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A. ORGANIZAȚIA Națională (CENTRALĂ) 
	

CAPITOLUL		I. Informativ	
Articolul	1 	
Membrii	fondatori	sunt:	
1) Christian	Emanoel	de	Hillerin,	președinte	inițiator	
2) Eugen	Florin	Theodorescu,	vicepreședinte		
3) Mihai	Mircea	Atanasiu,	secretar	general	executiv	
4) Eugene	Henri	Hillerin,	consilier	
	
Articolul	2 	
Sediul	Social	al	PM23	este	definit	în	Statut.		

Sediul	Central:	Str.	Amurgului,	nr.	91,	Bucureşti,	sector	5.	
Program	birou:	L-V;	9-18,	cu	preaviz.	
Secretariat	Tel:	0730	016	496.	
mail:	partidulmonarhist@yahoo.com.	
	
Contact	permanent	
Președinte	Tel:	0721	310	162.	

	
Pagina	de	internet	a	Partidul	Monarhist		
www.partidulmonarhist.ro	
	
Contul	bancar	
Banca	BCR;	
cont curent ron;  
Partidul	Monarhist	
IBAN:	RO31RNCB0027156451380001	
Text:	Cotizație	PM23	sau	Sponsorizare	
	
Banca	BCR;	
cont curent euro;  
Partidul	Monarhist	
IBAN:	xx	
Text:	Cotizație	PM23	sau	Sponsorizare	
	
Pentru	început	toate	comunicările	se	fac	către	sediul	central.	

	mail:	partidulmonarhist@yahoo.com.	
	
CAPITOLUL		II. Dispoziţii	Generale	

Articolul	1 	
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Partidul	Monarhist	urmărește	obiectivele	declarate	în	STATUT.	
PM23	este	un	partid	de	centru.	Nu	este	afiliat	Regelui	sau		Casei	Regale.	
Acordă	susținere	Principelui	Nicolae.	
	
Articolul	2 	
Partidul	Monarhist	 se	 ghidează	 la	 nivel	 național	 și	 teritorial	 în	 activitatea	 sa		
internă	după	prezentul	REGULAMENTUL	DE	FUNCŢIONARE.		
	
Articolul	3 	
Un	REGULAMENTUL	DE	FUNCŢIONARE	actualizat	și	comunicat	anulează	unul	
cu	dată	mai	veche.	
	
Articolul	4 	
1) Partidul	Monarhist	 dorește	 o	Monarhie	 Constituțională,	 cu	 o	 democrație	

liberă	 într-o	 societate	 conservatoare,	 care-și	 păstrează	 cu	 sfințenie	
tradițiile	sănătoase	redescoperite.	

2) Partidul	 Monarhist	 este	 persoană	 juridică	 română	 de	 drept	 public	 şi	 îşi	
desfăşoară	 activitatea	 în	 conformitate	 cu	 normele	 Constituţiei,	 ale	
legislaţiei	în	materie,	ale	prevederilor	statutului	său.	

	
Articolul	5 	
1) Denumirea	 integrală	 este	 Partidul	 Monarhist,	 iar	 denumirea	 prescurtată	

este	PM23	cu	referire	la	anul	1923.	Pentru	comunicări	externe	se	va	folosi	
denumirea	 integrală,	 denumirea	 prescurtată	 fiind	 utilizată	 în	 comunicări	
informale	sau	interne.		

2) Semnul	electoral	şi	însemnul	permanent	al	partidului	este	grafica	înrămată	
a	unei	coroane	nobiliare	cu	cinci	vârfuri	perlate	și	motive	florale	la	bază.	În	
partea	 de	 jos	 sunt	 scrise	 cuvintele	 “PARTIDUL	MONARHIST”	 albastru	pe	
font	albastru	deschis.	Culoarea	cu	care	se	identifică	partidul	este		albastru.	

3) Celelalte	 specificații	 tehnice	 vor	 fi	 descrise	 în	 manualul	 de	 identitate	
vizuală	care	va	fi	aprobat	de	Biroul	Permanent	Naţional.		

4) Biroul	 Permanent	 Naţional	 poate	 modifica	 emblema,	 între	 Congrese,	 în	
condiţiile	legii.	

5) Partidul	Monarhist	prin	Statut	și-a	înregistrat	SIGLA	cu	coroană	și	o	
atribuie	și	subdiviziunilor	drept	semn	al	unității	de	imagine.	Va	fi	
distinctivă	și	pe	buletinele	de	vot.	
Este	un	drept	restrictiv.	
Este	interzis	să	fie	utilizată	în	profilul	personal	al	membrilor.	

6) Antetul,	Documentele	emise,	Evidențele	etc,	vor	avea	aspect	unitar	editate	
centralizat.	

	
Articolul	6 	



PARTIDUL MONARHIST 
REGULAMENT	

	
	

	
Print: 07/02/2018 Pagina  5  din  18 4 Regulament PM 2018 02 07.doc 

1) Prezentul	Regulament		este	obligatoriu	pentru	toate	organizaţiile	şi	pentru	
toţi	membrii	partidului	şi	conţine:		
a) Ansamblul	 de	 principii,	 norme	 și	 prevederi	 prin	 care	 se	 determină	

obiectivele,	structura	și	modul	de	acțiune	și	organizare.	
b) Dispoziții	și	proceduri	organizatorice	și	de	alegeri.		
c) Codul	 Etic	 pe	 baza	 căruia	 funcţionează	 şi	 deliberează	 Comisia	 de	

disciplină.	
d) Regulamente	de	organizare	 și	 funcționare	ale	 structurilor	 teritoriale	

sau	 ale	 structurilor	 dedicate	 care	 se	 adoptă	 și	 se	modifică	 de	 către	
Colegiul	Director.	

	
2) Pentru	 structurile	 teritoriale	 se	 va	 impune	 un	 termen	 de	 30	 de	 zile	

implementarea	unei	noi	versiuni	a	Regulamentului.		
3) Atunci	 când	 împrejurările	 o	 cer	 Colegiul	 Director	 Central	 are	 dreptul	

unilateral	 să	 ceară	 președintelui	 partidului	 ca	 prin	 decizie	 să	 anunțe	
radierea	din	evidența	partidului	a	oricărei	 filiale	și	anularea	dreptului	de	
funcționare	 a	 acesteia.	 Aceasta	 implică	 retragerea	 susținerii	 politice	 a	
membrilor	filialei.	

	
CAPITOLUL		III. Concept	

Articolul	1 	
1) Partidul	 Monarhist	 consideră	 România	 continuarea	 Regatului	 Ramânia	

Mare	cu	formă	de	guvernământ	Monarhie.	
2) În	 fruntea	 țării	mai	presus	de	 toate	 instituțiile	statului	pe	 tron	domnește	

Regele.	
3) Regele	este	unsul	lui	Dumnezeu,	părintele	Poporului.	
4) Regele	este	conducătorul	binecuvântat	al	Bisericii.	
5) Regele	este	conducătorul	suprem	al	Armatei.	
6) Regele	 este	 recunoscut	 și	 acceptat	 prin	 voința	 poporului	 exprimată	 de	

Parlament.	
7) Legile	propuse	de	parlament	sunt	aprobate	și	semnate	de	Rege.	
8) Dictatele	regale	sunt	validate	de	Parlament.	
9) Acest	 Concept	 este	 legalizat	 de	 Constituția	 din	 1923,	 valabilă	 și	 în	 zilele	

noastre	fiindcă	nu	a	fost	schimbată	prin	Referendum.	
10) Toate	schimbările	intervenite	istoric	privind	Monarhia,	precum	și	deciziile	

Casei	Regale,	nu	au	fost	validate	legal,	s-a	ajuns	într-un	vid	social	și	politic.	
11) Ruptura	 de	 stabilitate,	 tradiție,	 elevare	 socială	 și	 îndestulare,	 trebuie	

corectată.	
12) Partidele	 politice	 rămân	 la	 guvernare,	 ca	 și	 astăzi,	 de	 stânga	 sau	 de	

dreapta,	dar	o	putere	suverană	va	opri	tendința	către	abuz	iar	 instituțiile	
statului	vor	fi	independente	politic.	
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13) Partidul	Monarhist	prezent	 în	parlament,	prin	votul	 său,	 va	 fi	un	 stâlp	al	
dreptății	regaliste.	

	
	
CAPITOLUL		IV. Scopul,	obiectivele	şi	strategia	

Articolul	1 	
1) Partidul	 Monarhist	 promovează	 valorile	 şi	 interesele	 naţionale,	

pluralismul	 politic	 şi	 consolidarea	 sistemului	 democratic	 şi	 a	 securităţii	
naţionale.	 Militează	 pentru	 restabilirea	 adevărului	 istoric	 şi	 moral	 şi	
pentru	redarea	rolului	cuvenit	monarhiei	în	România.		

2) În	activitatea	sa,	Partidul	Monarhist	urmăreşte	un	singur	obiectiv	strategic	
principal,	 Restaurarea	 Monarhiei	 Constituţionale	 în	 România,	 prin	
recunoașterea	sa	de	către	Parlamentului	în	funcție.	
	

Articolul	2 	
Partidul	Monarhist	îşi	propune	următoarele	obiective	specifice	prioritare:	

1) Modificarea	sau	 înlocuirea	constituţiei	actuale,	 fie	 într-o	unică	etapă	prin	
constituirea	 Parlamentului	 ca	 Adunare	 Constituantă	 şi	 adoptarea	 unei	
Constituții	 monarhice,	 fie	 în	 două	 etape	 prin	 modificarea	 art.	 152	 din	
Constituţie,	în	sensul	eliminării	formei	republicane	de	guvernământ	dintre	
elementele	constituționale	ce	nu	pot	fi	supuse	revizuirii,	 iar	apoi	printr-o	
noua	reformă	constituţională.	

2) Iniţiative	 legislative	 privind	 revenirea	 la	 stema	 interbelică	 a	 României	 şi	
pentru	adoptarea	aniversării	de	10	Mai	ca	a	doua	Zi	Naţională	alături	de	1	
Decembrie.		

3) Crearea	 unei	 mase	 critice	 majoritare	 în	 populaţie	 care	 să	 dorească	
schimbarea	 formei	 de	 guvernământ	 din	 republică	 în	 monarhie	
constituţională.	
	

Articolul	3 	
În	realizarea	obiectivului	său	privind	“Crearea	unei	mase	critice	majoritare	care	
să	 dorească	 schimbarea	 formei	 de	 guvernământ	 din	 republică	 în	 monarhie	
constituţională,		Partidul	Monarhist	desfăşoară	următoarele	activităţi:	
	
1) Dezbateri	si	discuţii	pe	teme	legate	de	forma	de	guvernamant,	Casa	Regală	

a	României,	monarhiile	lumii	şi	alte	teme	conexe.	
2) Informarea	populaţiei	privind	activitatea	Casei	Regale	a	României,	istoria,	

cheltuielile	 instituţiilor	 statului	 din	 ţări	 republicane	 sau	 monarhii,	 prin	
diferite	canale	de	informare	si	pentru	diferite	medii,	editarea,	realizarea	şi	
difuzarea	publicaţiilor	ori	a	altor	materiale	proprii.	

3) Iniţiere	de	spectacole,	evenimente	culturale,	artistice	sau	de	alt	fel,	care	să	
creeze	un	univers	favorabil	monarhiei	pentru	categorii	sociale	diferite.		
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4) Iniţiere	de	evenimente	pentru	copii	si	tineret,	adaptate,	dar	care	sa	aibă	ca	
scop	final	informarea,	acceptarea	sau	implicarea	în	schimbarea	formei	de	
guvernământ.	

5) Organizare	de	evenimente	dedicate	zilelor	 speciale	 (spectacol	de	10	mai,	
de	„Ziua	Armatei”,	de	jubilee)	

6) Crearea	 de	 site-uri/	 bloguri	 pe	 alte	 teme,	 dar	 care	 să	 publice	 materiale	
scrise	despre	monarhie	sau	creaţii	de	influenţare	şi	sugestionare.		

7) Comunicare	cu	alte	asociaţii	civice	pentru	stabilirea	de	platforme	comune	
pe	diferite	teme	şi	atragerea	lor	în	mişcarea	monarhistă.	

8) Colaborări	şi	comunicare	cu	asociaţii	monarhiste	din	alte	 ţări	 (schimb	de	
experientă,	sprijin,	manifestaţii	etc.)	

9) Comunicări	cu	oameni	politici	şi	ambasade	din	ţările	monarhiste.	
	
CAPITOLUL		V. 	Membrii,	voluntari,	angajati	şi	colaboratori	

Articolul	1 	
Partidul	Monarhist	are	următoarele	categorii	de	membri:	

a) Membri	fondatori		 legitimație	index	F	
b) Membri	de	onoare		 legitimație	index	O	
c) Membri	din	conducere	1-3	 legitimație	index	C	
d) Membri	din	consiliul	director	4-10	 legitimație	index	D	
e) Membri	statutari,	aderenți,	cotizanți		 legitimație	index	P	
f) Membri	simpatizanți		 legitimație	index	S	
g) Membri	voluntari	 legitimație	index	V	
h) Personal	colaborator	sau	angajat	 legitimație	index	A	

	
Articolul	2 	
Orice	persoană	europeană	indiferent	de	naționalitate,	care	a	împlinit	vârsta	de	
18	 ani	 poate	 deveni	 membru	 al	 PM23,	 fără	 nici	 o	 discriminare,	 dacă	
îndeplineşte	următoarele	condiţii	cumulative:	

a) are	 convingerea	 că	 monarhia	 constitutională	 este	 cea	 mai	 potrivită	
formă	de	guvernământ	pentru	România.	

b) dovedeşte	respect	şi	loialitate	pentru	Casa	Regală	a	României.	
c) acceptă	 să	 adere	 şi	 să	 respecte	 Statutul	 și	 Regulamentul	 de	 ordine	

intrernă.	
d) nu	a	colaborat	sau	nu	a	lucrat	pentru	serviciile	de	securitate	înaintea	

anului	1989.	
e) nu	a	săvârşit	grave	abuzuri	sau	nereguli	în	funcţii	publice	sau	politice.	
f) nu	 îi	 este	 interzisă,	 prin	 hotărâre	 judecătorească	 definitivă,	

exercitarea	drepturilor	cetăţeneşti.	
g) nu	face	parte	din	organizaţii	extremiste,	de	dreapta,	de	stânga	sau	de	

alte	facturi.	
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Articolul	3 	
1) Dobândirea	 calităţii	 de	membru	 al	 PM23	 se	 face	 în	 temeiul	 hotărârii	 de	

validare	iniţială	a	Conducerii	locale	PM23	şi/sau	a	Colegiului	Director,	care	
are	dreptul	 sa	valideze	cereri	de	adeziune	 fără	acordul	conducerii	 locale.	
De	 menţionat	 că	 cererile	 de	 adeziune	 online	 nu	 pot	 fi	 aprobate	 în	 mod	
direct,	 aprobările	 pentru	 aderare	 făcându-se	 pe	 formularul	 tipărit	 şi	
semnat	de	solicitant.	

2) Pot	solicita	înscrieri	în	asociaţie	şi	cetăţenii	care	domiciliază	în	străinătate.	
În	 cazul	 acestora,	 cererea	 de	 adeziune	 se	 completează	 online,	 persoana	
care	a	facut	solicitarea	va	descărca	de	pe	net	formularul	de	adeziune,	îl	va	
completa,	 semna	 și	 scana	 și-l	 va	 trimite	 la	 adresa	 de	 mail	
partidulmonarhist@yahoo.com	 cu	 subiect:	 Cerere	 de	 adeziune.	 Aceasta	
cerere	 va	 fi	 analizată	 de	 Colegiul	 Director	 sau,	 prin	 delegare,	 de	 Biroul	
Permanent	 şi,	 în	 urma	 unui	 interviu	 (fizic	 sau	 prin	 mediul	 online)	 cu	
persoana	care	solicită	adeziunea,	va	aproba	sau	nu	cererea	de	aderare.		

3) O	 persoană	 nu	 poate	 face	 parte	 decât	 dintr-o	 singură	 organizaţie	
teritorială	a		PM23.	

4) În	cazul	transferului	unui	membru	(fondator,	activ	sau	de	onoare)	dintr-o	
organizaţie	 teritorială	 în	 alta,	 acesta	 se	 realizează	 în	 baza	 unei	 notificări	
scrise	adresată	de	persoana	în	cauză	celor	două	organizaţii.	

5) Retragerea	calităţii	de	membru	al	PM23	se	poate	face	prin: 
(1) 	retragere,	în	baza	unei	cereri	care	nu	trebuie	motivată. 
(2) 	excludere,	 la	propunerea	Președintelui,	a	Consiliului	de	Disciplină	
aprobată	 de	 Colegiul	 Director,	 în	 cazul	 încălcărilor	 dispoziţiilor	
Actului	 Constitutiv,	 ale	 Statutului,	 ale	 prezentului	 Regulament	 de	
ordine	Interioara,	sau	ale	legii. 

(3) neplata	 cotizaţiei	 pentru	 o	 perioada	 neîntreruptă	 de	 un	 an.	 La	
propunerea	 Consiliului	 de	 Disciplină	 şi	 cu	 aprobarea	 Colegiului	
Director.	 	 La	 cerere,	 pentru	 situaţii	 deosebite,	 dovedibile	 cu	 acte,	
plata	cotizaţiei	se	poate	amâna	până	la	6	luni	(Prin	derogare,	Biroul	
Permanent,	 Preşedintele	 organizației	 locale	 sau	 Colegiul	 Director	
pot	acorda	amânări	de	plată	a	cotizaţiei	către	unii	membri	pentru	o	
perioada	mai	lungă	de	timp). 

	
Articolul	4 	
1) Pentru	merite	deosebite,	pentru	promovarea	valorilor	monarhice	sau	ale	

Casei	 Regale,	 se	 poate	 atribui	 demnitatea	 de	membru	 de	 onoare	 și	 unor	
persoane	din	ţară	sau	din	străinătate	care	nu	sunt	membri	ai	PM23.	

2) Membrii	 PM23	 care	 dovedesc	 devotament	 şi	 abnegaţie	 în	 activitatea	
îndelungată	 desfăşurată	 în	 partid	 sau	 pentru	 promovarea	 valorilor	
monarhice	sau	ale	Casei	Regale	a	României,	pot	fi	aleşi	de	Colegiul	Director	
Naţional	 în	 Consiliul	 de	 Onoare,	 structură	 cu	 caracter	 simbolic,	 formată	
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atât	din	membri,	cât	şi	din	nemembri	ai	organizaţiei.	De	asemenea,	pentru	
merite	cu	totul	ieşite	din	comun,	partidul	îşi	poate	alege	dintre	membrii	săi	
un	Preşedinte	de	Onoare,	cu	rol	reprezentativ	și	fără	atribuții	executive.	

3) Președintele	 fondator	 la	 terminarea	mandatului	 rămâne	Prim	Președinte	
Onorific.	

	
Articolul	5 	
Membrii	 PM23	 sunt	 egali	 între	 ei	 şi	 au	 drepturi	 şi	 obligaţii	 în	 raport	 cu	
categoria	de	membru	de	care	aparţin	şi	cu	funcţiile	deţinute.	
	
Articolul	6 	
1) Membrii	PM23	au	următoarele	drepturi:	

a) să-şi	 exprime	 în	 mod	 liber	 opiniile	 în	 cadrul	 tuturor	 organismelor	
partidului;	

b) să	 aibă	 iniţiative	 şi	 posibilitatea	 de	 a	 şi	 le	 exprima	 şi	 de	 a	 le	 supune	
dezbaterii	organismelor	de	conducere	ale	partidului;	

c) să	fie	informaţi	cu	privire	la	activitatea	organizaţiei	din	care	fac	parte	şi	
cu	privire	la	hotărârile	organismelor	de	conducere	locale	şi	centrale;	

d) să	fie	propuşi	şi	promovaţi	în	funcţii	ale	partidului;	
e) membrii	 aderenţi	 şi	 membri	 fondatori	 au	 dreptul	 să	 aleagă	 şi	 să	 fie	

aleşi	în	funcţiile	de	conducere	ale	partidului.	
f) Orice	limitare	a	acestor	drepturi,	în	afara	celor	legale	şi	statutare,	este	

interzisă	şi	atrage	răspunderea	disciplinară	a	persoanelor	vinovate.	
	
Articolul	7 	

Niciun	membru	al	PM23	nu	poate	îndeplini	două	funcţii	de	administrare	
în	partid,	 în	acelaşi	 timp,	 la	acelaşi	nivel	de	reprezentare.	 În	consecinţă,	
un	 	 membru	 care	 deţine	 funcţie	 de	 administrare	 la	 nivel	 judeţean,	 nu	
poate	deţine	şi	funcţie	de	administrare	la	nivel	central.		
 

Articolul	8 	
1) Membrii	PM23	au	următoarele	obligaţii:	

a) să	cunoască	şi	să	respecte	prevederile	Statutului	şi	ale	Codului	Etic.	
b) să	contribuie	la	activităţile	partidului.	
c) să	 îndeplinească	 şi	 să	 respecte	 hotărârile	 organismelor	 de	
conducere	şi	deciziile	Consiliilor	de	disciplină.	

d) să	 participe	 la	 activitatea	 organizaţiei	 din	 care	 fac	 parte	 sau	 a	
organismelor	de	conducere	în	care	au	fost	aleşi.	

e) să	 îndeplinească	 mandatul	 primit	 în	 cazul	 delegării	 sau	 al	
participării	în	numele	PM23	la	activităţi	în	care	au	fost	desemnaţi,	
de	care	trebuie	să	se	achite	cu	demnitate,	competenţă	şi	cinste.	
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f) să	 nu	 exprime	 public	 luări	 de	 poziţie	 contrare	 deciziilor	 sau	
hotărârilor	organismelor	statutare	ale	PM23.	

g) să	plătească	în	avans	cotizaţia	trimestrială	stabilită	prin	hotărârea	
Colegiului	Director.	

	
Articolul	9 	
1) Calitatea	de	membru	al	PM23	se	pierde	prin:	 	

a) demisie;	
b) hotărâre	 a	 Consiliului	 Director	 privind	 excluderea,	 adoptată	 la	
recomandarea	Comisiei	de	disciplină;	

c) deces.	
2) Calitatea	 de	 membru	 al	 PM23	 se	 pierde	 în	 urma	 săvârșirii	 abaterilor	

enumerate	la	art.	20.	
	
Articolul	10 	
Membrii	 PM23	 pot	 demisiona	 în	 orice	 moment,	 cu	 efect	 imediat.	 Conform	
precizării	din	cererea	de	aderare,	orice	membru,	indiferent	de	funcție,	se	obligă	
să	demisioneze	de	onoare	la	cererea	nemotivată	a	președintelui	partidului.	
Această	demisie	se	referă	la	calitatea	de	membru,	funcția	din	partid	și	funcțiile	
din	aparatul	de	stat	 în	care	a	fost	promovat	de	partid.	Solicitarea	demisiei	este	
echivalentă	retragerii	susținerii	partidului.	
	
Articolul	11 	
1) Membrii	 PM23	 se	 pot	 autosuspenda	 din	 calitatea	 de	 membru	 sau	 din	

funcţiile	 deţinute	 în	 cadrul	 partidului	 numai	 în	 cazul	 exercitarii	 unei	
funcţii/	activităţi	 incompatibile	 cu	Hotărârile	organismelor	de	 conducere	
ale	PM23	şi	numai	pe	durata	îndeplinirii	acesteia.	

2) În	cazul	în	care	funcția	deținută	este	cea	de	președinte,	vicepreşedinte	sau	
membru	al	consiliului	director/biroului	permanent	de	filială,	de	sucursală	
sau	de	organizație,	autosuspendarea	din	funcție	atrage	demisia	din	funcția	
respectivă.	

3) După	perioada	de	autosuspendare,	 în	termen	de	30	de	zile,	redobândirea	
calităţii	 de	membru	 se	 face	 în	 temeiul	 hotărârii	 de	 validare	 a	 Consiliului	
Director	 Local,	 pe	 baza	 unei	 cereri	 adresate	 preşedintelui	 organizaţiei	
locale	din	care	solicitantul	face	parte.	

4) În	situația	în	care	persoana	autosuspendată	face	parte	dintr-o	structură	de	
conducere,	nu	mai	poate	reveni	în	funcția	pentru	care	a	fost	ales	anterior	
suspendării.	

5) Persoana	 autosuspendată	 are	 obligaţia	 respectării	 prevederilor	 Codului	
Etic	şi	pe	perioada	suspendării.	

	
Articolul	12 	
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În	cazurile	prevăzute	de	Statut	și	Codul	Etic,	membrii	PM23	pot	 fi	 sancţionaţi	
prin	excludere	sau	prin	aplicarea	altor	măsuri	disciplinare.	
	
Articolul	13 	
Sancţiunea	 excluderii	 unui	 membru	 al	 PM23	 se	 poate	 aplica	 în	 una	 din	
următoarele	situaţii:	

a) dacă	a	încălcat	hotărârile	organismelor	de	conducere	ale	PM23;	
b) dacă	 a	 săvârşit	 abateri	 grave	 de	 la	 disciplina	 PM23,	 inclusiv	 prin	
acţiuni	 sau	 declaraţii	 publice	 împotriva	 hotărârilor	 luate	 prin	 vot	
de	 organismele	 de	 conducere	 ale	 partidului	 la	 toate	 nivelele	 sau	
împotriva	 conducerii	 organizației	 la	 toate	 nivelele,	 împotriva	
imaginii	și	prestigiului	PM23;	

c) dacă	 persoana	 în	 cauză	 a	 fost	 condamnată	 definitiv	 pentru	
comiterea	 unei	 infracţiuni	 săvârşite	 cu	 intenţie	 sau	 i	 s-a	 interzis	
exercitarea	 drepturilor	 politice	 sau	 cetăţeneşti	 prin	 hotărâre	
judecătorească	definitivă;	

d) dacă	 persoana	 în	 cauză	 a	 fost	 dovedită	 ca	 fiind	 colaborator,	
informator	sau	ofiţer	al	fostei	Securităţi;	

e) neplata	cotizaţiei	pe	timp	de	un	an,	în	mod	nejustificat.	
	

Articolul	14 	
Sancţiunea	 excluderii	 se	 hotărăşte	 de	 Colegiul	 Director	 Naţional	 sau	 de	
Filială/Sucursală	 Judeţeană	 numai	 după	 o	 decizie	 a	 Comisiei	 de	 disciplină	
Judeţeană,	respectiv	Naţională.	
	
Articolul	15 	
1) În	cazul	săvârşirii	unor	abateri	mai	puţin	grave	decât	cele	prevăzute	în	art.	

20	din	Statut,	se	pot	hotărî	ca	sancţiuni	următoarele	măsuri	disciplinare:	
a) avertismentul	scris;	
b) suspendarea	din	funcţie	pe	timp	limitat	de	cel	mult	3	luni;	
c) suspendarea	 –	 pe	 cel	 mult	 un	 an	 -	 a	 drepturilor	 ce	 decurg	 din	
calitatea	de	membru.	

2) Măsurile	pot	fi	cumulative.	
3) Măsura	suspendării	din	funcţie	şi/sau	a	drepturilor	ce	decurg	din	calitatea	

de	membru	 al	 PM23	 se	 adoptă	 obligatoriu	 în	 cazul	 trimiterii	 în	 judecată	
penală	 pentru	 comiterea	 unei	 fapte	 săvârşite	 cu	 intenţie,	 pe	 durata	
procesului.	

4) Măsurile	disciplinare	citate	în	acest	articol	sunt	de	competenţa	Consiliilor	
de	Etică.	

	
Articolul	16 	
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Se	socotesc	abateri	mai	puţin	grave	decât	cele	prevăzute	de	art.	20	din	Statut	şi	
se	sancţionează	cu	luarea	de	măsuri	disciplinare:	

a) neparticiparea	repetată	şi	nemotivată	la	activităţile	organizaţiei	sau	
ale	organismului	din	care	face	parte;	

b) neîndeplinirea	 sarcinilor	 primite	 sau	 nesubordonarea	 faţă	 de	
organele	de	conducere	şi	administrare	ale	organizaţiei;	

c) neplata	cotizaţiei	pe	timp	de	6	luni;	
d) încălcarea	Codului	Etic.	
	

Articolul	17 	
1) Organismele	 de	 administrare	 care	 pot	 hotărâ	 sancţiuni	 sunt	 Comisia	 de	

disciplină	Judeţeană,	respectiv	Naţională.	
2) Procedura	 de	 aplicare	 şi	 contestare	 a	 sancţiunilor	 se	 face	 potrivit	

Regulamentului	de	funcţionare	a	Comisiei	de	disciplină.	
3) Sancţiunea	intră	în	vigoare	din	momentul	rămânerii	ei	definitive.	
	
Articolul	18 	
1) Persoana	care	a	fost	exclusă	poate	face	cerere	de	reînscriere	în	partid	după	

trecerea	unei	perioade	de	minimum	un	an	de	la	excluderea	sa.	
2) Colegiul	Director	Naţional	poate	acorda	derogări.	

	
B.		ORGANIZAȚII		TERITORIALE	

	
CAPITOLUL		VI. Organizarea		

Articolul	1 	
1) PM23	 este	 organizat	 şi	 funcţionează	 pe	 întreg	 teritoriul	 ţării,	 la	 nivel	

naţional	 şi	 la	nivel	 judeţean	 sau	al	 sectoarelor	municipiului	Bucureşti,	 în	
subdiviziunile	locale	autonome	fără	personalitate	juridică.		

2) De	asemenea,	se	va	constitui	şi	organizaţia	PM23–	Sucursala	Basarabia	şi	
Bucovina	 de	 Nord,	 iar	 pentru	 membrii	 cu	 domiciliul	 în	 afara	 țării	
(altundeva	 decat	 Basarabia,	 ţinutul	 Herţei	 şi	 Bucovina	 de	 Nord)	
PM23-Diaspora,	cu	sediul	în	municipiul	București.	
	

Articolul	2 	
Înființare	filială	de	partid.	
Partidul	este	persoană	juridică	de	drept	public.	
S-a	 constatat	 folosirea	 eronată	 (inclusiv	 în	 statute)	 a	 denumirii	 de	 "filială"	 în	
ceea	ce	priveste	subdiviziunile	teritoriale	ale	partidelor.		
Făcând	 excepție	 de	 la	 regulă,	 folosim	 în	 continuare	 conform	 cutumei,	
denumirea	improprie	de	"filială".	
Neavând	personalitate	juridică,	"filialele"	teritoriale	se	înființează	prin	hotărâri	
ale	 Consiliilor	 (naționale,	 județene),	 fiind	 simple	 structuri	 interne	 autonome	
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(sucursale).	 Statutul	 și	 Regulamentul	 de	 funcționare	 este	 conceput	 de	 către	
Secretariatul	național.		
Activitatea	 "filialelor"	 se	 subordonează	 Consiliului	 național	 care	 le	 acordă	
susținerea	politică.	
Înființarea	se	inițiază	prin	Decizia	președintelui	PM23.		
Adunarea	 generală	 a	membrilor	 şi	 organul	 executiv	 sunt	 foruri	 obligatorii	 de	
conducere	şi	 a	organizaţiilor	 sale	 teritoriale.	Organizațiile	 teritoriale	vor	avea	
Comisii	de	arbitraj.	

	
Articolul	3 	
Membrii	PM23	de	 la	nivelul	unui	 judeţ	pot	 constituii	 filiale	 fără	personalitate	
juridică	 proprie,	 respectând	 statutul	 PM23,	 pe	 baza	 unui	 statut	 standard,	
grupaţi	pe	criterii	teritoriale	în:	

a) organizaţii	locale	(comunale,	orăşeneşti	şi	municipale);	
b) organizaţii	 judeţene	 şi	 a	 municipiului	 Bucureşti,	 denumite	 în	
continuare	filiale	judeţene.	

	
Articolul	4 	
1) Organizaţiile	 orăşeneşti	 se	 pot	 constitui	 dacă	 au	 cel	 puţin	 5	 de	 membri	

activi;		
2) Organizaţiile	municipale	se	pot	constitui	dacă	au	cel	puţin	20	de	membri	

activi;		
3) Organizaţiile	care	nu	mai	deţin	numărul	de	membri	prevăzuţi	de	aliniatele	

(1),	(2)	vor	relua	procedurile	de	constituire.	
	
Articolul	5 	
1) Filialele	Judeţene	se	pot	constitui	dacă	au	cel	puţin	50	de	membri	activi.		
2) Filialele	Judeţene	se	pot	constitui	dacă	au	cel	puţin	2	organizaţii	locale.	
3) Filialele	 care	nu	mai	deţin	numărul	de	membri	prevăzuţi	de	aliniatul	 (1)	

sau	numărul	de	organizaţii	prevăzute	de	aliniatul	(2),	vor	urma	proceduri	
de	completare	a	condiţiilor	enumerate	la	alineatele	(1)		şi	(2),	iar	dacă	nu	
vor	 reuşi	 să	 realizeze	 asta	 între	 două	 Convenţii	 Naţionale	 Ordinare,	
Convenția	Naţională	Ordinară	 are	dreptul	 să	decidă	 fie	 dizolvarea	 filialei	
judeţene,	 fie	destituirea	 în	bloc	a	organelor	de	administrare	a	acesteia	 şi	
delegarea	Consiliului	Director	Naţional	pentru	a	reorganiza	filiala	în	cauză.	

	
Articolul	6 	
1) La	nivelul	fiecărei	filiale	judeţene,	Colegiul	Director	constituie	o	structură	a	

Organizaţiei	de	Tineret,	compusă	din	membri	ai	PM23	care	nu	au	împlinit	
vârsta	de	35	de	ani,	structură	care	este	coordonată	de	către	acesta.	Unde	
este	cazul,	se	constituie	şi	structuri	ale	Organizaţiei	de	tineret	la	nivel	local.		
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2) Membrii	 Organizaţiei	 de	 Tineret	 care	 au	 împlinit	 vârsta	 de	 35	 de	 ani	 în	
timpul	 exercitării	 unei	 funcţii	 într-un	 organism	 de	 conducere	 a	
Organizaţiei	de	 tineret,	 la	orice	nivel,	pot	activa	 în	cadrul	Organizaţiei	de	
tineret	 până	 la	 încheierea	 mandatului	 respectiv,	 fără	 posibilitatea	
realegerii.	

3) Organizarea	şi	 funcţionarea	structurilor	prevăzute	 la	alin.	1	sunt	stabilite	
prin	Regulamentul	de	Funcţionare	a	Organizaţiei	de	Tineret	a	PM23.	

	
Articolul	7 	
1) La	 nivel	 local,	 Judeţean	 şi	 Naţional,	 Colegiile	 Directoare	 organizează	

structuri	 de	membri	 ai	 PM23	 care	 să	 se	 ocupe	 de	 probleme	 specifice,	 în	
coordonarea	Birourilor	Permanente	Judeţene,	respectiv	Național.	

2) Organizarea	şi	 funcţionarea	structurilor	prevăzute	 la	alin.	1	sunt	stabilite	
printr-un	 Regulament	 elaborat	 de	 Secretariatul	 General	 şi	 aprobat	 de	
Colegiul	Director.	

	
Articolul	8 	
1) Sucursala.	 Organizațiile	 de	 partid	 municipale,	 orășenești,	 comunale	 sunt	

Sucursale	subordonate	Filialei	județene.	
2) La	 alegeri	 sucursalele	 participă	 pe	 listele	 locale	 și	 ale	 județului.	

Numărul	 de	 locuri	 pe	 lista	 de	 propuneri	 se	 stabilește	 proporțional	 	 cu	
bugetul		propriu	și	se	aprobă	de	președintele	PM23.	(Statut	art.71	§4,5)	

3) Există	posibilitatea	ca	numărul	membrilor	Sucursalei	să	fie	mai	mare	decât	
restul	 județului	 și	 având	 majoritatea	 consilierilor	 să	 preia	 practic	
conducerea	Filialei.	
	

Articolul	9 	
1) Adunarea	 generală	 a	membrilor	 partidului	 sau	 a	 delegaților	 acestora,	 la	

nivel	 național,	 este	 organul	 suprem	 de	 decizie	 al	 partidului.	 Întrunirea	
acestuia	are	loc	cel	puțin	o	dată	la	4	ani.	

2) Delegații	 la	adunare	sunt	aleși	de	organizațiile	teritoriale,	prin	vot	secret.	
Când	 nu	 se	 stabilește	 altfel,	 reprezentanții	 sunt	 cei	 trei	 membrii	 din	
conducerea	 	 	 filialei	 la	care	se	pot	 	adăuga	opțional	cei	trei	din	sucursală.		
(Statut	Art.	50)																																																																																																																																																																																																										

	
CAPITOLUL		VII. Patrimoniul	

Articolul	1 	
1) Prețul	unei	Legitimații	originale	este	5	lei.	 	

Cotizația	anuală	s-a	stabilit	la	50	lei	și	se	plătește	în	avans	(voluntar	50	lei	
anual	sau	50	Euro	anual	pentru	Diaspora).		
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Cotizații	speciale:	
-	consilierii	locali	și	membrii	consiliului	județean	de	conducere	a	filialei:	20	
lei/lună,	
-	consilier	județen,	viceprimarul	și	primarul:	50	lei/lună,	
-	parlamentar	și	director	deconcentrate	județean:	100	lei/lună.	
Sponsorizările	se	depun	de	regulă	direct	în	contul	partidului	iar	cele	
anonime	la	filială.	
Fiecare	organizație	poate	accepta	voluntariatul	plății	cotizațiilor.		
	

2) Încasările	se	consemnează	în	evidența	contabilă.	Nu	se	eliberează	chitanță,	
dovada	 fiind	 legitimația	 de	membru	 care	 se	 preschimbă	 anual	 cu	 ocazia	
depunerii	cotizației	în	avans.		

3) Pentru	Donații	se	eliberează	chitanță.	 		
Pentru	orice	plată	se	preferă	transferul	bancar,	fiind	transparent	în	contul	
specific.	

4) Toate	 încasările	 se	 depun	 în	 contul	 bancar	 în	 lei	 sau	 euro	 al	 Partidului:	
(Cap.I,	Art.2.)	

5) Organizațiile	 teritoriale	 opresc	 10%	 din	 sumă	 pentru	 gestiune	 proprie.	
Sucursalele	 comunale,	 orășenești,	 municipale	 depun	 cotizațiile	 la	 filiala	
județeană,	 aceasta	 oprește	 10%	 din	 suma	 totală	 și	 virează	 suma	 netă	 la	
patrimoniul	partidului.	

6) Trimestrial	balanța	și	situația	financiară	județeană	se	trimitea	la	București.	
	
CAPITOLUL		VIII. Evidențe	documente	

Articolul	1 	
1) Registrul	 Unic	 de	 Evidență	 este	 documentul	 fundamental	 de	 evidență	 și	

control	 în	 care	 se	 trec	 cronologic	 toate	 activitățile	 (corespondență,	
înregistrări,	hotărâri,	evenimente	ect.)	

2) Colegiul	Director	propune	Hotărâri	numerotate	și	înregistrate	în	Registrul	
Unic	de	Evidentă	și	în	Lista	Hotărârilor	de	partid.	
	

3) Evidențe:	
a. Lista	generală	a	Membrilor.		
b. Lista	Proceselor	Verbale.	
c. Lista	Deciziilor	și	Hotărârilor.	

4) Registrul	Unic	de	Evidență.	
d. Evidența	contabilă.	

5) Chitanțier. 
6) Antet,	Stampile,	Legitimații,	Imprimate	etc.	
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CAPITOLUL		IX. Alegeri	
	
1) Legea	 113/2015	 pentru	 modificarea	 si	 completarea	 Legii	 nr.	 334/2006	

privind	 finantarea	activitatii	partidelor	politice	si	a	campaniilor	electorale.	
Lege	nr.	113/2015	

2) Legea	 nr.	 208	 din	 20	 iulie	 2015	 privind	 alegerea	 Senatului	 şi	 a	 Camerei	
Deputaţilor,	 precum	 şi	 pentru	 organizarea	 şi	 funcţionarea	 Autorităţii	
Electorale	Permanente			

3) Legea	 partidelor	 politice	 nr.	 14/2003	 (Republicat	 în	 Monitorul	 Oficial,	
Partea	I	nr.	408	din	10	iunie	2015.	Nu	există	modificări	până	la	02	februarie	
2018)	

	
Articolul	1 	
4) Alegerile	 locale	 pentru	 depunerea	 candidaturilor	 pentru	 consilieri	 locali,	

consilieri	județeni	și	primari	
5) Alegerile	parlamentare,	privind	candidaturile	pentru	senatori	și	deputați.	

Conexiunile	 dintre	 aceste	 două	 secțiuni	 contribuie	 mai	 ales	 la	 evitarea	
situațiilor	 în	 care	 partidul	 ar	 putea	 fi	 radiat.	 din	 Registrul	 partidelor	
politice,	pe	motiv	de	„inactivitate.”	

	
	
	

***	Completate	în	curs	***	
	
	
CAPITOLUL		X. Evidența	membrii	

Articolul	1 	
1) Se	 folosește	baza	de	date	 	Excel,	de	evidență	a	 tuturor	membrilor.	Aceasta	
cuprinde	și	evidența	financiară	a	fiecăruia.	

2) Filialele	administrează	Evidența	membrilor	săi.		 	
Pe	 Facebook	 sunt	 evidențiate	 aceste	 grupuri	 atât	 local	 PM23	 xxx	 cât	 și	
central	Partidul	Monarhist.	
Filialele	 au	 obligația	 să	 sincronizeze	 continuu	 aceste	 evidențe.	 Persoanele	
înscrise	direct	la	Centru	se	raportează	Filialei	și	invers.	
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CAPITOLUL		XI. Facebook	
Articolul	1 Categorii	
Grad	1) Onoare	(Central	sau	Filială)	 index	O	

Pentru	merite	deasebite.	Fără	drept	de	vot	
Grad	2) Fondator	(Central	sau	Filială)	 index	F	

Fontatorii	pot	ocupa	și	funcții	în	Biroul	Permanent	
Grad	3) Conducere	local	1-3	(Președinte,	Vicepre-,	Secretar)	 index	C	
Grad	4) Colegiul	director	local	4-10	(Coordonator,	Consilier)	 index	D	
Grad	5) Membru	statutar		cotizant	 index	P	
Grad	6) Simpatizant	cu	legitimație,	necotizanți	 index	S	
Grad	7) Invitat	menționat	fără	legitimație	 index	I	
Grad	8) Personal	Angajat	 index	A	
Grad	9) Personal	Voluntar	 index	V	
Grad	10) 	Membrii	organizațiilor	de	tineret		 index	T	
	
Membrii	filială	Grad3	sunt	înscriși	și	în	grupul	conducere	central	(național).	
Membrii	filială	Grad4	sunt	înscriși	și	în	grupul	local	Grad3.	
Membrii	filială	Grad3	și	Grad4	sunt	înscriși	și	în	grupul	central	și	local	Grad5	și	
Grad	6.		
Membrii	filială	Grad5	sunt	înscriși	și	în	grupul	central	și	local	Grad	6.	
	
Articolul	2 Evidența	membrilor	pe	Facebook	
Activitatea	pe	Facebook	rămâne	în	continuare	cea	mai	accesibilă	formă	de	
comunicare.		
Fiecare	filială	județeană	are	3	grupe	FB.	
1.	Simpatizanți	PM23	xx	 grup	public;	 	
Oricine	poate	vedea	grupul,	pe	membrii	săi	şi	postările	acestora.	

2.	Membrii	PM23	xx	 grup	închis;	 	
Oricine	poate	găsi	grupul	şi	poate	vedea	cine	face	parte	din	el.	Doar	membrii	
pot	vedea	postările.	

3.	Conducere	PM	23	xx	 grup	secret;	 	
Doar	membrii	pot	găsi	grupul	şi	pot	vedea	postările.	

	
A.	Înscrierea	în	grupul	public	Simpatizanți	se	face	la	cerere,	sau	prin	adăugare	
de	către	un	prieten	înscris	și	trebuie	aprobată	de	administratorul	FB.	
Concomitent	cu	înscrierea	în	filială,	se	face	și	 înscrierea	în	grupul	central	prin	
cerere	sau	adăugare.	
Simpatizanții	 trebuie	să	comunice	numele	corect,	 localitatea	(sectorul	Buc.)	și	
data	nașterii.	
	
B.	 Înscrierea	 în	grupul	 închis	Membrii	 se	 face	 la	 cerere,	 sau	prin	adăugare	de	
către	un	prieten	înscris	și	trebuie	aprobată	de	administratorul	FB.	
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Membrii	trebuie	să	trimită	o	fotografie	sau	scan	a	actul	de	identitate.	
Concomitent	trimite	Adeziunea	sau	o	va	semna	la	prima	ședință.	
Concomitent	 cu	 înscrierea	 în	 grupul	 Membrii	 filială,	 se	 face	 și	 înscrierea	 în	
grupul	central	prin	cerere	sau	adăugare.		
Suplimentar	toți	din	grupul	Membrii	trebuiesc	înscriși	și	în	grupul	Simpatizanți	
central	și	local.		
	
C.	Înscrierea	în	grupul	secret	Conducere	se	face	de	către	Președintele	PM23.	
Președinții,	 vicepreședinții	 și	 secretarii	 filialelor	 formează	 acest	 grup	 și	 au	
acces	la	informațiile	de	partid	cu	caracter	intern.	
Nominalizarea	pe	funcțiile	de	conducere	ale	filialelor	se	face	prin	Decizie.	
Concomitent	cu	înscrierea	în	filială	se	face	și	înscrierea	în	grupul	central.	
Suplimentar	toți	din	grupul	Membrii	 trebuiesc	 înscriși	și	 în	grupul	Membrii	și	
Simpatizanți,	central	și	local.		
	
O	persoană	nu	poate	fi	înregistrată	în	mai	multe	filiale.	(doar	Județ	și	Centru)	
	
Astfel:	
o	persoană	din	Conducere	este	și	Membru	și	Simpatizant	/	central	și	local.		
Apare	pe	FB	în	6	grupe.	
-	o	persoană	Membru	este	și	Simpatizant	/	central	și	local.	
Apare	pe	FB	în	4	grupe.	
-	o	persoană	Simpatizant	/	central	și	local.	
Apare	pe	FB	în	2	grupe.	
În	caz	contrar	cei	din	Conducere	nu	văd	postările	din	Membrii	și	Simpatizanți.	

	
CAPITOLUL		XII. Legitimația	

	
Toți	 partizanii	 Partidului	 Monarhist	 primesc	 Legitimație	 electronică	 conform	
funcției.	
Legitimația	de	Simpatizant	este	simplă,		ei	nu	plătesc	cotizație.		
Pentru	primirea	legitimației	de	membru	de	partid	comunicați	adresa	poștală	și	
confirmați	plata	cotizației	anuale.	
Cine	a	trimis	poza	buletinului	are	adresa	înregistrată.	
Originalul	se	trimite	după	achitarea	taxei	anuale	de	50	lei.	
Membrii	care	solicită	scutirea	cotizației	primește	legitimația	fără	ștampilă	și	nu	
are	drept	de	vot	în	adunările	de	lucru	ale	partidului.	
E	birocrație,	dar	și	disciplină.	
	
***	Pentru	actualizare		vezi	https://partidulmonarhist.ro/legitimatii/***	

-	/	-	


