Statutul ANR – adoptat de Congresul Extraordinar din 18.11.2017

Anexa 1 la Hotărârile Congresului Extraordinar ANR, 18.11.2017, Sibiu

Statutul partidului
Alianța Noastră România
- Adoptat de Congresul Extraordinar din 18.11.2017 -

I. PARTIDUL
În temeiul libertăţii lăsate de Dumnezeu oamenilor,
Din simţământul datoriei faţă de Poporul Român, faţă de generaţiile trecute şi viitoare,
În acord cu prevederile formulate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului,
Prin exercitarea drepturilor cetățenești restaurate în Decembrie 1989,
S-a înființat în data de 9 mai 2016 Alianța Noastră România, prin Actul de Constituire
adoptat în spiritul principiilor Proclamației din 27 Martie 2016 și al acțiunilor civice patriotice
din anii 1989-1995.

Art. 1.

Art. 2.
Alianța Noastră România este persoană juridică de drept public, asociaţie cu caracter
politic, care contribuie la exercitarea voinţei politice a cetăţenilor, îndeplinind o misiune
publică garantată de Constituţie.
Art. 3.
Alianța Noastră România îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile
Constituţiei României, ale Legii partidelor politice nr. 14/2003 (cu modificările și
completările aduse prin Legea nr. 114/2015) şi ale prezentului Statut.
Art. 4.
Denumirea integrală a partidului este “Alianța Noastră România” iar denumirea
prescurtată este “ANR”.
În cuprinsul prezentului statut, Alianța Noastră România va fi denumită “partidul”
sau, prescurtat, “ANR”.
Art. 5.
Semnul permanent al partidului este reprezentat de denumirea Alianța Noastră, și va fi
reprezentat grafic printr-un triunghi care are în componență litera A stilizată sub formă de
triunghi și litera N, iar la bază denumirea „ALIANȚA NOASTRĂ” scrisă cu majuscule și cu
aceeași literă A stilizată sub formă de triunghi.
Culorile utilizate în semnul permanent sunt roșu închis/cardinal (Pantone 194C) și
negru.
Semnul permanent al partidului este înfăţişat în Anexa 1.
Art. 6.
Semnul electoral al partidului este reprezentat în partea de sus de denumirea
„ALIANȚA NOASTRĂ” scrisă cu majuscule și cu litera A stilizată sub formă de triunghi, iar
în partea de jos litera A stilizată sub formă de triunghi și litera N, culorile utilizate fiind gri și
negru.
Semnul electoral al partidului este înfăţişat în Anexa 2.
Art. 7.

Sediul central al ANR este în Bucureşti, Str. Sabinelor nr. 31, corp A, ap. 2, sect. 5.
Adresa sediului central poate fi schimbată prin hotărârea Cancelariei Generale.
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II. SCOP, MISIUNE ȘI OBIECTIVE
Art. 8.
Alianța Noastră România militează pentru respectarea suveranității naționale a
României, a independenței și unității statului român, a integrității teritoriale, a ordinii de drept
și a principiilor democrației constituționale.
Art. 9.
Misiunea partidului este să contribuie la promovarea acelor structuri şi instituţii ale
societăţii româneşti şi ale statului român destinate să asigure cadrul politic, cultural, social,
economic şi administrativ care să garanteze libertatea, demnitatea şi prosperitatea tuturor
cetățenilor români, conservarea și sporirea patrimoniului spiritual, cultural şi material
național, protejarea corpurilor profesionale, apărarea inițiativei și a muncii românești,
dezvoltarea liberă, neatârnată şi nestingherită a României.
Art. 10.
Obiectivele imediate şi de perspectivă ale ANR sunt exclusiv de natură politică și
urmăresc:
a) dezvoltarea și întărirea organizatorică și funcțională;
b) consolidarea şi răspândirea doctrinei naţional-democrate a ANR, promovarea
conceptului de naţional-democraţie în spaţiul politic românesc şi internaţional;
c) formarea şi angajarea politică a noilor generaţii în spiritul legalității şi al
respectului pentru valorile și tradiţiile româneşti;
d) însuşirea de către electorat a Programului ANR, victoria în alegeri şi îndeplinirea
programelor proprii de guvernare.

III. DOCTRINA

A. Naţional-democraţia – doctrina politică a ANR
Art. 11.
Alianța Noastră România construieşte şi promovează o doctrină politică proprie,
naţional-democraţia, configurată prin sinteza unor conţinuturi de tradiţie culturală, socială,
politică şi filosofică cu idei, teorii, forme de organizare şi moduri de acţiune probate prin
practici politice atestate în întreaga lume civilizată.
Naţional-democraţia se sprijină pe valorile consacrate ale civilizaţiei româneşti şi
integrează principiile democratice de organizare a societăţii.
Art. 12.
Doctrina național-democrată a ANR este o continuatoare a direcției politice naționale,
axul fondator și reprezentativ al României moderne.
Principalele coordonate ale acestui curent politic istoric, pe care ANR și le asumă cu
responsabilitate, sunt:
- suveranismul statal,
- conservatorismul identitar,
- democrația creștină și
- patriotismul economic.
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Art. 13.
Credinţa, legea, rânduiala, omenia, respectul muncii, spiritul comunitar, îngăduinţa fac
parte din coordonatele fundamentale ale civilizaţiei româneşti tradiţionale, definitorii pentru
profilul identitar al Poporului Român.
ANR găseşte în această realitate fundamentul doctrinei sale naţional-democrate, la
care se alătură raportarea la tendinţele de evoluţie a societăţii româneşti în contextul vieţii
internaţionale.
Art. 14.
Naţional-democraţia subliniază prioritatea dimensiunii spirituale a naţiunilor şi
existenţa unei misiuni culturale a acestora, care își găsesc cadrul de afirmare prin intermediul
mecanismelor instituţionale moderne, democratice.
ANR consideră că Poporul Român îşi va menţine în noua eră ce se deschide statutul
său de protector al civilizaţiei creştine, de creator şi deţinător al unui patrimoniu propriu –
spiritual, cultural şi material.
B. Principiile constitutive ale doctrinei naţional-democrate a ANR
Principiul Afirmării Spirituale.
Potrivit acestui principiu, fiecare Generaţie are datoria să-şi definească direcţia de
afirmare, idealul istoric, îndatoririle faţă de Fiinţa spirituală a comunităţii şi propria identitate.
ANR a apărut spre a ilustra noi modalități de afirmare şi expansiune a generaţiilor prin
lucrarea şi implicarea conştientă în traseul existenţial al comunității românești.

Art. 15.

Art. 16.

Principiul Etic.
Legea morală, izvorâtă din învăţătura creştină, stă la baza concepţiei naţionaldemocrate. Se proclamă astfel respectarea şi protejarea individului, garantarea demnităţii şi
libertăţii fiinţei umane.
Corectitudinea, îngăduinţa, onoarea, nonviolenţa şi, mai presus de toate, cultul
adevărului, sunt normele morale și comportamentale în spiritul cărora se desfăşoară toate
activităţile şi acţiunile ANR.
Principiul Naţional.
Naţiunea este considerată spaţiul spiritual şi fizic al autorecunoaşterii individului şi a
grupurilor umane ca existenţe distincte şi concrete în ansamblul divers al Umanităţii.
În concepţia partidului, această conştiinţă de sine este un element fundamental al
existenţei oricărei comunităţi, suportul profund al dezvoltării şi afirmării sale în lume.

Art. 17.

Art. 18.

Principiul Inter-Naţiunilor.
Acest principiu se concretizează în respectul faţă de toate naţiunile lumii, în
promovarea spiritului de comunicare şi conlucrare între etnii.
Ideea Naţională, conştientizată şi asumată, conduce la apropierea grupurilor etnice în
perspectiva unei vieţi comunitare internaţionale. ANR subliniază dorinţa de fraternitate între
comunităţile naţionale şi se opune oricăror forme de subjugare politică supranaţională,
suprastatală.

Art. 19.

Principiul democratic.
Este principiul care afirmă încrederea partidului în democraţie, aceasta fiind privită ca
modalitate practică şi eficientă de organizare şi conducere a societăţii.
ANR susţine democraţia, respectarea libertăţilor şi drepturilor omului, pluralismul
politic.
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Art. 20.

Principiul Comunitar.
La baza relaţiilor din interiorul ANR cât şi din întreaga societate, dincolo de interese
individuale, dincolo de competiţii şi opțiuni personale, trebuie să se afle sentimentul
solidarităţii umane, spiritul de comuniune şi frăţietate, respectul şi înţelegerea, acestea
găsindu-şi justificarea în conştiinţa participării la un destin comun.
În acest sens, experienţa vieţii comunitare tradiţionale româneşti reprezintă un model
remarcabil de aplicare firească a preceptelor învăţăturii creştine. De asemenea, prin viziunea
sa organizațională, partidul se aşează pe direcţiile de manifestare a comunităţilor spirituale
(grupuri și asociaţii culturale, spirituale, structuri policentrice etc.) care cunosc o amplă arie
de răspândire în societatea contemporană.

Art. 21.

Principiul conservator.
Naţiunile ocupate de sistemele imperiale și opresive sau aflate sub controlul acestora
au fost supuse unor agresiuni istorice prin care s-a încercat dislocarea tradiţiilor proprii. ANR
îşi propune să susţină toate acele acţiuni de restaurare a temeliei spirituale a colectivităţilor, în
raport cu principiile organice de grupare omenească (familie, comunitate religioasă, rudenie,
prietenie, cercuri şi grupuri culturale, spirituale etc.).
Principiul educaţional.
Educaţia este un domeniu vital al societăţii, grupurile umane clădindu-se şi
consolidându-se prin acţiuni educaţionale conjugate. Într-o lume care ignoră de prea multe
ori această evidenţă, partidul îşi propune să fie un loc în care oamenii să se poată dezvolta
liber, cultivând curăţenia sentimentelor, maturitatea cugetării şi tăria caracterului.

Art. 22.

Principiul legalităţii.
Potrivit acestui principiu, întreaga activitate a ANR se desfăşoară cu respectarea
prevederilor constituționale și legale, în virtutea considerentului că starea de legiuire
reprezintă voinţa lui Dumnezeu şi interesele Poporului Român.

Art. 23.

Art. 24.

Principiul meritocratic.
În cadrul partidului, competenţa și rezultatele obținute prin muncă cinstită sunt
condiţiile esenţiale pentru accesul la orice funcţie sau demnitate precum şi pentru ocuparea
oricărui post de specialitate, indiferent de nivel. Competenţa presupune conduită morală,
pregătire profesională şi capacitate de îndeplinire a atribuţiunilor specifice.

Principiul instituţional-organizatoric.
ANR are norme şi reguli proprii, puse în funcţiune prin acordul liber şi conştient al
aderenţilor săi, ceea ce presupune asumarea integrală a unor responsabilităţi şi îndatoriri.
Disciplina internă este obligatorie pentru asigurarea stabilităţii structurii politice a partidului,
a eficienţei acţiunilor sale.

Art. 25.

Principiul unităţii.
ANR are un caracter unitar şi indivizibil; în interiorul partidului nu sunt îngăduite
fragmentările, fracţiunile sau separatismul cu caracter politic.
De asemenea, partidul acordă prioritate absolută intereselor generale ale poporului în
raport cu eventualele interese partinice proprii. Unitatea naţională reprezintă un imperativ
categoric pentru întreaga conduită politică a ANR.

Art. 26.

Principiul structurării policentrice.
Partidul are o structură policentrică, adaptată cerinţelor impuse de tipul modern de
societate, de multitudinea de relaţii şi inter-relaţii care prefigurează deja forma de existenţă
generală a civilizaţiei planetare în „noua eră” a globalizării și societății informaţionale.

Art. 27.
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Policentrismul asigură realizarea unui grad înalt de mobilitate organizațională, cu
efecte majore în planul eficienţei şi al capacităţii de dezvoltare şi regenerare.
Principiul diferenţelor interne şi al mobilităţii interioare.
ANR este un teritoriu al acțiunii politice dar și al manifestărilor spirituale creatoare, al
iniţiativei culturale şi sociale, în care individualitatea şi personalitatea sunt cultivate şi
protejate. Unitatea se manifestă pe planul politic şi al orientării generale şi este garantată
tocmai de capacitatea de diversificare şi dezvoltare a activităţii fiecărui aderent și simpatizant
al partidului.

Art. 28.

IV. COMPONENȚA. ADERENȚI ȘI SIMPATIZANȚI
A. Aderenţii
Art. 29.
Poate face parte din ANR orice cetăţean român cu drept de vot care îşi manifestă
adeziunea faţă de partid, respectă prevederile prezentului statut și corespunde următoarelor
criterii:
a) îşi asumă responsabilitatea participării active la viaţa partidului;
b) și-a însușit și este de acord cu documentele politice statutare și doctrinare ale
ANR;
c) nu încalcă prevederile Legii partidelor politice;
d) nu a săvârşit nedreptăți sau abateri grave în funcţii publice sau politice anterioare;
e) nu i-a fost interzisă prin hotărâre judecătorească definitivă exercitarea drepturilor
politice / cetăţeneşti;
f) are experiență civică, probată prin participarea prealabilă la activități în cadrul
unor organizații ale societății civile care nu sunt contrare sau ostile liniei
doctrinare a ANR;
g) nu a desfășurat activități ostile României și poporului român.
Art. 30.
Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni aderenți şi pot
constitui structuri ale partidului, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află.
Art. 31.
În mod excepţional, cu aprobarea Consiliului Naţional, pot fi primiţi aderenţi cetăţeni
ai altor state, precum şi aderenți onorifici.
B. Înscrierea în ANR
Art. 32.
Demnitatea de aderent al partidului se acordă ca urmare a unei cereri de adeziune
depuse de solicitant la Secretariatul Organizației Locale în raza căreia domiciliază sau îşi
desfăşoară activitatea.
Secretariatul Organizaţiei Locale va dezbate fiecare cerere în parte, urmând să
transmită decizia sa Cancelariei Unionale în cel mult 30 zile de la depunerea cererii.
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Art. 33.
Cancelaria Unională va aviza înscrierea printr-o înștiințare adresată Cancelariei
Generale, care va dispune, după verificarea documentației respective, înscrierea noului
aderent în Registrul General de Evidență al ANR.
Art. 34.
Înmânarea legitimaţiei care atestă calitatea de aderent se efectuează cu prilejul primei
întruniri a Secretariatului Local, în prezența unui emisar al Cancelariei Unionale.
Art. 35.
Legitimaţia ANR este singurul document care atestă calitatea de aderent al ANR și nu
poate fi prezentată decât reprezentanților autorizați ai partidului.
Art. 36.
Etapele procedurale și documentația privind acordarea demnității de aderent sunt
stabilite, în detaliu, în Regulamentul Interior al ANR.
Art. 37.
În situații speciale, demnitatea de aderent poate fi acordată şi în cadrul secţiilor socioprofesionale ale partidului sau în cadrul Colegiului Departamental, prin proceduri stabilite în
Regulamentul Interior al ANR.
C. Simpatizanții
Art. 38.
Simpatizanţii partidului sunt cetăţeni români sau străini care susțin Programul
partidului şi acţiunile politice ale acestuia.
Evidenţa simpatizanţilor partidului se ţine într-un registru special, la Cancelariile
Unionale, conform procedurilor stabilite în Regulamentul Interior.
Art. 39.
Simpatizanţii pot fi invitaţi să participe la adunările Organizațiilor Locale ale
partidului precum şi la diverse acţiuni politice.
În campaniile electorale, simpatizanţii partidului pot participa la acţiuni de promovare
şi pot fi desemnaţi ca delegaţi în birourile secţiilor de votare.

D. Îndatoriri și drepturi ale aderenților ANR

Art. 40.

Fiecare aderent îşi asumă următoarele îndatoriri:
a) să respecte prevederile cuprinse în Statutul, Programul şi Regulamentul Interior
ale ANR;
b) să respecte prevederile cuprinse în documentele politice și deciziile emise de
forurile de conducere statutare;
c) să participe în mod responsabil la activitățile şi acţiunile partidului, în cadrul
organizatoric din care face parte;
d) să sprijine activitatea Comisiei Electorale ANR pe teritoriul căreia își are
domiciliul;
e) să răspundă solicitărilor politice stabilite statutar de forurile de conducere ale
ANR;
f) să aibă o atitudine civică demnă şi o conduită morală ireproşabilă, să fie un
exemplu de corectitudine, onoare şi patriotism;
g) să se opună manifestărilor extremiste, rasiste, şovine, anticreştine şi antiromâneşti;
h) să activeze în cel puțin una din organizațiile civice recunoscute drept partenere
sau agreate de partid;
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i) să păstreze cu grijă Legitimația ANR și să nu o prezinte decât reprezentanților
autorizați ai partidului;
j) să achite cotizaţia lunară stabilită statutar.
Art. 41.
Aderenţii care acceptă funcţii de conducere îşi asumă următoarele îndatoriri
suplimentare:
a) să deţină pregătirea necesară îndeplinirii mandatului lor, în conformitate cu
nivelele de competenţă stabilite în Regulamentul Interior al partidului;
b) să întreprindă tot ceea ce este posibil, în limitele prevederilor legale, statutare și
regulamentare, pentru realizarea scopului şi obiectivelor ANR;
c) să renunţe la orice activitate care ar putea dăuna partidului sau ar duce la scăderea
eficienţei acţiunilor sale;
d) să reziste la orice presiune la care ar fi supuşi şi să nu accepte abaterea de la linia
statutară și programatică a ANR;
e) să dovedească o conduită morală exemplară în întreaga activitate politică și
profesională;
f) să accepte controlul public al averii personale;
g) să se supună periodic examenului medical pentru verificarea capacităţii şi
integrităţii lor fizice şi psihice;
h) să demisioneze din funcţiile deținute – politice sau publice – în momentul în care
constată că nu-şi pot îndeplini într-un mod satisfăcător îndatoririle asumate sau în
situația retragerii sprijinului politic de către partid.
Art. 42.

Aderenţii au următoarele drepturi:
a) să fie informaţi şi consultaţi cu privire la activitatea partidului, în cadrul
structurilor teritoriale / socio-profesionale / departamentale în care activează;
b) să deţină orice demnitate sau funcţie în partid, conform prevederilor statutare și
cerințelor Regulamentului Interior al ANR;
c) să adreseze reclamaţii sau contestaţii la orice nivel al ANR şi să primească
răspuns;
d) să renunţe la calitatea de aderent al ANR. Retragerea trebuie înregistrată printr-o
scrisoare de demisie depusă la Cancelaria Uniunii;
e) aderenţii deţinători ai unor funcţii de conducere în partid care doresc să renunțe la
calitatea de aderent al ANR au obligația morală să-şi anunţe retragerea cu 3 luni
înainte, printr-un act de demisie depus la Cancelaria Generală.

Art. 43.
Pentru activităţi deosebite sau îndelungate în cadrul partidului, la toate nivelurile,
aderenții pot primi distincţii şi pot fi recompensaţi, prin decizia Președintelui ANR.
Normele de acordare a distincţiilor şi recompenselor vor fi aprobate de către
Cancelaria Generală.

V. ORGANIZAREA ANR

Art. 44.

Partidul dispune de următoarele forme de organizare:
a) Structura teritorială;
b) Structura de expertiză departamentală;
c) Structura organizată pe criterii socio-profesionale.
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Art. 45.
Structura teritorială reprezintă forma de bază a constituirii voinței politice și a
arhitecturii organizaționale a ANR, fiind formată din:
a) Grupul de inițiativă – nucleul incipient și minimal al ANR;
b) Comisia Electorală – unitatea operativă de bază, constituită la nivelul secției de
votare;
c) Organizația Locală – constituită la nivel de comună / oraș mic / cartier al unui
municipiu sau oraș mare;
d) Directoratul Electoral – constituit la nivel de grup de comune / oraş mare /
municipiu / sector al Capitalei;
e) Uniunea – constituită la nivel de judeţ / municipiul Bucureşti;
f) Comandamentul Electoral regional – constituit la nivelul regiunilor de dezvoltare;
g) Centrul Naţional – constituit din forurile de autoritate naţională ale ANR, cu
competențe și atribuții la nivel naţional.
Art. 46.
Organizarea şi funcţionarea structurilor departamentale și socio-profesionale sunt
stabilite în Regulamentul Interior al partidului.
Art. 47.
Pentru buna rânduială a activităţii ANR se stabilesc, în Regulamentul Interior, nivele
de competenţă corespunzătoare demnităţilor, funcţiilor de conducere şi posturilor de
specialitate din fiecare structură a partidului.
VI. GRUPUL DE INIȚIATIVĂ
Art. 48.
Grupul de inițiativă reprezintă nucleul incipient și minimal al ANR şi este caracterizat
prin flexibilitate și autonomie funcţională.
Art. 49.
Un Grup de inițiativă se formează prin asocierea a cel putin 3 (trei) persoane, dintre
care cel puțin o persoană deține calitatea de simpatizant confirmat al ANR.
Grupul se constituie cu avizul prealabil al Secretariatului Organizaţiei Locale în raza
căreia își stabilește sediul şi este recunoscut prin decizia de validare a Cancelariei Generale, la
recomandarea Președintelului Uniunii respective.
Art. 50.
Numărul de echilibru al membrilor unui grup de inițiativă este de 5–9 membri. În
situația în care Grupul depăşeşte 12 membri, se pot forma două Grupuri distincte.
Art. 51.
Grupul de inițiativă este condus de un Reprezentant Politic, acceptat consensual de
către membrii grupului.
Art. 52.

Grupul se întruneşte, de regulă, săptămânal dar nu mai rar de o dată la două săptămâni.
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VII.

STRUCTURA TERITORIALĂ

A. Comisia electorală
Art. 53.
În fiecare localitate se organizează, la nivelul fiecărei secţii de votare, câte o Comisie
Electorală, formată din totalitatea aderenților cu domiciliul pe teritoriul secției electorale
respective, așa cum este acesta delimitat de Autoritatea Electorală Permanentă.
Comisia Electorală reprezintă unitatea operativă de bază a ANR.
Art. 54.
Comisia Electorală este condusă de un Coordonator, ales de membrii Comisiei și
autorizat de către Președintele Organizației Locale dintre aderenții activi în teritoriul secției
electorale respective.
Coordonatorul este membru de drept al Secretariatului Organizației Locale şi asigură
comunicarea cu aderenții și simpatizanții precum și coordonarea activităților ANR din
teritoriul secției electorale respective.
Art. 55.
O Comisie Electorală este recunoscută ca minim funcțională în situația în care
cuprinde cel puțin trei aderenți cu domiciliul stabil pe teritoriul secției de votare respective.
B. Organizaţia Locală
Art. 56.
Totalitatea aderenților cu domiciliul într-o comună, oraş mic sau cartier al unui oraș
mare/municipiu/sector al Capitalei, formează Organizaţia Locală a partidului.
Aria teritorială a unei Organizații Locale ANR cuprinde un număr de maxim 25 de
secții de votare.
Cancelaria Generală va aproba delimitările teritoriale ale Organizațiilor Locale cu un
număr mare de secții de votare, putând aproba excepții de la norma mai sus stabilită, la
propunerea Cancelariilor Unionale.
Art. 57.
Organizaţia Locală este condusă de un Preşedinte ales de Adunarea Generală a
Organizației Locale.
Preşedintele numeşte un Secretar, care organizează Secretariatul Organizaţiei Locale.
Din Secretariat fac parte, pe lângă Preşedinte şi Secretar, Coordonatorii Comisiilor
Electorale, un trezorier precum și un număr de responsabili departamentali (în funcție de
resursele Organizației Locale respective).

Art. 58.

Art. 59.

Secretariatul îl asistă pe Preşedinte în activitatea de conducere a Organizaţiei Locale.
Secretariatul se întruneşte lunar şi deliberează asupra activităţilor de interes local.

Art. 60.
Președintele Organizației Locale ANR reprezintă partidul în teritoriul respectiv și are
următoarele atribuții:
a) convoacă Adunarea Generală și Secretariatul Organizației Locale şi conduce
şedinţele acestora;
b) coordonează activitatea Organizației Locale și primește cererile de adeziune ale
celor care doresc să devină aderenți ai partidului;
c) asigură respectarea şi aplicarea hotărârilor Adunării Generale şi ale organelor de
conducere ierarhic superioare;
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d) reprezintă Organizaţia Locală în relaţiile cu instituții ale administrației locale
precum și cu alte organizaţii politice sau neguvernamentale, pe plan local;
e) propune excluderea aderenților cu funcții în Organizația Locală ANR sau în
administrația publică locală;
f) semnează actele oficiale ale Organizaţiei Locale, în limita competenţelor.
Art. 61.
Forul deliberativ al Organizației locale este Adunarea Generală, formată din totalitatea
aderenților înregistrați în aria teritorială respectivă.
Art. 62.
Adunarea Generală a Organizației Locale se întrunește o dată la doi ani sau de câte
ori este necesar, la convocarea Președintelui Organizației, în baza unui calendar stabilit cu
aprobarea Cancelariei Uniunii în raza căreia funcționează.
Adunarea Generală se desfășoară în prezența unui emisar împuternicit al Cancelariei
Unionale.
Art. 63.

Adunarea Generală a Organizației Locale are următoarele atribuţii:
a) analizează activitatea desfăşurată de organizație de la Adunarea Generală
precedentă şi aprobă programul de acțiune pentru perioada următoare;
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia;
c) analizează activitatea desfăşurată de Secretariatul Organizației Locale ANR;
d) aprobă măsurile necesare întăririi organizaţiei şi aplicării obiectivelor din
Programul partidului precum şi din celelalte documente oficiale;
e) stabilește programul politic de interes local;
f) alege, prin vot secret, Președintele Organizației Locale;
g) alege, prin vot secret, Trezorierul Organizației Locale;
h) aprobă listele de candidaţi pentru alegerile locale propuse de către Secretariatul
Organizației Locale ANR şi le supune spre definitivare şi validare Cancelariei
Unionale.

Art. 64.
Organizația Locală este recunoscută ca deplin funcțională statutar în situația în care
cuprinde un număr de Comisii Electorale reprezentând cel puțin 67% din numărul secțiilor de
votare existente pe teritoriul său.
Până la atingerea acestui plafon, activitatea acesteia se desfășoară sub conducerea
structurii ANR de la nivelul ierarhic superior, în baza prevederilor Regulamentului Interior.
Pentru localitățile în care etnicii români sunt minoritari, Regulamentul Interior va
stabili plafoane procentuale adaptate proporțional la situația din teren.
C. Directoratul electoral
Art. 65.
La nivelul grupurilor de comune învecinate / orașelor mari / municipiilor /
sectoarelor Capitalei funcționează Directoratul electoral.
Art. 66.
Directoratul este condus de un Director, desemnat de Președintele Uniunii la
propunerea Organizațiilor Locale din aria teritorială respectivă sau, după caz, din proprie
inițiativă, cu avizul prealabil al Cancelariei Generale.
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Art. 67.
Directorul numeşte un Secretar Executiv, care organizează Secretariatul Executiv al
Directoratului.
Din Secretariat fac parte, pe lângă Director şi Secretar Executiv, președinții
Organizațiilor Locale de pe raza Directoratului și un număr de responsabili departamentali.
Secretariatul îl asistă pe Director în activitatea de conducere a Directoratului.

D. Uniunea
Art. 68.
Totalitatea aderenților cu domiciliul pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului
Bucureşti formează Uniunea.
Pentru aderenţii rezidenţi în alte state se constituie Uniuni speciale, cu aprobarea
Consiliului Naţional, potrivit unor norme și proceduri prevăzute în Regulamentul Interior al
ANR.
Art. 69.

Uniunea este condusă de către un Președinte, ales de Conferința Unională.

Art. 70.
Președintele Uniunii îl numeşte pe Cancelar, care organizează Cancelaria Uniunii. Din
Cancelarie fac parte Președintele Uniunii, Cancelarul, Trezorierul, Directorii Directoratelor de
pe raza Uniunii şi coordonatorii filialelor Colegiului Departamental.
Cancelaria se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar şi îl asistă pe Președintele
Uniunii în activitatea de conducere a Uniunii.
Art. 71.

Președintele Uniunii ANR are următoarele atribuții:
a) convoacă Conferința Unională, Consiliul Unional și Cancelaria Uniunii şi
prezidează şedinţele acestora;
b) asigură respectarea şi aplicarea hotărârilor Cancelariei şi ale organelor de
conducere ierarhic superioare;
c) reprezintă Uniunea în relaţiile cu alte organizaţii politice sau neguvernamentale, la
nivel județean;
d) propune excluderea aderenților cu funcții în Uniune sau în administrația publică
județeană;
e) semnează actele oficiale ale Uniunii, în limita competenţelor.

Art. 72.

Forul deliberativ al Uniunii este Consiliul Unional, format din:
a) membri de drept: Președintele Uniunii, membrii Cancelariei Uniunii precum și
membrii Consiliului Naţional, Directorii Directoratelor, parlamentarii și primarii ANR, liderii
organizațiilor socio-profesionale din Uniunea respectivă;
b) un număr de membri aleși de Conferința Unională, în baza unei norme de
reprezentare fixate de Cancelaria Generală, în acord cu nivelul de dezvoltare organizatorică și
rezultatele electorale ale Uniunii respective.

Art. 73.
Consiliul Unional se întruneşte trimestrial sau de câte ori este necesar, la convocarea
Președintelui Uniunii, și are următoarele atribuţii:
a) analizează activitatea desfăşurată în cadrul Uniunii și stabilește măsuri și direcții
de acțiune pentru perioada următoare;
b) analizează activitatea desfăşurată de Cancelaria Uniunii;
c) stabilește listele de candidaţi pentru alegerile județene care vor fi supuse votului
Conferinței Unionale.
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Art. 74.
O dată la doi ani sau în situaţii deosebite, Președintele Uniunii convoacă Conferinţa
Unională, cu avizul Cancelariei Generale.
Conferinţa adoptă programul local de activitate şi stabileşte componenţa delegaţiei
Uniunii pentru Congresul ANR.
Art. 75.

Conferința Unională are următoarele atribuţii:
a) analizează activitatea desfăşurată de Uniune de la Conferința precedentă şi aprobă
programul de acțiune pentru perioada următoare;
b) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi hotărăşte asupra execuţiei acestuia;
c) analizează activitatea desfăşurată de Consiliul Unional ANR;
d) alege, prin vot secret, Președintele Uniunii;
e) alege, prin vot secret, Trezorierul Uniunii;
f) alege, prin vot secret, membrii Consiliului Unional (cu excepția membrilor de
drept prevăzuți la art. 72, lit. a);
g) alege, prin vot secret, membrii Comisiei de Arbitraj a Uniunii;
h) aprobă măsurile necesare întăririi organizaţiei şi aplicării obiectivelor din
Programul partidului precum şi din celelalte documente oficiale;
i) aprobă listele de candidaţi pentru alegerile județene propuse de către Consiliul
Unional şi le supune spre definitivare şi validare Cancelariei Generale;

Art. 76.
La lucrările Conferinţei Unionale participă membrii Consiliului Unional şi delegaţi
aleşi în Organizaţiile Locale.
Numărul delegaţilor la Conferinţă este stabilit de Cancelaria Generală, proporţional cu
numărul de aderenţi.
Conferința Unională se desfășoară în prezența unui emisar împuternicit al Cancelariei
Generale.
Art. 77.
Uniunea este recunoscută ca deplin funcțională statutar în situația în care dispune de
un număr de Organizații Locale reprezentând cel puțin 67% din numărul comunelor, oraşelor
mici sau cartierelor din orașele mari / municipiile / sectoarele Capitalei existente pe teritoriul
său.
Până la atingerea acestui plafon, activitatea acesteia se desfășoară sub conducerea
structurii ANR de la nivelul ierarhic superior, în baza prevederilor Regulamentului Interior.
Pentru teritoriile în care etnicii români sunt minoritari, Regulamentul Interior va stabili
plafoane procentuale adaptate proporțional la situația din teren.
E. Comandamentul Electoral regional
Art. 78.
La nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare se înființează câte un Comandament Electoral
regional, care are în principal rolul de a coordona acțiunile comune ale Uniunilor din regiunea
respectivă și campaniile electorale.
Pentru aderenţii rezidenţi în alte state se constituie Comandamente Electorale speciale,
cu aprobarea Consiliului Naţional, potrivit unor norme și proceduri prevăzute în
Regulamentul Interior al ANR.
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Art. 79.
Comandamentul Electoral este condus de un Coordonator Regional, desemnat de
Președintele partidului.
Coordonatorul Regional își formează un Birou Operativ, conform procedurilor
stabilite în Regulamentul Interior al ANR.

VIII.

FORURI DE CONDUCERE LA NIVEL NAȚIONAL

Forurile de conducere ale partidului la nivel naţional sunt:
a) Congresul;
b) Conferința Generală;
c) Președintele;
d) Consiliul Naţional;
e) Cancelaria Generală.

Art. 80.

A. Congresul
Forul suprem al ANR este Congresul, care se întruneşte o dată la 4 ani.
Congresul defineşte linia politică generală, adoptă şi modifică Statutul, aprobă
Programul partidului, alege şi desemnează organele executive, de conducere, coordonare şi
control ale ANR.

Art. 81.

Art. 82.
La lucrările Congresului participă delegaţi de drept, delegaţi aleşi în cadrul Uniunilor,
precum şi personalităţi invitate de Consiliul Naţional sau de Președintele partidului.
Art. 83.

Delegaţii de drept la Congresul ANR sunt:
– membrii Consiliului Naţional şi ai Cancelariei Generale;
– parlamentarii partidului;
– demnitarii şi foştii demnitari de stat cu rang de ministru sau superior, aderenţi ai

ANR.
Art. 84.
Fiecare Uniune dispune de un număr de delegați la Congres fixat de Consiliul
Naţional, proporţional cu numărul de aderenţi, nivelul organizatoric existent și în acord cu
rezultatele obţinute în alegeri în circumscripţiile electorale respective.
Numărul delegaţilor aleşi în cadrul Uniunilor trebuie să fie mai mare decât numărul
delegaţilor de drept.
În norma de reprezentare va fi prevăzut și un număr de delegați supleanți, care vor
asigura reprezentarea Uniunii în cazul indisponibilității unor delegați titulari.
Art. 85.
Congresul este stabilit de către Consiliul Naţional, care fixează data şi locul de
desfăşurare şi stabileşte ordinea de zi.
Art. 86.
Pentru asigurarea caracterului larg democratic al lucrărilor Congresului, se aplică
procedura următoare:
– cu două luni înainte de începerea lucrărilor, ordinea de zi este transmisă
Cancelariilor Uniunilor, care o vor difuza tuturor Organizaţiilor Locale;
– cu o lună înainte de Congres, Uniunile trimit propunerile lor Cancelarului General;
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– cu 15 zile înainte de Congres, Consiliul Naţional, la propunerea Cancelarului
General, stabileşte proiectul de raport care va fi supus aprobării Congresului.
B. Conferinţa Generală
Art. 87.
Conferinţa Generală are aceleaşi competenţe cu cele ale Congresului şi este convocată
de către Președintele partidului în următoarele situaţii:
– din motive de oportunitate politică;
– la cererea Consiliului Naţional, votată cu o majoritate de 2/3;
– la cererea a cel puţin 15 Uniuni.
Art. 88.
La Conferinţa Generală participă delegaţii de drept şi delegaţii aleşi la Congresul
precedent (conform Art. 83-84).
Procedura de organizare este aceeaşi cu cea a Congresului.
Când situaţia o impune, se poate aplica o procedură de urgenţă, stabilită în
Regulamentul Interior al ANR.

Art. 89.

C. Președintele partidului
Art. 90.
Ales de către Congres pentru un mandat de 4 ani, Președintele conduce şi reprezintă
ANR.
El prezidează forurile de conducere ale partidului la nivel naţional şi asigură
executarea deciziilor lor.
Art. 91.

Președintele partidului are următoarele prerogative şi îndatoriri:
a) reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale, cu
sindicatele şi patronatele, cu alte organizaţii ale societăţii româneşti, precum şi cu
alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate;
b) face declaraţii şi exprimă poziţii politice în numele şi în interesul partidului,
semnează actele şi comunicatele oficiale ale partidului, precum şi alte documente
care angajează partidul din punct de vedere politic şi juridic;
c) convoacă și prezidează Cancelaria Generală, Consiliul Naţional, Congresul și
Conferința Generală şi coordonează activitatea acestor foruri;
d) numeşte Cancelarul General şi membrii Comisiei Centrale Consultative;
e) acordă demnităţile ierarhice, în condiţiile stabilite statutar;
f) confirmă structurile din teritoriu, la propunerea Președinților Uniunilor;
g) avizează deciziile Consiliului Naţional, cărora le poate opune veto-ul său; veto-ul
Președintelui poate fi anulat cu o majoritate de 3/4 din numărul membrilor
Consiliului Naţional.
h) numește Coordonatorii Comandamentelor Electorale regionale;
i) aprobă calendarul anual de activități politice ale ANR;
j) decide sancţionarea oricărui aderent al partidului, cu efect imediat, sancțiune ce va
fi validată de organul corespunzător abilitat să aplice sancțiunea respectivă;
k) în situații speciale, poate dizolva sau suspenda orice structură organizatorică a
partidului, cu efect imediat, decizia rămânând definitivă după aprobarea
Consiliului Național;
l) semnează forma finală a listelor de candidaţi pentru alegerile locale,
parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale şi înaintează autorităţilor
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competente listele de candidaţi pentru alegerile parlamentare, europarlamentare şi
prezidenţiale;
m) îşi poate delega unele competenţe, potrivit unor proceduri stabilite în
Regulamentul Interior.
Art. 92.
În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele partidului emite decizii care au un caracter
obligatoriu pentru toate structurile ANR, potrivit prevederilor Statutului și Regulamentului
Interior.

D. Consiliul Naţional
Art. 93.
Consiliul Naţional este însărcinat să asigure conducerea partidului în conformitate cu
orientarea stabilită de Congres sau de Conferinţa Generală.
Art. 94.
Consiliul Naţional adoptă Regulamentul Interior al ANR, orientări şi instrucţiuni
detaliate cu privire la modalităţile concrete de desfăşurare a activităţii partidului, în
conformitate cu prevederile statutare.
Art. 95.
Consiliul Naţional ia toate deciziile pe care circumstanţele le impun pentru realizarea
scopului şi obiectivelor ANR.
Art. 96.
Consiliul Naţional poate hotărî, la propunerea Președintelui sau a Cancelarului
General, desfiinţarea unei structuri organizatorice (teritoriale, socio-profesionale sau
departamentale) la orice nivel şi reorganizarea acesteia.
Art. 97.
Consiliul Naţional se întruneşte de cel puţin trei ori pe an, la convocarea Președintelui
partidului.
Art. 98.
Deciziile se iau cu majoritatea simplă a voturilor exprimate. Împotriva deciziilor
Consiliului Național se poate face apel numai la Congres sau la Conferinţa Generală.
Art. 99.

Din Consiliul Naţional fac parte:
a) membrii Cancelariei Generale;
b) Președinții Uniunilor;
c) foştii Președinți ai partidului şi foştii Cancelari Generali;
d) membri aleşi de Congres, proporţional cu numărul de aderenţi, repartizaţi pe
Uniuni.

E. Cancelaria Generală
Art. 100. Cancelarul General este numit de către Președintele partidului; sub autoritatea
acestuia, animă activitatea ANR.
Art. 101. Cancelarul General reprezintă partidul şi este direct responsabil de activitatea
organizatorică generală. El poate prezida, delegat de către Președintele partidului, forurile de
autoritate naţională şi îl suplineşte pe acesta în caz de indisponibilitate.
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Art. 102. Cancelaria Generală îi asistă pe Președintele partidului şi pe Cancelarul General în
conducerea permanentă a ANR.
Cancelaria Generală se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea
Președintelui partidului, care fixează ordinea de zi.
Art. 103.

Cancelaria Generală are următoarea componenţă:
a) Președintele partidului;
b) Cancelarul General;
c) Trezorierul General;
d) Coordonatorii Comandamentelor Electorale Regionale;
e) Coordonatorul Colegiului Departamental;
f) Şefii secţiilor socio-profesionale;
g) Directorii Generali ai Departamentelor;
h) Liderii Grupurilor Parlamentare ale ANR din Parlamentul României.

Art. 104.

Cancelaria Generală are următoarele competențe și atribuții:
a) conduce activitatea partidului între şedinţele Consiliului Naţional;
b) numeşte și revocă purtătorul de cuvânt al partidului;
c) desemnează reprezentantul partidului în Biroul Electoral Central;
d) validează sau invalidează rezultatele alegerilor care au loc în Uniunile partidului;
e) hotărăşte dizolvarea structurilor partidului (teritoriale, socio-profesionale sau
departamentale, la orice nivel) care încalcă prevederile Statutului şi Programului
partidului, aducând prejudicii grave imaginii, activităţii şi unităţii acestuia;
f) coordonează la nivel național campaniile electorale ale partidului pentru alegerile
locale, parlamentare, europarlamentare şi prezidenţiale şi numeşte şefii fiecăreia
dintre aceste campanii electorale;
g) emite luări de poziţie legate de evenimentele politice, sociale şi economice
curente;
h) iniţiază şi dezvoltă relaţiile interne şi internaţionale ale partidului cu alte partide
politice, organizaţii neguvernamentale, sindicate, patronate etc.;
i) numeşte şi revocă din funcţii reprezentanţii partidului în instituţii centrale, foruri
şi organizaţii interne şi internaţionale;
j) stabileşte structura de personal angajat pentru necesităţile de funcţionare ale
structurilor centrale şi efectuează angajări şi concedieri;
k) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl propune spre aprobare Consiliului
Naţional;
l) administrează patrimoniul şi resursele financiare şi materiale ale structurilor
centrale;
m) elaborează Calendarul anual de activități politice al ANR, pe care îl supune
aprobării Președintelui partidului;
n) elaborează regulamentele de organizare şi funcţionare internă ale structurilor
constituite în interiorul partidului şi le propune spre aprobare Consiliului Naţional;
o) decide schimbarea sediului central al partidului;
p) negociază alianţe și orice alte înţelegeri politice şi le supune aprobării Consiliului
Naţional;
q) negociază comasări prin fuziune sau absorbție în divizare totală sau parțială, în
numele partidului, şi le supune avizării Consiliului Naţional;
r) propune, aprobă, validează și hotărăște sancţiunea excluderii aderenților potrivit
prevederilor statutului;

16

Statutul ANR – adoptat de Congresul Extraordinar din 18.11.2017

s) propune spre avizare Consiliului Naţional Programul politic al partidului;
t) validează şi stabileşte forma finală a listelor de candidaţi pentru alegerile locale,
parlamentare, europarlamentare și pentru funcţia de Preşedinte al României;
u) poate decide convocarea Adunărilor Generale Locale, Consiliilor Unionale și
Conferințelor Unionale.
F.

Art. 105.

Senatul
Senatul este forul superior de reflecţie şi autoritate morală al ANR.
Senatul emite aprecieri şi formulează orientări cu privire la activitatea partidului.

Art. 106. Senatul se poate constitui la nivel central și județean și funcționează în baza unui
regulament propriu, aprobat de Consiliul Național la propunerea Cancelariei Generale.
Art. 107. Pot face parte din Senatul partidului personalităţile vieţii culturale, ştiinţifice sau
politice care susţin orientarea politică a ANR, precum şi aderenţii cu o contribuţie remarcabilă
la activitatea ANR.
Art. 108. Senatorii partidului asistă forurile de conducere ale ANR, consiliindu-le şi
îndrumându-le în activităţile lor.
Art. 109. Senatul îşi desemnează din rândurile sale un Preşedinte, la propunerea Președintelui
partidului.

IX. STRUCTURI FUNCȚIONALE ȘI CONSULTATIVE
A. Colegiul Departamental
Art. 110. Colegiul Departamental este format din departamente, comisii și subcomisii de lucru,
menite să asigure expertiza necesară elaborării programului de guvernare și a stabilirii
politicilor partidului privind toate domeniile de activitate din sistemul instituțional al statului
român și ale societății românești.
Colegiul Departamental funcţionează pe baza unor reglementări stabilite de Consiliul
Naţional.
Art. 111.

Coordonatorul Colegiului Departamental este numit de către Președintele partidului.

Art. 112. La nivelul Uniunilor se organizează Filiale ale Colegiului, iar la nivelul Organizațiilor
Locale se pot înființa Birouri aflate sub coordonarea Cancelariilor Unionale respective.
Art. 113. Din aparatul tehnic și profesional al Colegiului Departamental pot face parte, cu
avizul Cancelariei Generale, şi persoane care, din motive bine întemeiate, nu pot adera la
ANR.
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B. Structuri organizate pe criterii socio-profesionale
Art. 114. În cadrul ANR funcţionează şi următoarele structuri complementare, organizate după
criterii socio-profesionale:
a) organizaţia de femei;
b) organizația seniorilor și veteranilor;
c) organizaţia agricultorilor;
d) organizația educatorilor și medicilor;
e) organizaţia tehnico-industrială;
f) organizaţia întreprinzătorilor;
g) organizaţia de tineret.
Art. 115. Structurile prevăzute la Art. 114 funcționează sub coordonarea Cancelariei Generale și
sunt organizate potrivit prevederilor Regulamentului Interior al ANR.
Cancelaria Generală poate înființa și alte structuri și substructuri socio-profesionale,
din motive de oportunitate politică sau în funcție de solicitările aderenților și simpatizanților
partidului.

C. Direcția Economic-Administrativă
Art. 116. Direcţia Economic-Administrativă este condusă de către Trezorierul General, numit de
Consiliul Naţional.
Direcția este formată din Trezorierii Uniunilor și un aparat tehnic central aflat în
subordinea Trezorierului General.
Art. 117.

Trezorierul General are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea de încasare şi gestionare a cotizaţiilor, donațiilor și a
tuturor resurselor financiare la nivel național;
b) conduce activitatea financiar-contabilă şi gestionează fondurile partidului
asigurând legalitatea utilizării acestora;
c) gestionează bunurile din patrimoniul ANR;
d) întocmeşte periodic rapoarte Cancelariei Generale cu privire la activitatea
financiar-contabilă a partidului.

D. Comisia Consultativă
Art. 118. Comisia Consultativă se înființează de către Președintele partidului, pe care îl asistă şi
consiliază în activitatea de conducere a ANR.
Art. 119. Din Comisia Consultativă pot face parte şi persoane care, din motive bine întemeiate,
nu pot adera la ANR.
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X. STRUCTURI DE CONTROL

A. Comisia de Control a Mandatelor
Art. 120. Înainte de începerea lucrărilor Congresului, Consiliul Naţional alege o Comisie de
Control a Mandatelor, compusă din 5-15 membri care nu aparţin nici Consiliului Naţional,
nici Curții de Arbitraj și Litigii şi care nu candidează.
Art. 121. Comisia se reuneşte cu 15 zile înainte de prima zi a Congresului şi verifică mandatele
delegaţilor, alcătuind un raport care va fi citit la deschiderea lucrărilor.
B. Curtea de Arbitraj și Litigii
Art. 122. Curtea de Arbitraj și Litigii este formată din 3-9 membri aleşi de Congres, ţinând
seama de reputaţia lor morală şi de vechimea în partid.
Cel puțin o treime din membrii Curții trebuie să aibă pregătire juridică sau o
îndelungată experiență de conducere organizațională.
Art. 123. Curtea de Arbitraj și Litigii rezolvă reclamaţiile şi situaţiile conflictuale survenite în
urma sancţiunilor disciplinare precum şi contestaţiile cu privire la alegerile sau acordarea
demnităţilor efectuate în cadrul partidului, la toate nivelele, având rolul de instanță supremă în
raport cu activitatea Comisiilor de Arbitraj ale Uniunilor.
Curtea organizează un aparat propriu de control, în condiții stabilite de Regulamentul
Interior al ANR.
Art. 124. În cazul în care Curtea de Arbitraj și Litigii cercetează un caz legat de activitatea unui
purtător de mandat electoral sau legat de deciziile forurilor naţionale, va înainta un raport
Consiliului Naţional, care va decide în ultimă instanţă.

C. Comisia de Gestiune şi Control Administrativ-Financiar
Art. 125. Comisia de Gestiune şi Control Administrativ-Financiar este formată din 7-17 membri
aleşi de Congres sau Conferinţa Generală.
Art. 126. Comisia se organizează în echipe de minimum 2 membri şi, potrivit unui program pe
care şi-l stabileşte ea însăşi, efectuează controale cu privire la activitatea economică,
administrativă şi de gestiune a patrimoniului partidului, la orice nivel.
Art. 127. Comisia elaborează rapoarte periodice pe care le depune la Cancelaria Generală,
precum şi un Raport General pe care îl prezintă Congresului sau Conferinţei Generale.
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XI. SANCȚIUNI
Art. 128. În cazul nerespectării prevederilor statutare, aderenţii pot primi următoarele sancţiuni,
pronunţate de Cancelaria Uniunii din care fac parte:
a) avertismentul;
b) excluderea temporară (suspendarea);
c) excluderea definitivă.
Numai excluderea definitivă este făcută publică.
Art. 129.
sunt:

Abaterile sancţionate cu luarea de măsuri disciplinare prevăzute la art. 128, lit. a) și b)
a) încălcarea prevederilor statutului;
b) neparticiparea repetată şi nemotivată la activităţile partidului;
c) neîndeplinirea sarcinilor primite din partea conducerii locale, județene sau
naționale;
d) pierderea sau deteriorarea documentelor încredințate de partid;
e) neplata cotizaţiei, în mod nejustificat, pe o perioadă de 6 luni;
Pentru abaterile de mai sus, forurile de conducere competente se pot sesiza din oficiu.

Art. 130. Sancţiunea excluderii definitive a unui aderent al partidului se aplică într-una din
următoarele situaţii:
a) dacă a încălcat grav prevederile Statutului;
b) dacă a încălcat hotărârile organismelor de conducere ale partidului;
c) dacă a săvârşit abateri grave de la disciplina partidului;
d) dacă a făcut declarații false în documentele întocmite sub răspunderea sa;
e) dacă i s-a interzis exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti, prin hotărâre
judecătorească definitivă.
Art. 131.

Excluderea aderenților partidului se propune şi se hotărăşte după cum urmează:
a) pentru aderenții fără responsabilități în forurile de conducere locale sau în
administraţia publică locală, la propunerea oricărui aderent din respectiva
Organizație Locală, prin hotărârea Secretariatului Organizației Locale, aprobată
de Cancelaria Uniunii;
b) pentru aderenții cu responsabilități în forurile de conducere locale ale ANR, la
propunerea Secretariatului Organizației Locale sau la propunerea a cel puțin 10%
din aderenții Organizației Locale, prin hotărârea Cancelariei Uniunii, cu validarea
Cancelariei Generale.
c) pentru aderenții cu responsabilități la nivel unional, la propunerea Președintelui
Uniunii sau a cel puțin 1/5 din membrii Consiliului Uniunii sau la propunerea
unui membru al Consiliului Național, prin hotărârea Cancelariei Generale.
d) pentru membrii forurilor de conducere naționale, la propunerea Președintelui
partidului sau a cel putin 1/5 din membrii Consiliului Național, prin hotărârea
Consiliului Naţional;
e) pentru Președintele partidului, la propunerea a cel putin 1/3 din membrii
Consiliului Naţional, prin hotărârea Congresului.
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Art. 132. În cazuri excepţionale, Președintele partidului poate decide aplicarea oricărei
sancţiuni, cu efect imediat, sancțiune ce va fi confirmată sau infirmată de organul
corespunzator abilitat să aplice sancțiunea respectivă la prima sa întrunire.
Art. 133. Decizia aplicării sancțiunilor poate fi contestată în termen de 3 zile de la comunicare
la Comisia de Arbitraj a Uniunii sau, după caz, la Curtea de Arbitraj și Litigii.
Decizia Comisiei de Arbitraj a Uniunii se pronunţă în termen de 30 zile de la
înregistrarea contestaţiei şi poate fi contestată prin apel la Curtea de Arbitraj și Litigii în
termen de 3 zile de la comunicare.
Decizia Curții de Arbitraj și Litigii se pronunţă în termen de 60 zile de la înregistrarea
contestaţiei şi are caracter definitiv (cu excepția dreptului de revocare rezervat Președintelui
partidului).
Art. 134. În situații excepționale, Președintele poate revoca orice sancțiune aplicată unui aderent
al partidului, pronunțată la orice nivel, în baza unei solicitări justificate a Cancelariei
Generale, a Senatului sau a Organizației Locale din care face parte respectivul aderent
sancționat.

XII.

DRAPEL ȘI ÎNSEMNE

Art. 135. Drapelul Naţional al României se arborează obligatoriu la toate sediile şi la toate
manifestările organizate de ANR.
Art. 136. Partidul are şi drapel şi însemne proprii corespunzătoare structurilor organizatorice
interne.
Drapelul ANR va fi, de asemenea, arborat la toate sediile şi manifestările partidului,
însă în poziţii inferioare, în urma Drapelului României.
Art. 137. Elementele ce țin de identitatea vizuală a partidului, imnul partidului și toate aspectele
legate de ceremonial se stabilesc în Regulamentul Interior al ANR.

XIII.

RESURSELE FINANCIARE ȘI MATERIALE

Art. 138. Resursele financiare şi materiale ale partidului sunt constituite din cotizaţii, donaţii şi
orice alte surse legale.
Donaţiile condiţionate sunt interzise, cu excepția celor ce vizează acțiuni caritabile,
culturale și de asistență socială creștină.
Art. 139. Partidul poate organiza şi desfăşura orice activităţi în vederea asigurării bazei
materiale şi a fondurilor necesare îndeplinirii scopului şi obiectivelor sale statutare, în
condiţiile prevăzute de lege.
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Art. 140. Patrimoniul ANR este unitar şi centralizat; el nu poate fi proprietatea vreunei structuri
interne, ci aparţine întregului partid.
Repartizarea fondurilor şi a bunurilor materiale în interiorul partidului este stabilită de
către Cancelaria Generală, în baza hotărârilor Consiliului Naţional.
Consiliul Național stabilește, periodic, repartizarea sumelor provenite din cotizații sau
alte surse între bugetul central al partidului și bugetele Uniunilor.
Art. 141.

Gestiunea fondurilor este încredinţată Trezorierului General.

Art. 142. Cotizaţia se achită lunar, individual, în contul anume destinat al partidului, sau prin
grija Trezorierilor Unionali și locali.
Aderenții pot achita cotizația în avans (trimestrial, semestrial sau anual).
Fiecare aderent îşi stabileşte cuantumul cotizaţiei personale, care nu poate fi însă mai
mic de:
a) 0,5% din venitul mediu lunar net al aderentului respectiv, pentru aderenții cu
venituri sub salariul mediu pe economie;
b) 1% din venitul mediu lunar net al aderentului respectiv, pentru aderenții cu
venituri lunare între salariul mediu pe economie și dublul acestuia.
c) 2% din venitul mediu lunar net al aderentului respectiv, pentru aderenții cu
venituri lunare peste valoarea a două salarii medii pe economie.
Trezorierul General va comunica semestrial Trezorierilor Unionali și tuturor
aderenților plafoanele de cotizație, în acord cu datele comunicate de instituțiile statului cu
privire la nivelele salariale înregistrate în economia națională.
În cazuri speciale (șomaj, dificultăți sociale deosebite), aderenții pot fi scutiți de plata
cotizației, la propunerea Secretariatului Organizației Locale din care fac parte.
În plus față de cotizația stabilită mai sus, aderenții aleși sau numiți în funcții publice
retribuite vor achita o cotizație suplimentară din retribuția încasată pentru funcțiile respective,
în baza unui algoritm stabilit de Cancelaria Generală în raport cu nivelul și retribuirea funcției
deținute.

XIV.

RELAȚIILE ANR

Art. 143. Partidul întreţine relaţii de dialog constructiv cu toate formaţiunile politice legal
constituite care respectă normele democratice.
Art. 144. ANR poate să realizeze alianţe, convenţii și înțelegeri electorale cu formaţiunile
politice care, prin activitatea şi programele lor, prezintă compatibilitate cu poziţia partidului
sau în situațiile în care obiectivele majore ale partidului nu pot fi realizate prin resurse politice
proprii.
Art. 145. Partidul acordă o atenţie deosebită asociaţiilor şi organizaţiilor civice, culturale,
patronale și sindicale, ale căror interese, în măsura în care nu contravin programului
partidului, le poate susţine şi promova în acţiunile sale politice.
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Art. 146. ANR întreţine relaţii amicale cu organizaţii, asociaţii şi formaţiuni civice și politice
din alte ţări, în condiţiile protejării intereselor României şi ale respectării prevederilor
statutare.

XV.

DISPOZIȚII FINALE

Art. 147. Statutul partidului, prevederile Regulamentului Interior precum și hotărârile adoptate
de Congres, Consiliul Naţional, Președinte şi Cancelaria Generală sunt obligatorii pentru toate
forurile de conducere şi pentru toţi aderenții partidului, în condiţiile prevăzute de prezentul
Statut.
Art. 148. Structurile locale ale partidului care nu au nivelul organizatoric de dezvoltare stabilit
în prezentul statut (număr de aderenți, număr de structuri locale etc.) pot funcționa provizoriu,
sub autoritatea Cancelariei Generale, în baza unor proceduri stabilite în Regulamentul
Interior.
Art. 149.
Până la acoperirea integrală a teritoriului, prin constituirea de Comisii Electorale
funcționale la nivelul a cel puțin 67% din numărul secțiilor de votare înregistrate de
Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Naţional al partidului primește, în mod
provizoriu, toate prerogativele Congresului cu excepţia celor privitoare la modificarea
Statutului ANR.
Art. 150. Prin derogare de la prezentul statut, pentru perioada de până la următorul Congres,
Consiliul Naţional poate decide schimbarea numelui partidului, a semnului electoral și a
oricăror dispoziții ce privesc participarea ANR la alegerile europarlamentare, prezidențiale,
locale sau generale.
Art. 151. În situațiile pentru care nu există prevederi exprese în prezentul statut sau în
Regulamentul Interior al ANR, acestea se completează de drept cu prevederile Legii
partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările și completările aduse prin Legea 114/2015.
Art. 152. ANR îşi poate înceta activitatea prin hotărârea Congresului, votată de cel puţin 4/5 din
numărul delegaţilor, precum și prin modalitățile prevăzute de Legea partidelor politice nr.
14/2003, cu modificările și completările aduse prin Legea 114/2015.
Art. 153. Forma actuală a statutului ANR a fost adoptată prin votul Congresului Extraordinar
din 18 noiembrie 2017 și înlocuiește statutul adoptat la înființarea partidului.
Congresul Extraordinar din 18 noiembrie 2017 devine primul Congres al ANR,
următorul Congres urmând a fi convocat în anul 2021.

***
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