
PROTOCOLUL PENTRU CONSTITUIREA 

ALIANȚEI ELECTORALE PMP – PNȚCD

Semnul electoral:

PMP – PNȚCD

București, 30 august 2014

Partidul  Mișcarea  Populară  (PMP),  cu  sediul  în  Bucuresti,  str.  Nicolae  Iorga,  nr.  13,  sect.1,
înregistrat  la  Tribunalul  Municipiului  Bucuresti,  cu  nr.........,  reprezentat  prin  Elena  Udrea  în
calitate de Președinte,

Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD), cu sediul în București, Bd. Carol I, nr. 24,
sect.2,  înregistrat  la  Tribunalul  Municipiului  București  cu  nr.  4,  reprezentat  prin  Aurelian
Pavelescu în calitate de Președinte, 

HOTĂRĂSC:

Înființarea  Alianței  Electorale  cu  denumirea  ”Alianța  Partidul  Mișcarea  Populară  –  Partidul
Național Țărănesc Creștin Democrat”, cu denumirea prescurtată „Alianța PMP – PNȚCD”.

PROTOCOL

Capitolul 1 Alianta Electorală

Art. 1. Constituirea Alianței Electorale

Se  constituie  la  nivel  național  Alianța  Electorală  între  Partidul  Mișcarea  Populară  (PMP)  și
Partidul National Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD), denumită în continuare ALIANȚA, pentru
participarea la scrutinul organizat în anul 2014 pentru alegerea Președintelui României.

Alianța este reprezentată legal astfel:
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- Din partea PMP, de către Elena Udrea, în calitate de Președinte PMP, Copreședinte al
Alianței,

- Din  partea  PNȚCD,  de  către  Aurelian  Pavelescu,  în  calitate  de  Președinte  PNȚCD,
Copreședinte al Alianței.

Art. 2. Denumirea

Denumirea  Alianței  este  ”Alianța  Partidul  Mișcarea  Populară  –  Partidul  Național  Țărănesc
Creștin Democrat”, iar denumirea prescurtată „Alianța PMP – PNȚCD”.

Art. 3. Sediul

Sediul Alianței este în București, str. Nicolae Iorga nr. 13, sectorul 1.

Art. 4. Semnul  electoral  al  Alianței  este compus din alăturarea semnelor electorale  ale celor
două partide, respectiv: mărul și ochiul, conform statutelor celor două partide.

Art. 5. Deciziile Alianței

Deciziile Alianței sunt obligatorii pentru toți membri și toate organizațiile fiecărui partid la toate
nivelurile. Diferențele de opinie dintre membrii celor două partide se supun analizei Consiliului
de Coordonare al Alianței pentru a fi soluționate amiabil. În cazul în care diferendele nu sunt
soluționate de Consiliul de Coordonare, decizia finală aparține Copreședintilor Alianței. 

Capitolul 2 Obiectivele Alianței

Preambul

Partidul Mișcarea Populară și Partidul Național Taranesc Crestin Democrat impartasesc valorile
libertatii  si  responsabilitatii  personale,  ale democratiei  si  statului  de drept,  libera initiativa si
valorile moralei crestine. 

Art. 6 Obiectivele Aliantei sunt:

6.1 Sustinerea candidatului Aliantei, d-na Elena Udrea, la scrutinul organizat in anul 2014 pentru
alegerea Presedintelui Romaniei.

6.2 Sprijinirea PMP de catre PNTCD pentru a deveni membru al Partidului Popular European,
precum  si  colaborarea  in  cadrul  Partidului  Popular  European  si  in  cadrul  Parlamentului
European. 
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6.3 In sprijinul candidatului comun la Presedintia Romaniei, ALIANTA va promova proiectul
politic al candidatului, conform cu atributiile constitutionale ale functiei prezidentiale, prin care
sunt garantate drepturile si libertatile fundamentale ale omului, in baza principiilor democratice
si  ale  statului  de  drept,  o  justitie  independenta,  precum  si  asigurarea  climatului  politic  si
institutional pentru o economie competitiva. 

Capitolul 3 Functionarea Aliantei Electorale

Art. 7 Copresedintii

Presedintii partidelor membre ale Aliantei sunt de drept Copresedinti ai acesteia. Copresedintii
reprezinta  Alianta  si  asigura  buna  sa  functionare.  Deciziile  se  iau  prin  consensul  celor  doi
Copresedinti.  

Art. 8 Consiliul de Coordonare

8.1 La  nivel  national,  se  constituie  Consiulul  de  Coordonare  al  Aliantei,  compus din  cate
3(trei) membri  din partea fiecarui  partid. Presedintii partidelor componente ale Aliantei  sunt
membri de drept ai Consiliului de Coordonare.

8.2 Consiliul  de  Coordonare  hotaraste  asupra  oricaror  probleme  legate  de  aplicarea
prevederilor prezentului Protocol, precum si privind functionarea Aliantei.
Consiliul de Coordonare are urmatoarele atributii:

- Aproba  calendarul  comun  de  actiuni  al  Aliantei  pentru  campania  electorala  privind
alegerea presedintelui romaniei in anul 2014;

- Mediaza intre structurile judetene ale Aliantei;
- Solutioneaza orice probleme legate de aplicarea prezentului protocol; 
- Activitatea Consiliului de Coordonare este permanenta; 
- Consiliul de Coordonare emite hotarari.

Art. 9 Secretariatul tehnic al Aliantei

Secretariatul  tehnic  al  Aliantei  asigura  pregatirea  sedintelor  Copresedintilor  si  Consiliului  de
Coordonare, relatia cu Echipa de campanie electorala, avand si alte atributii tehnice stabilite de
conducerea Aliantei. 

Art.10 Echipa de campanie electorala
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10.1 Echipa centrala de campanie este condusa de coordonatorul national, desemnat de PMP
si de un coordonator adjunct desemnat de PNTCD. Componenta echipei centrale de campanie
este desemnata de Alianta.

10.2 La nivel judetean, de sector al Municipiului Bucuresti, la nivelul Municipiului Bucuresti si
la la  nivelul  Diasporei,  echipa de campanie este  constituita  din  coordonatorul  de  campanie,
persoana desemnata din partea PMP si coordonatorul adjunct, desemnat de PNTCD.

10.3 Coordonatorii  vor  intocmi, impreuna cu candidatul  si  cu acordul  conducerii  partidelor
componente ale Aliantei, un calendar comun de campanie al candidatului.

10.4 Partidele politice componente ale Aliantei  vor intreprinde toate demersurile necesare
pentru implicarea membrilor acestora in campania electorala, conform strategiei prezentate de
echipa centrala de campanie.

Prezentul Protocol s-a redactat in 9(noua) exemplare originale, cu valoare juridica egala.

Elena UDREA       Aurelian PAVELESCU

Partidul Miscarea Populara Partidul National Taranesc Crestin Democrat
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