.
Art. 72 Convocarea, campania electorală internă și procedurile de organizare și votare
în cadrul Adunărilor Generale și la Convenția Județeană sau a Municipiului București sunt
prevăzute, respectiv detaliate, în Regulamentul de Aplicare a Statutului.

TITLUL V. PATRIMONIUL PARTIDULUI M10
Art. 73 Partidul M10 poate deține bunuri mobile și imobile care sunt necesare
activităţilor sale specifice.
Art. 74 Partidul M10 deține un patrimoniu inițial de 500 (cinci sute) RON.
Art. 75 Patrimoniul Partidului M10 este administrat de către un trezorier la fiecare nivel
de organizare.
Art. 76 Sursele de finanţare ale Partidului M10 provin din:
a. cotizaţiile membrilor partidului;
b. donaţii, legate şi alte liberalități;
c. venituri provenite din activităţi proprii;
d. subvenţii de la bugetul de stat;
e. împrumuturi în bani de la persoane fizice și juridice;
f. alte surse, potrivit legii.
Art. 77 Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi în valută,
deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în România.
1. Conturile sunt gestionate de către mandatari financiari, numiţi de către birourile politice
de la toate nivelurile de conducere.
2. Mandatarii financiari au obligația de a prezenta birourilor politice rapoarte periodice
privind gestionarea acestor conturi.
Art. 78 Organele locale pot reprezenta partidul politic față de terți la nivelul local
corespunzător, pot deschide conturi la bancă și răspund de gestionarea acestora.
Art. 79 Membrii partidului plătesc o cotizaţie lunară al cărei cuantum minimal este stabilit
de către Consiliul Director Național. Birourile Politice Județene pot stabili cotizații mai mari.
Cotizațiile nu pot depăși limita prevăzută de lege.
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Art. 80 Membrii aleși sau numiți în funcții de conducere în structurile partidului, în
administraţia locală și în cea centrală, precum şi parlamentarii, plătesc o cotizație lunară
stabilită de Biroul Politic Național. Cotizațiile nu pot depăși limita prevăzută de lege.
TITLUL VI. REORGANIZAREA
ACESTUIA

PARTIDULUI ŞI

ÎNCETAREA

ACTIVITĂŢII

Art. 81 Partidul M10 poate proceda la reorganizarea sa prin fuziune, absorbţie,
contopire ori divizare totală sau parţială.
Art. 82 Partidului M10 poate fuziona cu unul sau mai multe partide.
1. Fuziunile legal constituite se realizează, prin aprobarea protocolului de fuziune, de către
Adunarea Generală Naţională a Partidului M10 şi organele supreme de decizie ale
fiecărui partid, în cadrul unei şedinţe comune a acestora.
2. În protocolul de fuziune se vor menţiona, în mod expres, modalităţile de transfer a
sumelor, bunurilor şi contractelor deţinute de partidele care fuzionează, precum şi
procedura de garantare a continuităţii vechimii în partid a membrilor partidelor care
fuzionează.
3. În protocolul de fuziune se va stabili şi forma exactă de fuziune.
4. În cazul fuziunii prin absorbție se va preciza denumirea integrală, denumirea
prescurtată, semnul permanent şi electoral, precum şi programul politic.
5. În cazul fuziunii prin contopire, protocolul va preciza noile elemente de identificare:
denumire integrală, denumire prescurtată, semnul permanent, semnul electoral şi
programul politic ale noului partid, fie că acestea sunt unele noi sau că provin de la unul
sau mai multe dintre partidele care participă la fuziune.
Art. 83 Adunarea Generală Naţională poate hotărî, prin decizie, divizarea totală sau
parţială a Partidului M10.
1. Divizarea totală presupune împărţirea întregului patrimoniu al partidului către două sau
mai multe partide existente sau care iau naştere astfel.
2. Divizarea parţială presupune desprinderea unei părţi din patrimoniul partidului şi
transmiterea ei către unul sau mai multe partide care există sau care se înfiinţează în
acest fel.
Art. 84 Partidul M10 îşi încetează activitatea prin:
a. autodizolvare, hotărâtă de Adunarea Generală Națională, cu votul a două treimi din
numărul celor prezenți;
b. dizolvare, prin hotărâre pronunţată de Curtea Constituţională sau de Tribunalul
Bucureşti;
c. reorganizare, efectuată conform legii.
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TITLUL VII DISPOZIŢII TRAZITORII ŞI FINALE
Art. 85 În termen de maximum 90 (nouăzeci) de zile de la data adoptării prezentului
Statut, Consiliul Director Național va aproba Regulamentul de aplicare a Statutului,
Regulamentele de organizare și funcţionare a Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj și a
Comisiei de Audit.
Art. 86 Hotărârile Adunării Generale Naționale, cele ale Consiliului Director Național,
cele ale Biroului Politic Național precum și cele ale Comisiei Naționale de Integritate și Arbitraj
sunt obligatorii, în condiţiile prevăzute de prezentul statut, pentru toți membrii Partidului M10 şi
pentru toate organele sale de conducere.
Art. 87 Dispoziţiile protocoalelor şi a tuturor celorlalte convenţii încheiate de Partidul
M10 sunt obligatorii pentru membrii și organizațiile partidului și pentru toate persoanele
susţinute de partid în funcţii publice, pe întreaga perioada de existenţă a acestora.
Art. 88 Membrii organelor de conducere, care deţin două sau mai multe funcţii ori calităţi
oficiale ce dau drept de reprezentare în organismul respectiv, nu pot delega reprezentarea
pentru niciuna dintre funcţiile astfel deţinute.
Art. 89 Prezentul Statut se completează de drept cu prevederile Legii partidelor politice.
În cazul în care, apar modificări ale Legii partidelor politice, prevederile statutare afectate de
modificarea legii se vor modifica la rândul lor pentru a se pune în concordanţă cu noile
prevederi legale.
Prezentul Statut a fost redactat şi semnat în 5 (cinci) exemplare originale, în limba română,
astăzi, 20 mai 2017.

Președinte interimar,
Vicepreședinte
Adela Mîrza
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