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I.

Dispoziţii generale

Art. 1. Mişcarea Social-Politică „ACŢIUNEA EUROPEANĂ”, în continuare „Mişcarea”
este o organizaţie social-politică, creată benevol pe baza comunităţii de concepţii, idealuri şi
obiective, care are drept scop obţinerea pe cale legală a puterii de stat şi participarea la exercitarea
ei.
Art. 2. Mişcarea este persoană juridică, îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul
Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Constituţiei, cu Legea privind partidele şi alte
organizaţii social-politice şi cu prezentul Statut.
Art. 3. Denumirea integrală a organizaţiei este Mişcarea Social-Politică „ACŢIUNEA
EUROPEANĂ”.
Sediul central al Mişcării se află în municipiul Chişinău, str. Bernardazzi, 57, ap. 2.
Art. 4. Mişcarea este o formaţiune politică de masă, cu vocaţie europeană, care pledează
pentru promovarea valorilor democratice, a demnităţii umane şi naţionale.
Mişcarea este o instituţie democratică, recunoaşte pluralismul politic şi principiile statului de
drept, apără drepturile fundamentale ale omului. În cadrul mişcării nu este admisă nici o
discriminare privind categoriile de vârstă, gen, rasă, apartenenţa etnică sau confesională.
Mişcarea este deschisă pentru colaborare cu alte formaţiuni politice democratice, inclusiv
prin fuzionări, alianţe etc., în scopul creării unui pol democrat pro-european, capabil să
înfăptuiască reconstrucţia posttotalitară a statului nostru şi să-l aşeze temeinic pe coordonatele
politice, economice şi spirituale ale civilizaţiei europene.
Art. 5. Simpatiile doctrinare ale Mişcarării se îndreaptă către opţiunea populară, prin
aderarea la comunitatea partidelor populare europene.
Art. 6. Dezvoltarea şi punerea în practică a valorilor şi principiilor doctrinei Mişcării sunt
prezentate şi explicate în programul Mişcării, declaraţiile, manifestele, rezoluţiile şi celelalte
documente politice şi programatice adoptate de aceasta.

http://www.partide.md

Art. 7. Mişcarea are un caracter unitar şi admite o largă democraţie internă, dar nu admite
constituirea şi activitatea fracţiunilor; este admisă critica la adresa oricărui membru sau organ de
conducere al Mişcării ori a poziţiilor adoptate de aceştia în interiorul Mişcării.
Art. 8. Prezentul Statut conţine principii şi norme obligatorii pentru toate organizaţiile şi
pentru toţi membrii Mişcării. Statutul este adoptat şi poate fi modificat numai de Congresul
Mişcării.

II.

Obiectivele Mişcării „ACŢIUNEA EUROPEANĂ”

Art. 9. Mişcarea îşi propune ca scop politic fundamental integrarea Republicii Moldova în
Uniunea Europeană şi în structurile euroatlantice. Mişcarea consideră că cetăţenii Republicii
Moldova sunt parte componentă a Europei, au istorie comună europeană, de aceea locul acestora
este în familia popoarelor europene.
În realizarea obiectivelor sale, Mişcarea acţionează pentru antrenarea tuturor cetăţenilor la
dezvoltarea societăţii ca una democratică, liberă şi paşnică, bazată pe solidaritate socială, în care
fiecare cetăţean să aibă şanse egale să dobândească bunăstare, prin concurenţă liberă şi loială.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

III.

Art. 10. Pentru realizarea obiectivelor propuse Mişcarea desfăşoară următoarele activităţi:
elaborarea programelor concrete pe domenii de activitate, pe baza consultărilor cu specialişti
avizaţi şi cu opinia publică;
elaborarea programelor de guvernare şi participarea la alegerile locale, parlamentare şi
prezidenţiale;
organizarea întrunirilor cetăţenilor, a conferinţelor, meselor rotunde, mitingurilor,
demonstraţiilor etc., la care îşi expune opinia privind realitatea din Republica Moldova şi căile
de soluţionare a diverselor probleme;
desfăşurarea activităţii editoriale, informarea membrilor Mişcarea şi a cetăţenilor privind
situaţia internă şi externă a Republicii Moldova;
colaborarea cu alte formaţiuni politice şi cu organizaţiile neguvernamentale care urmăresc
scopuri similare;
formarea, în caz de necesitate, a alianţelor electorale şi postelectorale cu alte formaţiuni
politice democratice;
reprezentarea în organismele administraţiei publice, la toate nivelurile;
organizarea acţiunilor culturale, ştiinţifice, sportive, distractive şi de binefacere.
Mişcarea poate desfăşura şi alte activităţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Membrii Mişcării

Art. 11. Membru al Mişcării Social-Politice poate deveni în mod benevol persoana care este
cetăţean al Republicii Moldova, care a împlinit vârsta de 18 ani, recunoaşte şi respectă Statutul şi
Programul Mişcării şi activează în organizaţia primară a Mişcării.
Art. 12. Cetăţenii Republicii Moldova stabiliţi peste hotare pot deveni membri ai Mişcării şi
pot constitui grupuri ale Mişcării, cu respectarea legislaţiei statului-reşedinţă.
Art. 13. Admiterea în Mişcare se face pe baza cererii depuse în formă scrisă, individual,
adresate Biroului Permanent al organizaţiei teritoriale (filialei) în raza căreia domiciliază
solicitantul.
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Calitatea de membru al Mişcării se dobândeşte la data depunerii cererii scrise, dacă aceasta
este acceptată de Biroul Permanent al organizaţiei teritoriale (filialei).
Confirmarea sau respingerea cererii de primire în Mişcare se face în scris, în termen de 3 zile
de la data discutării acesteia în Biroul Permanent al organizaţiei teritoriale (filialei), dar nu mai
târziu de 15 zile de la înregistrarea acesteia.
În cazul respingerii cererii de intrare în Mişcare, cei interesaţi pot face contestaţie la organul
ierarhic superior, în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.
O persoană poate face parte doar dintr-o singură organizaţie primară a Mişcării. În cazul
transferului unui membru dintr-o organizaţie în alta, acesta se realizează în baza unei notificări
scrise adresate celor două organizaţii. Nu pot deveni membri ai Mişcării cei care se află în situaţiile
de interdicţie prevăzute de lege.
Membrului Mişcării i se eliberează o legitimaţie de membru în forma stabilită de Biroul
Permanent al Mişcării.
Art. 14. Mişcarea „ACŢIUNEA EUROPEANĂ” are următoarele categorii de membri:
membri fondatori, membri şi membri de onoare.
Art. 15. Membri fondatori sunt cetăţenii Republicii Moldova care au înfiinţat Mişcarea
„ACŢIUNEA EUROPEANĂ”, conform listelor depuse la Ministerul Justiţiei.
Art. 16. Membrii partidelor şi ai altor organizaţii social-politice cu care Mişcarea fuzionează
prin absorbţie şi care doresc să devină membri ai Mişcării trebuie să depună cereri individuale, în
conformitate cu art. 13 şi îşi păstrează vechimea din partidul sau organizaţia social-politică din
care provin.
Art. 17. Mişcarea îşi constituie Corpul de simpatizanţi – persoane care recunosc Statutul şi
Programul Mişcării, activează în vederea realizării obiectivelor acesteia, dar nu sunt membri ai
Mişcării. Organizaţiile primare ale Mişcării au în evidenţa lor persoanele susţinătoare ale Mişcării,
conlucrează cu ele, le susţin şi le promovează.
Art. 18. Mişcarea poate atribui calitatea de membru de onoare unor personalităţi, pentru
merite deosebite, devotament şi abnegaţie în activitatea desfăşurată în Mişcare. sau pentru
promovarea obiectivelor Mişcării, indiferent dacă sunt sau nu membri ai Mişcării. Propunerea
privind atribuirea calităţii de membru de onoare al Mişcării se face de către organizaţiile teritoriale
şi se aprobă de către Consiliul Naţional.
Art. 19. Membrii Mişcăriiau următoarele drepturi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

să-şi exprime în mod liber opiniile în cadrul tuturor forurilor Mişcării;
să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Mişcării;
să fie propuşi şi promovaţi în funcţii şi organe publice;
să participe la elaborarea programelor şi proiectelor de activitate ale Mişcării;
să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiilor din care fac parte şi cu privire la
hotărârile organelor de conducere primare, teritoriale şi centrale;
să participe activ la viaţa publică (politică, culturală etc.), organizată inclusiv de alte formaţiuni
politice, cu condiţia să apere interesele Mişcării;
să reprezinte Mişcarea, în calitate de delegat, la congrese, conferinţe, simpozioane şi alte
manifestări politice şi culturale, naţionale şi internaţionale;
să participe la şedinţele organizaţiilor Mişcării la care se discută chestiunile ce ţin de propria
lor persoană;
să facă donaţii în sprijinul Mişcării;
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j. să beneficieze de sprijinul şi protecţia Mişcării, adresându-se forurilor superioare în orice
probleme de interes public sau personal;
k. să folosească baza materială la care îi dă dreptul poziţia sa în organele acesteia, în interesul
Mişcării;
l. să se retragă benevol din Mişcare. .
Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale şi statutare, este interzisă şi atrage
răspunderea disciplinară a celor vinovaţi de ea.
Toţi membrii Mişcării au şanse egale de a accede în orice funcţie aleasă sau numită în
organizaţie, sau în afara ei, cu sprijinul politic al acesteia, pe baza competenţei şi meritelor
personale, a activităţii desfăşurate în Mişcare sau în funcţii publice.
Art. 20. Funcţia de preşedinte al organelor de conducere ale Mişcării, la toate nivelurile, nu
poate fi îndeplinită decât pentru cel mult două mandate succesive sau trei mandate alternative,
începând cu cei aleşi la Congresul de constituire a Mişcării.
Art. 21. Membrii Mişcării au următoarele obligaţii:
a.
b.
c.
d.
e.

să respecte prevederile Statutului Mişcării;
să contribuie la realizarea Programului Mişcării;
să participe activ la viaţa socială, economică şi politică în cadrul Mişcării;
să participe la adunările organizaţiei primare a Mişcării;
să respecte disciplina internă în cadrul Mişcării, să îndeplinească şi să respecte hotărârile
organelor de conducere ale Mişcării;
f. să contribuie la menţinerea şi consolidarea unităţii organizatorice a Mişcării;
g. să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele Mişcării la
exercitarea funcţiilor publice în care au fost desemnaţi sau aleşi;
h. să plătească cotizaţiile de membru.
Art. 22. Calitatea de membru al Mişcării încetează în caz de:
a. retragere benevolă din formaţiune;
b. excludere;
c. deces.
Art. 23. Membrii Mişcării pot fi sancţionaţi prin aplicarea unor măsuri disciplinare, conform
Statutului, sau prin excludere.
Art. 24. Membrul Mişcăriipoate fi exclus dacă:
a. a încălcat prevederile Statutului;
b. a încălcat hotărârile organelor de conducere ale Mişcării;
c. a săvârşit abateri grave de la disciplina Mişcării, inclusiv prin declaraţii sau acţiuni publice
împotriva hotărârilor luate prin vot de organele de conducere ale Mişcării;
d. persoana în cauză a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate sau i s-a interzis
exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti, prin hotărâre judecătorească definitivă.
Art. 25. Decizia de excludere este adoptată după cum urmează:
a. pentru membrii fără funcţii în organele de conducere - la propunerea adunării generale a
organizaţiei primare, prin hotărârea Biroului Permanent al organizaţiei teritoriale (filialei);
b. pentru titulari din cadrul organelor de conducere ale organizaţiei primare şi celei teritoriale
(filialei) - la propunerea Biroului Permanent al organizaţiei (filialei) teritoriale, prin hotărârea
Conferinţei organizaţiei teritoriale (filialei);
c. pentru membrii Consiliului Naţional – la propunerea Biroului Permanent al Mişcării, prin
decizia Consiliului Naţional.
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d. pentru Preşedintele Mişcării - la propunerea Curţii de Onoare, prin hotărârea Congresului
Mişcării.
Art. 26. Hotărârea de excludere este adoptată de către organele de conducere enumerate în art. 25,
întrunite în şedinţă, cu o majoritate simplă de voturi. Hotărârea de excludere poate fi contestată în
organele ierarhic superioare în termen de 30 zile de la adoptare. Instanţa ierarhic superioară de
contestare este Curtea de Onoare.
Contestarea, înaintată de către membrul Mişcării, va fi examinată de organele respective în
termen de până la 30 zile de la data înregistrării.
În cazul în care membrul Mişcării sancţionat nu este de acord cu decizia Curţii de Onoare, se
adresează cu o cerere în scris Biroului Permanent al Mişcării, care este obligat să pună în discuţie
chestiunea dată la următorul Congres al Mişcării, decizia căruia este definitivă.
Art. 27. Membrilor Mişcării, care activează în cadrul organelor puterii de stat, sancţionaţi
prin excludere, li se retrage susţinerea politică a Mişcării.
Art. 28. În cazul săvârşirii unor abateri mai puţin grave decât cele prevăzute în art. 24 din
Statut, pot fi aplicate următoarele măsuri disciplinare: avertismentul scris; mustrarea; suspendarea
din funcţie.
Măsurile disciplinare enumerate sunt de competenţa organelor de conducere prevăzute la art.
25 din Statut.
Art. 29. Abateri mai puţin grave decât cele prevăzute în art. 24 din Statut, sancţionate cu
luarea de măsuri disciplinare, sunt considerate:
a. neparticiparea repetată şi nemotivată la activităţile organizaţiei sau ale organului din care face
parte;
b. neîndeplinirea sarcinilor primite sau insubordonarea faţă de organul de conducere al
organizaţiei;
c. neplata cotizaţiei pe timp de 6 luni, în mod nejustificat.
Art. 30. Calitatea de membru al Mişcării va fi suspendată pentru perioada exercitării funcţiei
în organele de stat, în cazurile prevăzute de lege. Hotărârea de suspendare sau de reluare a calităţii
de membru al Mişcării este adoptată de Biroul Permanent al Mişcării, în baza cererii personale
depuse în scris.

IV.

Structura organizatorică şi organele de conducere şi control ale Mişcării

Art. 31. Mişcarea este organizată şi îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii
Moldova. Membrii Mişcării sunt grupaţi conform criteriului teritorial în:
a. organizaţii primare (ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi);
b. organizaţii teritoriale (ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi), denumite în
continuare filiale;
c. organizaţii la nivel naţional.
Art. 32. Şedinţele tuturor organelor de conducere şi de control naţionale, teritoriale şi
primare sunt deliberative dacă la ele participă mai mult de jumătate din numărul membrilor sau
delegaţilor, iar deciziile se adoptă cu o majoritate simplă de voturi ale membrilor sau delegaţilor
prezenţi.
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Alegerile în organele de conducere ale Mişcării se efectuează prin vot secret sau deschis, pe
bază de alternativă. Modul de votare este stabilit de organul respectiv.
IV.1

Organizaţia primară

Art. 33. Organizaţia primară este unitatea de bază a Mişcării, se constituie pe criterii
teritoriale în cadrul comunelor (satelor) şi a oraşelor şi are în componenţa sa cel puţin 5 membri cu
viză de domiciliu în unitatea administrativă respectivă. În cadrul unei unităţi administrative de
nivelul întâi se poate constitui o singură organizaţie primară a Mişcării.
Organizaţiile primare din municipiul Chişinău se constituie în cadrul sectoarelor, oraşelor şi
comunelor (satelor).
Organizaţia primară se constituie prin decizia Adunării de constituire a membrilor care au
depus cereri de aderare la Mişcare.
Art. 34. În cadrul organizaţiei primare se pot constitui organizaţii (celule/grupuri de membri)
la nivelul localităţilor din cadrul comunei sau a oraşului, precum şi la nivelul secţiilor de votare.
Aceste organizaţii (celule de membri) sunt parte integrantă a organizaţiei primare, îşi aleg un lider
(şi nu au alte organe de conducere separate), activitatea lor fiind coordonată de Biroul Local şi de
preşedintele organizaţiei primare.
Art. 35. Organizaţiile primare ale Mişcării:
a. elaborează propuneri, proiecte şi programe de dezvoltare locală;
b. prezintă poziţia Mişcării în probleme de interes public, local sau naţional;
c. informează şi pregătesc reprezentanţii şi candidaţii Mişcării în probleme de administraţie
publică;
d. adoptă poziţia organizaţiei primare şi a aleşilor locali în problemele şi deciziile de interes local;
e. coordonează activitatea aleşilor locali ai Mişcării în structurile administraţiei publice locale;
f. extinde numărul de membri aderenţi, de susţinători, de simpatizanţi şi de votanţi;
g. contribuie la asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare desfăşurării
activităţii proprii.
Art. 36. Organele de conducere şi control ale organizaţiei primare sunt:
a. Adunarea Generală a membrilor organizaţiei;
b. Biroul Local;
c. Preşedintele.
Biroul Local al organizaţiei primare se constituie în cazul în care organizaţia primară are mai
mult de 50 membri.
Art. 37. Adunarea generală este organul suprem de conducere al organizaţiei primare şi se
convoacă cel puţin o dată în jumătate de an de către Biroul Local sau la cererea a cel puţin 1/3 din
membrii organizaţiei sau la propunerea organelor de conducere ierarhic superioare.
În situaţii deosebite (Congres extraordinar, alegeri anticipate, alianţe, fuziuni, iniţiative
politice de interes naţional major) Biroul Local sau preşedintele organizaţiei primare sunt obligaţi
să convoace Adunarea generală.
Art. 38. Adunarea generală are următoarele atribuţii:
a. alege pe un termen de un an şi revocă preşedintele şi membrii Biroului Local ai organizaţiei
primare;
b. analizează activitatea desfăşurată de organele de conducere alese, precum şi a membrilor aleşi
sau numiţi în administraţia publică locală şi aprobă programele de activitate ale acestora;
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c. organizează şi monitorizează realizarea Programului Mişcării şi a deciziilor organelor ierarhic
superioare;
d. adoptă decizii cu privire la bugetul organizaţiei primare;
e. propune listele de candidaţi pentru alegerile locale (primari şi consilieri locali) şi le înaintează
spre validare Biroului Permanent al filialei;
f. alege delegaţi pentru Conferinţa filialei.
Art. 39. Biroul Local al organizaţiei primare este format din 3 membri (preşedinte,
vicepreşedinte, secretar), aleşi de Adunarea generală a membrilor la nivelul respectiv, asigură
conducerea operativă a organizaţiei primare, se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori
este nevoie, la convocarea preşedintelui sau la cererea organelor ierarhic superioare.
La şedinţele Biroului Local pot participa, cu drept de vot consultativ, primarul, viceprimarul
şi consilierii locali în exerciţiu aleşi pe listele Mişcării. La şedinţele Biroului local pot participa şi
membrii organizaţiei primare.
Art. 40. Biroul Local al organizaţiei primare are următoarele atribuţii:
a. conduce activitatea organizaţiei primare în intervalul dintre Adunările generale;
b. organizează campaniile electorale la nivel local şi este responsabil de îndeplinirea obiectivelor
electorale;
c. ţine evidenţa membrilor organizaţiei primare;
d. îndeplineşte hotărârile Adunării generale şi a organelor de conducere ierarhic superioare;
e. gestionează mijloacele materiale şi financiare ale organizaţiei;
f. propune organelor ierarhic superioare aplicarea de sancţiuni;
În cazul în care organizaţia primară are mai puţin de 50 membri, preşedintele ales al
organizaţiei are toate atribuţiile Biroului Local.
Art. 41. Preşedintele Biroului Local este preşedintele organizaţiei şi reprezintă Mişcarea în
relaţiile oficiale în raza lui de activitate, prezidează şedinţele Biroului Local şi ale Adunării
generale, participă la şedinţele Biroului Permanent al filialei, pe care îl informează cu privire la
activitatea organizaţiei pe care o conduce.
Dacă funcţia de preşedinte devine vacantă sau preşedintele este în imposibilitate de a-şi
exercita funcţia, interimatul se asigură de către vicepreşedinte, prin decizia aprobată de Biroul
Local, până la organizarea de noi alegeri.
IV.2

Organizaţia teritorială (filiala)

Art. 42. Organizaţia teritorială a Mişcării, denumită în continuare filială, se constituie în
cadrul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi (raioane, unităţi teritoriale autonome,
municipii). În cadrul unei unităţi administrative de nivelul doi se poate constitui o singură filiala a
Mişcării.
Art. 43. Filiala se constituie prin decizia adunării de constituire a membrilor care au depus
cereri de aderare la Mişcare cu viză de domiciliu în unitatea administrativă respectivă.
Art. 44. Organele de conducere şi de control ale filialei sunt:
a.
b.
c.
d.
e.

Conferinţa;
Consiliul;
Biroul Permanent;
Preşedintele;
Comisia de Cenzori.

http://www.partide.md

Art. 45. Conferinţa este organul suprem de conducere al filialei. Conferinţa este compusă
din:
a. delegaţii organizaţiilor primare, conform unei norme de reprezentare stabilită de Biroul
Permanent al filialei;
b. membrii Biroului Permanent al filialei;
c. parlamentarii, primarii, viceprimarii şi consilierii în organele administraţiei publice din raza
filialelor respective, membri ai Mişcării.
Conferinţa se convoacă cel puţin o dată în an de Consiliul filialei sau la cererea a cel puţin
1/3 din organizaţiile primare sau a organelor de conducere ierarhic superioare.
Art. 46. Conferinţa filialei are următoarele atribuţii:
a. realizează Programul Mişcării la nivel teritorial;
b. alege pe un termen de doi ani şi revocă din funcţie preşedintele filialei;
c. alege prin vot uninominal, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, pe un termen de doi
ani şi revocă membrii Consiliului filialei (numărul acestora este stabilit de Biroul Permanent al
Mişcării) şi 3 membri ai Comisiei de Cenzori a filialei, care ulterior îşi aleg un preşedinte, un
vicepreşedinte şi un secretar;
d. examinează şi aprobă rapoartele de activitate ale Consiliului şi Comisiei de Cenzori ale filialei;
e. analizează şi evaluează activitatea reprezentanţilor Mişcării în organele administraţiei publice
locale şi teritoriale;
f. alege delegaţi la Congresul Mişcării conform unei norme de reprezentare stabilită de Consiliul
Naţional al Mişcării.
Art. 47. Consiliul filialei este compus din: preşedinte, doi vicepreşedinţi, ceilalţi membri ai
Biroului Permanent al filialei, preşedinţii organizaţiilor primare, primarii, viceprimarii şi consilierii
raionali/municipali ai Mişcării din raza filialei respective şi, după caz, câţiva membri simpli.
Numărul de membri ai Consiliului este stabilit de Biroul Permanent al Mişcării. Consiliul se
convoacă cel puţin o dată în şase luni de către Biroul Permanent al filialei sau la cererea a cel puţin
1/3 din membrii Consiliului sau la propunerea organelor de conducere ierarhic superioare.
Art. 48. Consiliul filialei are următoarele atribuţii:
a. alege pe un termen de doi ani şi revocă doi vicepreşedinţi, secretarul şi membrii Biroului
Permanent al filialei;
b. validează listele de candidaţi pentru consilieri raionali/municipali şi pentru diferite funcţii ale
administraţiei publice raionale/municipale din cadrul unităţii administrative respective, propuse
de către Biroul Permanent al filialei;
c. hotărăşte cu privire la sancţiunile propuse de către Biroul Permanent al filialei;
d. propune Consiliului Naţional listele şi ordinea candidaţilor pentru alegerile parlamentare din
partea filialei.
Art. 49. Biroul Permanent al filialei este organul de conducere executiv în perioada dintre
şedinţele Consiliului filialei.
Biroul Permanent este format din: preşedintele filialei, vicepreşedinţi, secretarul filialei,
preşedinţii organizaţiilor autonome teritoriale şi membri aleşi.
Biroul Permanent asigură conducerea curentă a filialei, se întruneşte cel puţin o dată în două
săptămâni sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui.
Art. 50. Biroul Permanent al filialei are următoarele atribuţii:
a. aprobă crearea organizaţiilor primare şi coordonează activitatea acestora;
b. monitorizează evidenţa membrilor filialei şi încasarea cotizaţiilor;
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

execută deciziile organelor ierarhic superioare ale Mişcării;
aprobă planurile de activitate ale filialei şi monitorizează realizarea acestora;
organizează diverse activităţi în scopul realizării obiectivelor Mişcării;
propune Conferinţei filialei lista delegaţilor pentru participarea la Congres;
g. hotărăşte convocarea Conferinţei filialei când este cazul;
propune numirea sau revocarea membrilor Mişcării în funcţii publice la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale de nivelul doi;
stabileşte competenţele vicepreşedinţilor filialei;
aprobă statele de personal ale filialei şi remunerarea lor;
aprobă strategia campaniilor electorale la nivel local şi teritorial, organizează campaniile
electorale, prezintă materialele respective în comisiile electorale de circumscripţie şi este
responsabil în faţa Consiliului filialei de îndeplinirea obiectivelor electorale;
propune Consiliului filialei, după consultarea cu Biroul Permanent al Mişcării, listele de
candidaţi pentru alegerile locale;
propune Consiliului filialei, după consultarea cu Biroul Permanent al Mişcării, candidaturile
pentru alegerile parlamentare şi pentru diferite funcţii ale administraţiei publice centrale;
monitorizează încasarea cotizaţiilor de la organizaţiile primare;
modificarea sediului Mişcării.
Art. 51. Preşedintele filialei are următoarele atribuţii:

a. organizează activitatea filialei şi realizarea obiectivelor Mişcării în teritoriu;
b. reprezintă Mişcarea în relaţiile oficiale în raza lui de activitate;
c. prezidează şedinţele Biroului Permanent şi ale Consiliului filialei, iar în absenţa preşedintelui,
deleagă atribuţiile unuia dintre vicepreşedinţi;
d. propune Conferinţei candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului filialei;
e. propune Consiliului filialei componenţa Biroului Permanent al filialei;
f. informează periodic Biroul Permanent al Mişcării cu privire la activitatea filialei;
Art. 52. Secretarul filialei are următoarele atribuţii:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

administrează activitatea filialei;
ţine evidenţa membrilor filialei;
completează şi păstrează arhiva filialei;
pregăteşte şedinţele Consiliului şi ale Biroului Permanent al filialei;
asigură evidenţa şi recrutarea personalului;
gestionează bunurile filialei;
ţine evidenţa cotizaţiilor.

Art. 53. Comisia de cenzori a filialei este alcătuită din 3 membri, care îşi alege un preşedinte,
un vicepreşedinte şi un secretar. Comisia de Cenzori efectuează controlul activităţii filialei şi
prezintă rapoarte Conferinţei filialei.

IV.3

Organizarea la nivel naţional
Art. 54. Organele de conducere ale Mişcării la nivel naţional sunt:

a.
b.
c.
d.

Congresul;
Consiliul Naţional;
Biroul Permanent al Mişcării;
Preşedintele
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Art. 55. Congresul este forul suprem de conducere şi decizie al Mişcării. Congresul ordinar
se convoacă o dată la patru ani. Congresul extraordinar se convoacă de Consiliului Naţional din
proprie iniţiativă sau la cererea a cel puţin 1/3 din filiale.
Consiliul Naţional stabileşte data, locul, proiectul ordinii de zi, numărul şi norma de
reprezentare la Congres. Norma de reprezentare se stabileşte în funcţie de numărul membrilor
Mişcării.
Art. 56. Congresul este legal constituit dacă sunt prezenţi mai mult de jumătate din numărul
delegaţilor.
Lucrările Congresului sunt deschise de către Preşedintele Mişcării, care prezintă ordinea de
zi spre aprobare. Documentele prezentate Congresului sunt supuse dezbaterii şi aprobării prin vot.
Modul de votare este stabilit de Congres.
În cazul în care Congresul este convocat şi pentru alegeri, până la alegerea noului preşedinte,
lucrările Congresului vor fi conduse de către un prezidiu format din trei membri şi doi secretari
aleşi de către delegaţii la Congres.
După alegerea preşedintelui, acesta va prelua conducerea lucrărilor Congresului, asistat de
membrii prezidiului şi de secretari.
Art. 57. Congresul are următoarele atribuţii:
a. adoptă, modifică sau completează Statutul Mişcării, cu excepţia modificării sediului,
competenţă stabilită pentru Biroul Permanent al Mişcării;
b. alege Preşedintele Mişcării, pe un termen de patru ani;
c. stabileşte numărul membrilor Consiliului Naţional al Mişcări.;
d. alege uninominal, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, membrii Consiliului
Naţional, pe un termen de patru ani;
e. adoptă strategia şi Programul politic prezentate de Preşedintele ales;
f. alege 7 membri ai Curţii de Onoare, prin vot uninominal, în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi, pe un termen de patru ani. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul
Curţii de Onoare sunt aleşi de către membrii Curţii;
g. alege 3 membri ai Comisiei Centrale de Cenzori, prin vot uninominal, în ordinea
descrescătoare a numărului de voturi, pe un termen de patru ani. Preşedintele, vicepreşedintele
şi secretarul Comisiei Centrale de Cenzori sunt aleşi de către membrii Comisiei;
h. hotărăşte asupra raportului Consiliului Naţional, prezentat de către Preşedintele Mişcării;
i. hotărăşte asupra raporturilor Curţii de Onoare şi al Comisiei Centrale de Cenzori;
j. aprobă fuziunile cu alte formaţiuni politice propuse de Consiliul Naţional;
k. revocă din funcţie sau sancţionează Preşedintele Mişcării la propunerea Curţii de Onoare;
l. examinează contestările membrilor Mişcării adresate Congresului;
m. decide încetarea activităţii Mişcării.
Art. 58. Consiliul Naţional exercită conducerea Mişcării în perioada dintre congrese.
Numărul de membri ai Consiliului Naţional este stabilit de către Congres.
Din oficiu sunt membri ai Consiliului Naţional:
a.
b.
c.
d.
e.

preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general ai Mişcării;
membrii Biroului Permanent al Mişcării;
preşedinţii filialelor;
preşedinţii Organizaţiilor teritoriale;
parlamentarii şi miniştrii Mişcării.
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Consiliul Naţional se convoacă o dată în trei luni sau ori de câte ori este nevoie, la cererea
Biroului Permanent al Mişcării, sau a peste jumătate din numărul membrilor acestuia.
Art. 59. Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

realizează Programul politic al Mişcării;
adoptă strategia şi tactica Mişcării în perioada dintre congrese;
aprobă strategia şi programele electorale ale Mişcării;
aprobă alianţele şi orice alte acorduri cu alte formaţiuni politice, negociate de Biroul
Permanent al Mişcării;
coordonează, analizează şi sprijină activitatea filialelor şi a organizaţiilor autonome;
constituie, coordonează şi analizează activitatea Departamentelor de specialitate;
evaluează activitatea parlamentarilor şi a demnitarilor Mişcării, precum şi a reprezentanţilor în
administraţia publică;
aprobă simbolica Mişcării;
validează, la propunerea Biroului Permanent al Mişcării, grila de criterii pentru selecţionarea
candidaţilor pentru orice funcţie, a cărei aplicare este obligatorie pentru toate organele
Mişcării;
aprobă listele candidaţilor pentru alegerile parlamentare;
stabileşte candidaţii pentru orice funcţie în organele administraţiei publice centrale, la
propunerea Biroului Permanent la Mişcării;
analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale Biroului Permanent al Mişcării şi ale
parlamentarilor Mişcării;
aplică sau propune sancţiuni în conformitate cu prevederile Statutului;
aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare internă, propuse de Biroul Permanent al
Mişcării;
alege uninominal, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, vicepreşedinţii şi secretarul
general ai Mişcării, pe un termen de patru ani;
alege uninominal, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, membrii titulari ai Biroului
Permanent al Mişcării, pe un termen de patru ani;

Art. 60. Biroul Permanent al Mişcării este organul de conducere curentă în perioada dintre
şedinţele Consiliului Naţional. Biroul Permanent se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este
nevoie, la convocarea preşedintelui Mişcării. Biroul Permanent este format din: preşedinte,
vicepreşedinţi, secretarul general, preşedintele fracţiunii (grupului) parlamentare, preşedintele
filialei municipale Chişinău, preşedinţii Organizaţiilor autonome ale Mişcării şi membrii aleşi de
Consiliul Naţional.
Art. 61. Biroul Permanent al Mişcării are următoarele atribuţii:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

coordonează activitatea Mişcării în perioada dintre şedinţele Consiliului Naţional;
execută hotărârile Congresului şi ale Consiliului Naţional;
coordonează activitatea filialelor;
coordonează activitatea grupului parlamentar al Mişcării;
adoptă componenţa şi competenţele Departamentelor de specialitate şi ale Organizaţiilor
autonome ale Mişcării;
desemnează, la propunerea Preşedintelui Mişcării, şefii Departamentelor de specialitate;
aprobă rapoartele Departamentelor de specialitate;
negociază înţelegeri cu alte formaţiuni politice;
elaborează strategia politică a Mişcării;
elaborează strategia şi programele electorale ale Mişcării;
coordonează campaniile electorale;
propune sancţiuni conform prevederilor Statutului;
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m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

desemnează candidaţii pentru funcţiile din administraţia publică centrală;
confirmă listele candidaţilor pentru alegerile locale propuse de către filiale;
aprobă statele de personal şi angajarea în funcţie;
aprobă bugetul, la propunerea secretarului general;
convoacă în caz de necesitate Conferinţa filialelor;
convoacă Consiliul Naţional;
fondează comisii specializate şi grupuri de lucru în diverse domenii ce ţin de interesele
strategice şi tactice ale Mişcării;
t. organizează activitatea editorială a Mişcării;
u. supraveghează administrarea patrimoniului Mişcării;
v. elaborează şi implementează sistemul de instruire a membrilor Mişcării.
Art. 62. Preşedintele Mişcării este garantul realizării Programului politic, al respectării şi
aplicării Statutului şi al păstrării unităţii şi prestigiului Mişcării.
Art. 63. Preşedintele Mişcării exercită conducerea şi coordonează activitatea organelor la
nivel naţional, având următoarele atribuţii:
a. reprezintă Mişcării în relaţiile oficiale;
b. este, din oficiu, preşedinte al Consiliului Naţional şi al Biroului Permanent ale Mişcării;
c. convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului Naţional şi ale Biroului Permanent al Mişcării, iar
în absenţa preşedintelui atribuţiile respective sunt îndeplinite de către unul dintre
vicepreşedinţi, la propunerea preşedintelui;
d. conduce negocierile politice purtate în numele Mişcării, având mandatul Consiliului Naţional
sau al Biroului Permanent al Mişcării. Rezultatele acestor negocieri vor fi discutate şi
confirmate, în mod obligatoriu, prin deciziile Consiliului Naţional;
e. sesizează Consiliul Naţional cu privire la luarea unor măsuri disciplinare;
f. îşi poate alege consilieri politici, ale căror funcţii şi atribuţii sunt onorifice;
g. poate invita la şedinţele Consiliului Naţional şi ale Biroului Permanent pe membrii Mişcării
sau orice altă persoană;
h. face declaraţii în numele Mişcării;
i. propune Consiliului Naţional spre aprobare candidaţi la funcţiile de vicepreşedinţi şi secretar
general ai Mişcării;
j. propune Biroului Permanent spre aprobare bugetul anual al Mişcării;
k. îşi poate delega unele competenţe potrivit Statutului.
Dacă funcţia de preşedinte devine vacantă sau preşedintele este în imposibilitate de a-şi
exercita funcţia, interimatul se asigură de către unul dintre vicepreşedinţi, prin decizia aprobată de
Biroul Permanent al Mişcării.
Art. 64. Vicepreşedinţii şi membrii Biroului Permanent al Mişcării au responsabilităţi pe
domenii, stabilite de preşedintele Mişcării şi aprobate de Biroul Permanent al Mişcării.
Art. 65. Secretarul general asigură comunicarea dintre organele de conducere la nivel central
şi filiale, asigură gestiunea patrimoniului Mişcării (în limita competenţelor delegate de Biroul
Permanent al Mişcării) răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul de lucru şi prezintă
rapoarte lunare privind activitatea realizată la şedinţele Biroului Permanent al Mişcării.
Secretarul general exercită conducerea şi coordonează activitatea Secretariatului, pregăteşte
şedinţele Consiliului Naţional şi ale Biroului Permanent al Mişcării, asigură completarea şi
păstrarea arhivelor Mişcării.
IV.4

Alte structuri
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Art. 66. Mişcarea poate constitui organizaţii autonome, care reunesc membri şi simpatizanţi
grupaţi pe criterii de vârstă, gen, profesie, ocupaţie etc. Regulamentele de organizare şi funcţionare
a acestora sunt aprobate de Consiliul Naţional.
Preşedinţii organizaţiilor teritoriale sunt din oficiu membri ai Consiliului Naţional, iar
preşedinţii structurilor teritoriale ale organizaţiilor primare sunt din oficiu membri ai Consiliului
filialei.
Art. 67. Curtea de Onoare este instanţa de etică şi arbitraj a Mişcării având atribuţii privind:
a.
b.
c.
d.

respectarea prevederilor Statutului şi a Codului Etic al Mişcării;
soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile disciplinare;
soluţionarea contestaţiilor privind alegerile în Mişcare;
soluţionarea diferendelor apărute între membrii Mişcării sau între aceştia şi conducerea
organizaţiilor Mişcării;
e. soluţionarea diferendelor intervenite în cadrul organelor de conducere ale organizaţiilor
teritoriale, precum şi dintre acestea şi organele centrale ale Mişcării.
Curtea de Onoare este formată din 7 membri, îşi alege un preşedinte, un vicepreşedinte şi un
secretar. Deciziile Curţii de Onoare sunt obligatorii şi se execută de către organele de conducere
ale Mişcării. Asupra deciziilor Curţii de Onoare se poate pronunţa doar Congresul.
Art. 68. Comisia Centrală de Cenzori este organul central de revizie şi control al Mişcării şi
are următoarele atribuţii:
a. efectuează controlul activităţii Mişcării, inclusiv a celei economico-financiare, a modului de
utilizare a patrimoniului, a realizării bugetului;
b. prezintă rapoarte Congresului, informează anual Consiliul Naţional şi, la cerere, Biroul
Permanent al Mişcării despre încălcările depistate;
c. coordonează activitatea Comisiilor de Cenzori ale filialelor.
Comisia Centrală de Cenzori este formată din 3 membri, îşi alege un preşedinte, un
vicepreşedinte şi un secretar. Membrii Comisiei Centrale de Cenzori nu pot face parte din nici o
altă structură de conducere şi control a Mişcării.
Art. 69. Deputaţii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor, primarii şi viceprimarii,
consilierii locali, aleşi din partea Mişcării, precum şi alţi funcţionari promovaţi de Mişcare în
organele administraţiei publice, sunt obligaţi să-şi exercite mandatul numai în cadrul fracţiunii
(grupului)
Mişcării, să promoveze Programul şi linia politică ale Mişcării, în corespundere cu deciziile
adoptate de organele de conducere ale Mişcării. În caz contrar acestora li se retrage sprijinul politic
al Mişcării.
Art. 70. Departamentele de specialitate elaborează programe, proiecte şi politici de
dezvoltare şi de guvernare în diverse domenii, în conformitate cu principiile programatice ale
Mişcării.
Departamentele de specialitate sunt create de Consiliul Naţional şi activează în baza
regulamentelor proprii aprobate de acesta. Activitatea departamentelor este coordonată de Biroul
Permanent al Mişcării.

V.

Patrimoniul şi fondurile Mişcării.
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Art. 71. Mişcarea poate deţine, conform legislaţiei în vigoare, orice bunuri aflate în circuitul
civil, necesare realizării sarcinilor statutare. Bunurile imobile se înregistrează pe numele Mişcării.
Înstrăinarea sau grevarea acestora se face în baza hotărârii Biroului Permanent al Mişcării.
Sursele de finanţare provin din:
a.
b.
c.
d.
e.

cotizaţiile membrilor Mişcării;
donaţii, în conformitate cu legislaţia;
venituri din activităţi proprii;
subvenţii de la bugetul de stat, în conformitate cu legislaţia;
alte surse, potrivit legii.
Art. 72. Veniturile din activităţi proprii pot proveni din:

a. editarea, realizarea şi difuzarea de publicaţii ori alte materiale de propagandă şi de cultură
politică;
b. organizarea de întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială;
c. acţiuni culturale, sportive şi distractive;
d. închirierea spaţiilor proprii pentru conferinţe şi acţiuni social-culturale;
e. încasarea dobânzilor bancare.
Art. 73. Membrii Mişcării plătesc o cotizaţie lunară a cărui cuantum este stabilit de către
Biroul Permanent al Mişcării.

VI.

Încetarea activităţii Mişcării.
Art. 74. Mişcarea îşi încetează activitatea prin:

a. autodizolvare;
b. hotărâre judecătorească definitivă.
Lichidarea sau reorganizarea Mişcării se efectuează în modul stabilit de lege.
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