Aprobate la Congresul VI
din 25 iunie 2005

STATUTUL
ALIANŢEI "MOLDOVA NOASTRĂ"
l. DISPOZIŢII GENERALE
Identitatea partidului
1.0 Denumirea partidului – "Alianţa "MOLDOVA NOASTRĂ"
(AMN) - în continuare partid.
1.1 Partidul:
1.2 este format în baza asocierii benevole a cetăţenilor Republicii Moldova, fără deosebire de
rasă, sex, origine etnică şi confesiune, având la bază idealuri, doctrină şi scopuri comune;
1.3 este o organizaţie social-politică modernă, de orientare social-liberală, cu vocaţie europeană,
care militează pentru edificarea în Republica Moldova a statului de drept, democrat şi modern, în
conformitate cu principiile generale ale Constituţiei Republicii Moldova;
1.4 activează în conformitate cu principiile legalităţii, transparentei, publicităţii, libertăţii si
egalităţii în drepturi ale membrilor, precum si cu alte principii si valori democratice universal
recunoscute;
1.5 este persoană juridică, dispune de patrimoniu, de conturi bancare, sigiliu, ştampilă,
legitimaţii, blanchete şi emite carnete de partid pentru membrii săi.
1.6 îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în corespundere cu normele
Constituţiei, ale altor legi în vigoare, în deplină conformitate cu Programul său şi cu prezentul
Statut;
1.7 militează pentru respectarea cu stricteţe a Constituţiei Republicii Moldova şi a legilor
statului, întărirea ordinii de drept, apărarea suveranităţii naţionale, asigurarea unor condiţii
decente de trai, pentru libera exprimare a voinţei politice a cetăţenilor, pentru promovarea şi
respectarea principiilor democraţiei, ale pluralismului politic şi ale separaţiei puterilor în stat;
1.8 este deschis colaborării cu organele publice, cu alte partide şi organizaţii social-politice,
economice, cu structurile nonguvernamentale din Republica Moldova şi de peste hotare.
1.9 poate întreţine legături externe, cu încheierea unor acorduri de aderare la Internaţionala
liberală, la structurile liberale şi alte structuri europene;
1.10 se poate asocia, la decizia organelor sale competente, în blocuri politice, uniuni, asociaţii,
alianţe, cu respectarea prevederilor statutare şi legale;
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1.11 promovează principiul oportunităţilor egale pentru ambele sexe, prin reprezentarea la
propunerea organizaţiilor respective a femeilor în proporţie de cel puţin 30 la sută în organele de
conducere ale partidului de toate nivelurile şi pe listele electorale;
1.12 Emblema partidului reprezintă imaginea stilizată a soarelui răsărind (răsăritului de soare) în
partea de jos căreia este plasată abrevierea "MOLDOVA NOASTRĂ".
1.13 Sigla electorală a Partidului se aprobă de către Consiliul Politic Naţional

II. SCOPURILE PARTIDULUI, OBIECTIVELE ŞI METODELE DE
REALIZARE
2.1 În activitatea sa, partidul urmăreşte doar obiective politice şi are ca scop principal
promovarea valorilor individuale, a proprietăţii private, a intereselor naţionale, a democraţiei, a
pluralismului politic, a principiilor statului de drept şi a altor valori democratice universal
recunoscute.
2.2 Partidul pledează pentru:
2.2.1 asigurarea independenţei reale, a suveranităţii şi a integrităţii teritoriale a Republicii
Moldova, ca stat unitar şi independent;
2.2.2 accelerarea procesului de renaştere naţională, continuarea acţiunilor îndreptate împotriva
revenirii la totalitarism, precum şi împotriva tendinţelor reacţionare, militariste, separatiste,
şovine şi naţionaliste;
2.2.3 edificarea statului de drept, democratic şi civilizat, prin respectarea strictă a principiului
separaţiei puterilor în stat şi prin conlucrarea lor în exercitarea atribuţiilor ce le revin;
2.2.4 respectarea şi garantarea drepturilor fundamentale ale omului, fără deosebire de rasă, sex,
origine etnică, confesiune, opţiuni politice etc.;
2.2.5 formarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa
publică, precum şi la edificarea unei societăţii civile;
2.2.6 eficientizarea politicii organelor autorităţilor publice centrale şi locale, orientate spre
accelerarea şi aprofundarea reformelor economico-sociale, în scopul asigurării bunăstării
diferitelor categorii sociale;
2.2.7 promovarea politicii de favorizare şi susţinere a tineretului, asigurarea condiţiilor necesare
pentru determinarea rolului şi locului său în societate;
2.2.8 promovarea unui complex de reforme social-economice şi crearea unei economii de piaţă
social orientate, viabile şi eficiente;
2.2.9 garantarea dreptului asupra proprietăţii private, stimularea iniţiativei particulare, în
condiţiile economiei de piaţă;
2.2.10 finalizarea reformei judiciare şi de drept conform standardelor europene;
2.2.11 integrarea Republicii Moldova în sistemul instituţiilor şi al organizaţiilor politice
internaţionale;

2.2.12 diversificarea relaţiilor economice ale Republicii Moldova, în scopul reducerii actualei
dependenţe economice;
2.2.13 aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi la Alianţa Nord-Atlantică, în
scopul atingerii unui standard de viaţă modern şi al asigurării securităţii statului.
2.2.14 asigurarea libertăţii presei, prin deetatizarea mijloacelor de informare publică şi prin
crearea cadrului legislativ adecvat funcţionării presei libere;
2.2.15 combaterea corupţiei şi a criminalităţii organizate;
2.3 Pentru promovarea scopurilor sale, partidul:
2.3.1 colaborează cu societatea civilă, informează opinia publică despre activitatea sa, propagă
ideile, scopurile, obiectivele cuprinse în Programul şi în Statutul său;
2.3.2 dispune de mas-media proprie şi efectuează activităţi editoriale în conformitate cu legislaţia
în vigoare;
2.3.3 organizează mitinguri, demonstraţii, adunări populare şi alte manifestări de masă, în
conformitate cu legislaţia în vigoare;
2.3.4 participă de sine stătător sau în coaliţie cu alte partide şi organizaţii social-politice la
alegerile pentru organele reprezentative ale puterii de stat de toate nivelurile, precum şi la
formarea organelor autorităţilor publice;
2.3.5 participă activ, prin reprezentanţii săi, la conducerea statului;
2.3.6 utilizează alte mijloace, admise de lege.

III. MEMBRII PARTIDULUI
3.1 Poate fi membru al partidului "Alianţa "MOLDOVA NOASTRĂ" orice cetăţean al
Republicii Moldova cu capacitate juridică deplină, care a atins vîrsta de 18 ani, recunoaşte
Statutul şi Programul partidului.
3.2 înscrierea în partid se efectuează individual, în baza cererii, adresate în scris, organizaţiei
primare, în a cărei rază domiciliază solicitantul.
3.3 în cazul schimbării domiciliului, persoana respectivă este transferată la organizaţia primară,
în a cărei rază se află noul domiciliu.
3.4 nu poate fi membru al partidului;
3.4.1. persoana care este, concomitent, membru al unui alt partid sau formaţiune social-politică;
3.4.2. persoana condamnată prin judecată pentru trădarea intereselor Republicii Moldova, pentru
corupţie, infracţiuni săvârşite cu violenţă, pentru alte fapte antisociale grave;
3.4.3. persoana lipsită de drepturi electorale.

3.5. Persoana care a activat în alte partide sau organizaţii social-politice este primită în partid
numai în urma unei declaraţii de retragere din partidul ori din organizaţia social-politică în care
s-a aflat anterior şi cu condiţia că a avut permanent o ţinută demnă şi nu s-a făcut vinovată de
grave încălcări ale legislaţiei în vigoare.
3.6. Organizaţiile primare ale partidului consemnează calitatea de membru.
3.7. Membrii partidului, recrutaţi în modul stabilit de lege pentru satisfacerea serviciului militar,
numiţi în funcţii în organele securităţii statului, ale afacerilor interne, procuraturii, organelor
vamale, în funcţiile de judecători, avocaţi parlamentari, membri ai Curţii de Conturi, precum şi
lucrătorii presei de stat îşi suspendă, pe durata exercitării acestor funcţii, apartenenţa la partid.
3.8. Persoana care şi-a suspendat apartenenţa la partid nu poate alege şi nu poate fi aleasă în
organele colective ale partidului.
3.9 Calitatea de membru al partidului se pierde prin:
3.9.1 deces;
3.9.2 demisie;
3.9.3 excludere;
3.9.4 incompatibilitatea prevăzută de prezentul Statut.
3.10 Cererea de demisie se face în scris, sub semnătură, şi se adresează preşedintelui organizaţiei
primare din care face parte demisionatul. Odată cu cererea de demisie se va depune şi carnetul de
membru al partidului.
3.11 Excluderea se aplică în cazul unor abateri disciplinare, precum urmează:
3.11.1 s-au încălcat în mod deliberat prevederile prezentului Statut, ale Regulamentelor interne;
3.11.2 nu s-au respectat hotărârile organelor de conducere ale partidului, dacă au fost luate
atitudini publice împotriva politicii şi a strategiei generale ale partidului;
3.11.3 persoana respectivă a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate ori i s-a interzis
exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti prin hotărâre judecătorească definitivă;
3.11.4 persoana respectivă s-a înrolat în activitatea altor partide sau organizaţii social-politice;
3.12 dreptul de a exclude din partid îl au organizaţia primară respectivă şi organele de conducere
ierarhic superioare;
3.12.1 membrul de partid care face parte din organele de conducere, precum şi din organele de
revizie şi control, sau din structurile teritoriale ale lui poate fi exclus din partid în baza deciziei
organului care l-a ales în componenţa organelor de conducere sau de revizie şi control.
3.13 Membrul partidului are următoarele drepturi:
3.13.1să-şi exprime liber opiniile în cadrul organelor partidului;

3.13.2 să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de a le exprima şi de a le propune spre dezbatere
în organele de conducere;
3.13.3 să propage şi să promoveze scopurile şi sarcinile partidului;
3.13.4 să fie informat asupra activităţii organului din care face parte şi asupra hotărârilor
organelor de conducere teritoriale şi centrale;
3.13.5 să aleagă şi să fie ales în funcţii de conducere în partid, să fie propus şi promovat în
funcţii publice;
3.13.6 să se retragă din partid în modul stabilit;
3.13.7 să beneficieze de protecţia partidului şi a organelor sale de conducere, în faţa atacurilor şi
presiunilor politice juste, de orice fel.
3.13.8 orice limitare sau încălcare a acestor drepturi atrage răspunderea disciplinară a celor care
se fac vinovaţi de omiterea ei.
3.14 Membrul partidului are următoarele obligaţii:
3.14.1 să cunoască şi să respecte prevederile Statului;
3.14.2 să cunoască Programul partidului şi să contribuie la promovarea principiilor acestuia;
3.14.3 să respecte şi să îndeplinească hotărârile organelor de conducere şi ale Curţii de Etică şi
Arbitraj;
3.14.4 să participe la activitatea organului din care face parte sau a organului de conducere în
care a fost ales;
3.14.5 să îndeplinească cu cinste şi demnitate mandatul primit în cazul delegării sau al
participării, în numele partidului, la exercitarea funcţiilor publice;
3.14.6 să respecte drepturile altor membri ai partidului;
3.14.7 să plătească cotizaţia de membru.

IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PARTIDULUI
4.1 Partidul se constituie în conformitate cu principiul teritorial şi cuprinde:
4.1.1 organizaţii primare - săteşti, comunale, orăşeneşti;
4.1.2 organizaţii teritoriale – raionale, municipale, de sector şi al unităţilor administrativteritoriale cu statut special;
4.2 Organele de conducere ale partidului sunt:
4.2.1 la nivel de organizaţie primară: Adunarea Generală, preşedintele organizaţiei;

4.2.2 la nivel de organizaţie teritorială: Conferinţa, Consiliul Politic teritorial, Biroul Permanent,
Preşedintele organizaţiei teritoriale, Comisia de Cenzori;
4.2.3 la nivel naţional: Congresul, Consiliul Politic Naţional, Biroul Permanent Central,
Preşedintele, Prim-vicepreşedintele şi Vicepreşedinţii partidului, Comisia de Cenzori, Curtea de
Etică şi Arbitraj.
5. Organizarea la nivel local
5.1 Organizaţia primară se creează la locul de trai şi trebuie să întrunească cel puţin cinci
membri.
5.2 Organizaţiile comunale, orăşeneşti pot constitui, în localităţile incluse în componenţa acestor
unităţi administrative, organizaţii de sector, care sunt părţi indispensabile ale acestor organizaţii.
5.3 Organul suprem al organizaţiei primare este Adunarea Generală.
5.3.1 Adunarea Generală se convoacă obligatoriu o dată în an sau ori de câte ori este nevoie, de
către preşedintele organizaţiei sau la cererea a 1/3 din membri de partid.
5.3.2 Adunarea este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea simplă a membrilor
organizaţiei.
5.3.3 Hotărârile Adunării se adoptă cu votul majorităţii simple a celor prezenţi.
6 Adunarea Generală a membrilor de partid are următoarele atribuţii:
6.1 analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de organizaţie de la Adunarea
precedentă;
6.2 aprobă programul de activitate pentru perioada viitoare;
6.3 alege pe o perioadă de doi ani Preşedintele, vicepreşedintele organizaţiei şi Comisia de
Cenzori;
6.4 propune Consiliului Politic teritorial candidaturile pentru alegerile locale;
6.5 alege delegaţii la Conferinţa organizaţiei teritoriale a partidului;
6.6 examinează şi ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea organizaţiei.
6.7 aprobă cererile de înscriere în partid;
7. Preşedintele organizaţiei primare
7.1 exercită conducerea operativă a organizaţiei în perioada dintre Adunări, reprezintă partidul în
relaţiile oficiale;
7.2 organizează desfăşurarea campaniei electorale în raza de activitate a organizaţiei respective;
7.3 gestionează mijloacele financiare ale organizaţiei locale;

7.4 asigură realizarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare;
7.5 este, din oficiu, membru al Consiliului teritorial pe care îl informează asupra activităţii
organizaţiei conduse;
7.6 coordonează activitatea membrilor partidului din autorităţile publice locale.
8. Organizarea la nivel teritorial (raional, municipal, de sector, unitate teritorialadministrativă cu statut special)
8.1 Organizaţiile teritoriale exercită funcţiile de organizare, coordonare şi asistenţă a activităţii
organizaţiilor primare.
8.2 Organul suprem al organizaţiei teritoriale este Conferinţa. Delegaţii la conferinţă se aleg de
către organizaţiile primare, în baza normei de reprezentare, stabilită de Consiliul Politic
teritorial;
8.3 delegaţi la Conferinţa, din oficiu, sînt membrii Consiliului politic teritorial, membrii
Comisiei de Cenzori, reprezentanţii partidului în autorităţile publice de nivel teritorial;
8.4 Conferinţa teritorială se convoacă de câte Consiliul Politic teritorial sau la cererea a cel puţin
1/3 din numărul organizaţiilor primare după necesitate, dar nu mai rar de o dată în doi ani;
8.5 Conferinţa teritorială este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea simplă a
delegaţilor;
8.6 Hotărârile Conferinţei teritoriale se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale delegaţilor
prezenţi.
9 Conferinţa teritorială are următoarele atribuţii:
9.1 adoptă hotărâri privind realizarea Programului partidului la nivel teritorial, inclusiv în
campaniile electorale;
9.2 alege, pentru o perioadă de doi ani, preşedintele organizaţiei teritoriale, Consiliul Politic
teritorial şi Comisia de Cenzori;
9.3 dezbate şi aprobă dările de seamă ale preşedintelui organizaţiei şi Comisiei de Cenzori;
9.4 alege delegaţi la Congres, conform normei de reprezentare stabilită de Consiliul Politic
Naţional;
10 Consiliul politic teritorial
10.1 asigură activitatea organizaţiei în perioada dintre conferinţele teritoriale.
10.2 este format din preşedintele şi vicepreşedintele organizaţiei, secretarul şi membrii
Consiliului. Numărul membrilor Consiliului este stabilit de către Conferinţa teritorială.
10.3 din componenţa Consiliului politic teritorial fac parte, din oficiu preşedinţii organizaţiilor
primare de partid, conducătorii autorităţilor publice locale respective, aleşi pe listele partidului;

10.4 şedinţele Consiliului teritorial sînt convocate de către Biroul Permanent, preşedintele
organizaţiei teritoriale sau la cererea a o treime din membrii săi după necesitate, dar nu mai rar
decât o dată în trei luni.
10.5 şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea simplă a membrilor
Consiliului.
10.6 hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.
11 Consiliul politic teritorial are următoarele atribuţii:
11.1 convoacă Conferinţa teritorială, stabileşte norma de reprezentare a delegaţilor;
11.2 asigură realizarea hotărârilor conferinţelor teritoriale;
11.3 realizează Programul partidului la nivel teritorial;
11.4 alege, pentru o perioadă de doi ani, vicepreşedinţii, membrii Biroului Permanent, secretarul;
11.5 examinează şi, după coordonarea cu Biroul Permanent Central, aprobă listele candidaţilor în
alegerile pentru alegerile locale;
11.6 gestionează patrimoniul şi finanţele organizaţiei teritoriale;
11.7 exercită alte atribuţii delegate de către Conferinţă.
12 Biroul Permanent al Consiliului teritorial organizează activitatea curentă a organizaţiei în
perioada dintre şedinţele Consiliului Politic teritorial.
12.1 Biroul Permanent este convocat lunar sau ori de câte ori este nevoie, de către preşedintele
organizaţiei teritoriale sau la cererea 1/3 din membrii săi.
12.2 Şedinţele Biroului Permanent sunt deliberative dacă la lucrări participă majoritatea simplă a
membrilor săi.
12.3 Hotărârile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale celor prezenţi. 12.4 Şedinţele
Biroului Permanent sunt prezidate de preşedintele organizaţiei.
13 Biroul Permanent teritorial are următoarele atribuţii:
13.1 adoptă decizii obligatorii spre executare de către organizaţiile primare;
13.2 informează Consiliul Politic teritorial asupra activităţii organizaţiei;
13.3 asigură executarea hotărîrilor organelor de conducere ierarhic superioare;
13.4 elaborează şi aprobă bugetul privind susţinerea financiară a activităţii de partid, deschide
subcont la bancă şi răspunde de gestionarea acestuia;
13.5 exercită alte atribuţii potrivit prezentului Statut şi Regulamentului privind activitatea
organizaţiei teritoriale aprobat de Consiliul Politic Naţional.

14 Preşedintele organizaţiei teritoriale
14.1 reprezintă organizaţia în relaţiile cu membrii organizaţiei în teritoriu, cu organele de
conducere ierarhic superioare, cu autorităţile publice din raza de acţiune, precum şi cu
organizaţiile teritoriale ale altor partide.
14.2 este, din oficiu, preşedinte al Consiliului politic teritorial şi membru al Consiliului Politic
Naţional.
15 Comisia de Cenzori
15.1 efectuează controlul asupra activităţii de gestionare a fondurilor şi a patrimoniului
organizaţiei teritoriale.
16. Organele de conducere ale partidului la nivel naţional sunt:
•
•
•

Congresul,
Consiliul Politic Naţional,
Biroul Permanent Central.

16.1 Congresul
16.1.1 Forul suprem de conducere şi de decizie al partidului este Congresul;
16.1.2 Congresul se convoacă de către Consiliul Politic Naţional nu mai rar decît o dată în patru
ani;
16.1.3 delegaţii la Congres sînt aleşi de Conferinţele teritoriale în conformitate cu norma de
reprezentare stabilită de Consiliul Politic Naţional;
16.1.4 Congresul extraordinar se convoacă prin hotărârea Consiliului Politic Naţional, la
iniţiativa Preşedintelui partidului sau la cererea a 1/3 din organizaţiile teritoriale;
16.1.5 delegaţi la Congres, din oficiu, sînt: Preşedintele, prim- vicepreşedintele şi vicepreşedinţii
partidului, membrii Biroului Permanent Central, membrii Fracţiunii Parlamentare, Preşedintele
Curţii de Etică şi Arbitraj, Preşedintele Comisiei Centrale de Cenzori.
16.1.6 Congresul ordinar se convoacă cu cel puţin 45 de zile, iar Congresul extraordinar - cu cel
puţin 20 de zile - înainte de data fixată pentru desfăşurarea acestuia.
16.1.7 Congresul este legal constituit dacă la lucrările sale participă majoritatea simplă din
numărul delegaţilor aleşi.
16.1.8 hotărârile Congresului se adoptă cu majoritatea simplă din numărul delegaţilor prezenţi.
16.1.9 decizia de adoptare şi de modificare a Statutului şi a Programului partidului, de lichidare a
partidului şi de revocare din funcţie a Preşedintelui şi Prim-vicepreşedintelui partidului se aprobă
cu 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi.
17. Congresul are următoarele atribuţii:
17.1 adoptă şi modifică Statutul şi Programul partidului;

17.2 decide asupra raportului cu privire la activitatea Consiliului Politic Naţional;
17.3 alege, pentru o perioadă de patru ani, Preşedintele şi Prim- vicepreşedintele partidului,
Consiliul Politic Naţional, membrii Curţii de Etică şi Arbitraj şi ai Comisiei Centrale de Cenzori;
17.4 decide asupra raportului Comisiei Centrale de Cenzori.
17.5 aprobă Programul de activitate al partidului pe durata unui ciclu electoral.
18 Consiliul Politic Naţional:
18.1 Consiliul Politic Naţional este ales de către Congres. Numărul membrilor Consiliului este
stabilit de Congres.
18.2 Membrii din oficiu ai Consiliului Politic Naţional sunt: Preşedintele şi Primvicepreşedintele partidului, membrii Fracţiunii Parlamentare, preşedinţii organizaţiilor teritoriale,
preşedinţii organizaţiilor de profil, redactorul-şef al ziarului de partid, preşedinţii şi
vicepreşedinţii raioanelor, primarul, viceprimarii şi pretorii sectoarelor mun. Chişinău.
18.3 Consiliul Politic Naţional se convoacă trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, de către
Preşedintele Partidului, Biroul Permanent Central sau la cererea a 1/3 din numărul membrilor săi.
18.4 Şedinţele Consiliului Politic Naţional sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea
simplă a membrilor acestuia.
18.5 Hotărârile Consiliului Politic Naţional se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor
prezenţi.
19 Consiliul Politic Naţional are următoarele atribuţii:
19.1 asigură conducerea politică şi activitatea organizatorică a partidului între Congrese;
19.2 convoacă Congresul, aprobă norma de reprezentare, proiectul ordinii de zi, stabileşte data şi
locul desfăşurării lucrărilor Congresului;
19.3 alege, la propunerea Preşedintelui partidului, vicepreşedinţii, Biroul Permanent Central şi
şefii departamentelor de specialitate;
19.4 stabileşte numărul şi direcţiile de activitate a departamentelor de specialitate;
19.5 asigură realizarea hotărârilor Congresului;
19.6 decide asupra poziţiei partidului în problemele politice ale statului;
19.7 aprobă şi coordonează strategia campaniilor electorale locale şi parlamentare;
19.8 decide formarea blocurilor, a convenţiilor electorale şi a alianţelor post electorale;
19.9 la propunerea Biroului Permanent Central aprobă listele de candidaţi ai partidului în
alegerile pentru Parlamentul Republicii Moldova;

19.10 validează hotărârile Biroului Permanent Central privind Programul de guvernare şi lista
membrilor Guvernului;
19.11 decide privind încheierea alianţelor politice şi aderarea la partid a altor partide sau
organizaţii social-politice;
19.12 aprobă sigla, simbolul electoral şi sloganele partidului;
19.13 exclude şi cooptează noi membri în componenţa Consiliului;
19.14 în perioada dintre congrese poate coopta în componenţa sa pînă la 10% din numărul total
de membri aleşi la Congres;
19.15 adoptă regulamente, alte acte normative;
20. Biroul Permanent Central
20.1 Membri ai Biroului Permanent Central din oficiu sunt: Preşedintele, Prim-vicepreşedintele
şi vicepreşedinţii partidului, preşedintele fracţiunii parlamentare, preşedintele şi primvicepreşedinte organizaţiei municipale Chişinău precum şi 3 reprezentanţi din teritoriu propuşi
de liderii organizaţiilor teritoriale din regiunile de Nord, Centru şi Sud ale republicii;
20.2 Biroul Permanent Central se reuneşte în şedinţe după necesitate, însă nu mai rar de cît o
dată pe lună.
20.3 Şedinţa Biroului Permanent Central se convoacă de către Preşedinte sau la propunerea a 1/3
din membrii săi.
20.4 Şedinţa Biroului Permanent Central este deliberativă în cazul în care la lucrările ei participă
majoritatea simplă a membrilor.
20.5 Hotărârile Biroului Permanent Central se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor
prezenţi.
20.6 Şedinţa Biroului Permanent Central este prezidată de către Preşedinte, iar, în lipsa acestuia,
de către Prim-vicepreşedintele partidului.
21. Biroul Permanent Central are următoarele atribuţii:
21.1 asigură conducerea politică între şedinţele Consiliului Politic Naţional;
21.2. formează politica financiară şi materială a partidului;
21.3 asigură realizarea hotărârilor Congresului partidului, Consiliului Politic Naţional,
elaborează proiectele de hotărâri pentru Consiliul Politic Naţional;
21.4 formulează şi propune Consiliului Politic Naţional tactica politică a partidului între
şedinţele acestuia;
21.5 asigură activitatea de organizare şi de consolidare a rândurilor partidului;

21.6 elaborează, organizează şi propagă, prin intermediul vicepreşedinţilor şi şefilor
departamentelor subordonate, Programul şi principiile statutare ale partidului;
21.7 asigură informarea operativă a organizaţiilor teritoriale ale partidului;
21.8 informează Consiliul Politic Naţional în legătură cu activitatea desfăşurată între şedinţele
acestuia;
21.9 propune Consiliului Politic Naţional încheierea alianţelor politice şi modul de aderare la
partid a altor formaţiuni social - politice;
21.10 creează şi coordonează organele de lucru în probleme privind Statutul, doctrina şi
Programul partidului;
21.11 aprobă înfiinţarea în cadrul formaţiunii a unor foruri, ligi, fracţiuni, comisii, cluburi etc.;
21.12 propune Consiliului Politic Naţional platforma electorală, formează Staff-ul în alegerile
locale şi parlamentare;
21.13 formează şi coordonează grupuri de analiză a situaţiei politice, economice şi sociale,
interne sau internaţionale;
21.14 numeşte la propunerea Preşedintelui Secretarul Executiv, care conduce Aparatul partidului
în baza unui Regulament;
21.15 propune spre aprobare Consiliului Politic Naţional listele de candidaţi pentru alegerile
parlamentare;
21.16 coordonează listele de candidaţi propuse de consiliile politice teritoriale în alegerile locale;
21.17 anulează, la propunerea Curţii de Etică şi Arbitraj, actele emise de către organizaţiile
locale şi teritoriale ale partidului, care contravin prevederilor statutare;
21.18 audiază rapoartele vicepreşedinţilor şi ale şefilor departamentelor de specialitate.
21.19 dirijează activitatea departamentelor de specialitate;
21.20 dirijează politica de consolidare şi construcţie de partid a structurilor teritoriale;
21.21 coordonează activitatea de instruire a cadrelor şi activului de partid.
22 Preşedintele partidului:
22.1 este garantul realizării Programului politic al partidului, al respectării Statutului, şi
menţinerii unităţii partidului;
22.2 exprimă mesajul politic al partidului;
22.3 asigură dialogul politic al partidului cu alte partide şi oeganizaţii social-politice din ţară şi
de peste hotare;
22.4 dirijează şi asigură activitatea aparatului şi structurilor teritoriale a partidului;

22.5 prezidează lucrările Congresului şi prezintă rapoarte;
22.6 dirijează activitatea Consiliului Politic Naţional şi a Biroului Permanent Central;
22.7 convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Politic Naţional şi Biroului Permanent Central;
22.8 propune candidaturile prim-vicepreşedintelui şi vicepreşedinţilor partidului;
22.9 propune Biroului Permanent Central numirea sau revocarea în/din funcţii a reprezentanţilor
partidului în instituţii, organe sau foruri interne ori internaţionale;
22.10 reprezintă partidul în relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice interne şi
internaţionale;
22.11 face propuneri Biroului Permanent Central privind crearea Staffului electoral şi numirea
şefului acestuia;
22.12 informează Consiliul Politic Naţional şi Biroul Permanent asupra luării de măsuri
disciplinare în corespundere cu prevederile prezentului Statut;
22.13 propune Biroului Permanent Central candidatura Secretarului Executiv;
22.14 semnează listele candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament aprobate de Consiliul
Politic Naţional;
22.15 asigură crearea mecanismelor de formare a fondurilor de finanţare a partidului;
22.16 coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central, politica internă de
formare şi de promovare a cadrelor de partid;
22.17 propune Consiliului Politic Naţional candidaturile şefilor departamentelor de specialitate;
22.18 dirijează activitatea Aparatului şi a structurilor teritoriale ale partidului;
22.19 prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central structura şi statele de personal ale
Aparatului partidului;
22.20 angajează şi concediază lucrătorii Aparatului partidului, în conformitate cu decizia
Biroului Permanent Central şi legislaţia în vigoare;
22.21 exercită alte atribuţii prevăzute de Statut.
Prim-vicepreşedintele partidului
23.1 În lipsa Preşedintelui partidului realizează atribuţiile de funcţii ale acestuia.
24. Vicepreşedinţii
24.1 coordonează activitatea departamentelor de specialitate ale Consiliului Politic Naţional.

24.2 prezintă Biroului Permanent Central informaţii privind strategia şi tactica partidului în
domeniile de activitate încredinţate.
25 Prim-vicepreşedntele şi vicepreşedinţii partidului activeaz ă în baza unui Regulament adoptat
de Consiliul Politic Naţional.
25.1. Conducerea politică a partidului poartă responsabilitate pentru rezultatele obţinute de partid
în scrutinele electorale.

V. ORGANELE CENTRALE DE SPECIALITATE
Prin Regulamente de organizare şi de funcţionare activează următoarele organe centrale de
specialitate:
•
•
•
•
•

Curtea de Etică şi Arbitraj;
Comisia Centrală de Cenzori;
Departamentele de specialitate;
Aparatul partidului;
Organizaţiile de profil.

26.1 Curtea de Etică şi Arbitraj.
26.1.1 examinează cererile, reclamaţiile şi sesizările la adresa organelor de conducere ale
partidului.
26.1.2 cercetează conflictele intervenite între organele de conducere ale organizaţiilor teritoriale,
precum şi dintre acestea şi cele de la nivelul central.
26.1.3 soluţionează diferendele apărute între membrii partidului sau între aceştia şi conducerea
organizaţiilor partidului;
26.1.4 membrii Curţii de Etică şi Arbitraj sînt aleşi de către Congresul partidului;
26.1.5 din componenţa membrilor Curţii de Etică şi Arbitraj se aleg preşedintele şi
vicepreşedinţii Curţii;
26.1.6 şedinţele Curţii de Etică şi Arbitraj sînt deliberative dacă la ele participă mai mult de
jumătate din membrii Curţii. Deciziile se aprobă cu majoritatea simplă a voturilor;
26.1.7 Curtea de Etică şi Arbitraj funcţionează în baza Regulamentului propriu aprobat de
Consiliul Politic Naţional;
26.1.8 Curtea de Etică şi Arbitraj prezintă Congresului partidului rapoarte de activitate;
26.1.9 persoanele alese în Curtea de Etică şi Arbitraj nu pot face parte din organele de conducere
ale partidului şi Comisia Centrală de Cenzori.
26.2 Comisia Centrală de Cenzori.
26.2.1efectuează controlul activităţii economico-financiară a organelor de conducere republicane
şi teritoriale ale partidului, modul de utilizare a patrimoniului, evidenţei şi realizării bugetului
aprobat;

26.2.2 alege preşedintele, vicepreşedintele comisiei, exercitându-şi funcţiile pe baze obşteşti;
26.2.3 prezintă rapoarte Congresului, informează Consiliul Politic Naţional şi Biroul Permanent
Central despre încălcările depistate;
26.2.4 activează în baza Regulamentului, aprobat la şedinţa Comisiei;
26.2.5 verifică periodic şi în caz de necesitate activitatea financiară a partidului şi a structurilor
lui.
26.2.6 Comisia se convoacă în şedinţe după necesitate, dar nu mai rar decît o dată în 6 luni;
26.2.7 şedinţele Comisiei sînt deliberative, dacă la ele participă mai mult de jumătate din
membrii aleşi. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor.
26.2.8 persoanele alese în Comisia Centrală de Cenzori nu pot face parte din organele de
conducere ale partidului şi Curţii de Etică şi Arbitraj.
26.3 Departamentele de specialitate
26.3.1 în cadrul Consiliului Politic Naţional al partidului se creează departamente de specialitate
care elaborează politici de guvernare în conformitate cu principiile programatice ale partidului.
26.3.2 activitatea departamentelor de specialitate este coordonată de către Biroul Permanent
Central;
26.3.3 atribuţiile departamentelor de specialitate se stabilesc de către Consiliul Politic Naţional,
printr-un Regulament-tip de organizare şi de funcţionare.
26.4 Aparatul Partidului.
26.4.1 Aparatul asigură activitatea curentă de organizare şi control a executării hotărîrilor
organelor de conducere ale partidului, acordă suportul metodic şi logistic organizaţiilor
teritoriale. Aparatul activează în baza unui Regulament, adoptat de Biroul Permanent Central;
26.4.2 activitatea Aparatului este condusă de Secretarul Executiv, numit de către Biroul
Permanent Central la propunerea Preşedintelui partidului.
27 Organizaţia de tineret
27.1 Organizaţia de tineret a partidului îşi axează activitatea, în special, pe educarea politică şi
civică a tinerilor, în spiritul democraţiei şi în scopul realizării politicii partidului.
27.2 Organizaţia de tineret întruneşte tinerii - membri de partid şi activează în baza prezentului
Statut şi Regulamentului organizaţiei, aprobată de către Consiliul Politic Naţional.
28 Organizaţia de femei
28.1 direcţiile principale de activitate a organizaţiei de femei din cadrul partidului rezidă din
politica partidului privind rolul şi locul femeii în familie şi societate, aplicarea mijloacelor

politice pentru ameliorarea situaţiei acestora, colaborarea, în acest sens, cu structurile societăţii
civile şi alte formaţiuni politice din ţară şi de peste hotare, care urmăresc aceleaşi scopuri.
28.2 organizaţia de femei întruneşte femeile-membre ale partidului.
28.3 organizaţia de femei a partidului activează în baza prezentului Statut şi Regulamentului
acestei organizaţii, aprobat de către Consiliul Politic Naţional.
29 Asociaţia veteranilor şi pensionarilor
29.1 întruneşte veteranii de război şi ai conflictelor armate, veteranii muncii, pensionarii membri ai partidului.
29.2 activează în scopul promovării şi apărării intereselor vitale ale acestei categorii a populaţiei,
asigurării protecţiei sociale respective, antrenării veteranilor şi pensionarilor în activitatea de
educaţie a tinerei generaţii.
30. Asociaţiile (ligile) profesionale
30.1 În scopul promovării şi apărării intereselor socio-profesionale, respectării legislaţiei muncii
şi protecţiei sociale a oamenilor muncii din industrie şi agricultură, a pedagogilor, medicilor,
oamenilor de cultură, ştiinţă, a studenţilor şi altor categorii - în cadrul partidului pot fi create
asociaţii (ligi) profesionale respective.
30.2 Asociaţiile (ligile) profesionale sunt formate, de regulă, de către membrii şi simpatizanţii
partidului, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul corespunzător al economiei naţionale.
30.3 Asociaţiile (ligile) profesionale se organizează şi îşi desfăşoară activitatea în baza
prezentului Statut şi a unui Regulament, aprobat de către Consiliul Politic Naţional.

VI. FRACŢIUNEA PARLAMENTARĂ ŞI REPREZENTANŢII PARTIDULUI
ÎN ORGANELE ADMINISTRĂRII PUBLICE CENTRALE ŞI LOCALE
31. Deputaţii Parlamentului Republicii Moldova, primarii şi consilierii din organele
administraţiei publice locale aleşi din partea partidului sunt obligaţi să-şi exercite mandatul
numai în cadrul fracţiunii parlamentare şi Asociaţiei raionale a primarilor şi consilierilor.
32. Fracţiunea parlamentară şi Asociaţiile raionale ale primarilor şi consilierilor promovează
Programul şi linia politică ale partidului, în corespundere cu deciziile adoptate de organele de
conducere respective.
33. Activitatea membrilor de partid promovaţi într-un post oarecare în organele de conducere ale
Parlamentului şi ale autorităţilor publice trebuie să fie orientată spre realizarea Programului
Partidului şi hotărîrilor organelor de conducere ale partidului la nivelul respectiv.
34. Deputaţii în Parlament şi consilierii locali excluşi sau care demisionează din partid au datoria
morală de a renunţa la mandatul respectiv obţinut pe listele Partidului.

VII. PRESA DE PARTID
35 Publicaţiile care sunt fondate de partid exprimă doctrina şi punctele de vedere politice ale
partidului, adoptate de organele lui de conducere.

36 Activitatea presei de partid este coordonată de Biroul Permanent Central.
37 Redactorii-şefi ai publicaţiilor fondate de partid sunt numiţi în funcţie de Biroul Permanent
Central şi participă la şedinţele Biroului cu drept de vot consultativ.

VIII. PATRIMONIUL PARTIDULUI
38. Patrimoniul partidului "Alianţa " Moldova Noastră" se constituie din mijloacele financiare,
depuse de către membrii partidului în formă de cotizaţii, precum şi din alte valori care-i aparţin
cu titlu de proprietate.
39. Alianţa "Moldova Noastră" este proprietarul patrimoniului:
39.1 transmis partidului de către membrii de partid în formă de cotizaţii de intrare şi de membru;
39.2 ce include bunurile mobile şi imobile transmise de persoane fizice sau juridice, în condiţiile
legislaţiei în vigoare;
39.3 format din veniturile întreprinderilor şi organizaţiilor autogestionare, create de partid în
condiţiile legii.
40. Mijloacele băneşti ale partidului pot fi folosite pentru achiziţionarea unor bunuri materiale,
pentru retribuirea muncii lucrătorilor şi plăţii serviciilor necesare, în scopul realizării sarcinilor
statutare.
41. Partidul este în drept să posede, să folosească şi să administreze patrimoniul său şi să
întreprindă faţă de el orice acţiuni, ce nu contravin legislaţiei Republicii Moldova;
42. Formarea şi utilizarea mijloacelor băneşti ale partidului se efectuează în conformitate cu
devizul de venituri şi cheltuieli, adoptat anual de către Consiliul Politic Naţional.
43. Membrii partidului nu poartă răspundere pentru datoriile şi obligaţiunile partidului, iar
partidul nu răspunde pentru datoriile şi obligaţiunile membrilor săi.
44. Modul de acumulare şi utilizare a mijloacelor financiare în organizaţiile teritoriale de toate
nivelurile este determinat de Regulamentul respectiv aprobat de Consiliul Politic Naţional.

IX. DISPOZIŢII FINALE
45. Alianţa "Moldova Noastră" îşi încetează activitatea prin hotărârea Congresului. Lichidarea
sau reorganizarea partidului se efectuează în modul stabilit de Legea privind partidele şi alte
organizaţii social - politice şi de prezentul Statut;
46. După încetarea activităţii bunurile partidului vor fi folosite conform legislaţiei în vigoare.
47. Statutul AMN este modificat şi completat conform Deciziei Ministerului Justiţiei nr. 72 din
23.09.2005 prin care s-a legalizat efectuarea modificărilor şi completărilor la Statut şi prin
redactarea prevederilor existente sau folosirea unor formulări, expresii noi ce nu schimbă esenţial
conţinutul Statutului.

