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STATUTUL PARTIDULUI POLITIC
"MIŞCAREA POPULARĂ PENTRU UNIUNEA VAMALĂ"
TITLUL I
Capitolul I. Denumirea, statutul
Articolul 1. Denumirea completă a partidului – "Mişcarea Populară pentru Uniunea Vamală".
Denumirea abreviată a partidului – "MPUV". Denumirea completă a partidului în limba rusă
"Народное Движение за Таможенный Союз", Denumirea abreviată a partidului în limba rusă –
"НДТС".
Articolul 2. Simbolica partidului.
1. Semnul (simbolul) electoral este prezentat în Anexa nr.1.
2. Simbolica permanentă a partidului reprezintă două litere stilizate "V" din alfabetul latin,
situate una deasupra celeilalte, cu aderarea sus a liniilor orientate spre dreapta. Liniile diagonale,
orientate spre dreapta, sunt mai lungi decât cele stângi cu aproximativ 70-80%.
În interiorul literei V de sus, în paralel cu linia diagonală, orientată spre stânga în sus, este
amplasată o linie suplimentară, având o lungime egală cu aproximativ 60% din linia principal a
literei de sus. La stânga de această imagine se situează prima şi a doua litere din denumirea
abreviată a partidului "MP", iar la dreapta – a treia şi a patra litere "UV", în varianta în limba de
stat. În varianta în limba rusă la stânga — "НД", la dreapta — "ТС".
Imaginea color este executată în culoare albă pe un fundal albastru-roşu, albastru (sus), roşu
(jos), separat pe direcţia orizontală la mijloc prin imaginea simbolicii.
În varianta negru-alb, simbolica este executată pe un fundal alb.
3. Imaginea grafică a simbolicii este prezentată în Anexa nr. 1 la acest Statut.
Articolul 3. Partidul politic "Mişcarea Populară pentru Uniunea Vamală" (în continuare –
Partidul Politic, MPUV) este o organizaţie necomercială în calitate de partid politic cu statut de
persoană juridică. Partidul întruneşte în rândurile sale, pe principii benevole, cetăţeni ai
Republicii Moldova cu drept de vot, cu scopul executării prevederilor din program şi pretinde
participarea la formarea autorităţilor de stat în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii
Moldova.
Articolul 4. Partidul politic este chemat să apere drepturile şi interesele tuturor cetăţenilor,
ocupaţi în sfera muncii intelectuale şi fizice, ale producătorilor colectivi şi individuali, a căror
sursă de venit este munca personală şi proprietatea personală, indiferent de vârsta, sexul,
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autoidentificarea etnică şi religioasă, statutul social şi sănătatea fizică a acestora, pe baza
principiilor de democraţie şi toleranţă.
Articolul 5. Partidul politic îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova după principiul
teritorial, în conformitate cu divizarea teritorial-administrativă a ţării.
Articolul 6. Adresa juridică a partidului politic se află pe adresa: Municipiul Bălţi, str. Decebal,
136A, ap. 13.

Capitolul II. Scopurile şi sarcinile partidului
Articolul 7. Principalele scopuri ale MPUV sunt:
a) Apărarea suveranităţii naţionale a Moldovei, a independenţei, unităţii statului, a
integrităţii sale teritoriale.
b) Edificarea unei societăţi democratice în Republica Moldova.
c) Apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, respectarea dreptului la autoidentificare etnică,
lingvistică, culturală şi religioasă al tuturor cetăţenilor.
d) Edificarea unui stat social echitabil, care să le ofere tuturor cetăţenilor Moldovei şanse
egale la studii, asistenţă medicală, angajare în câmpul muncii şi alte aspecte ale vieţii
cetăţeanului.
e) Consolidarea rolului statului şi afirmarea acestuia ca forţă de echilibru în societate,
asigurând relaţiile reciproce dintre cetăţeni, societatea civilă şi stat.
f) Dezvoltarea şi modernizarea economiei naţionale cu scopul edificării unei economii de
piaţă social orientate şi competitive.
g) Utilizarea raţională a proprietăţii de stat pe baza unor criterii eficiente în interesele
întregii societăţi.
h) Aprobarea practicii de realizare a programelor de stat de protecţie socială a categoriilor
defavorizate ale populaţiei şi a cetăţenilor din "grupul de risc".
i) Asigurarea unor condiţii favorabile pentru dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii,
fără care este imposibil progresul general al societăţii.
j) Consolidarea şi dezvoltarea rolului familiei în societate.
k) Lupta împotriva extremismului politic, naţional sau de alt tip, precum şi împotriva
manifestărilor de şovinism, separatism etnic sau teritorial.
l) Partidul politic îşi desfăşoară activitatea în cadrul prevederilor Constituţiei şi ale
legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, ghidându-se de prevederile prezentului Statut
şi ale documentelor de program, colaborează cu alte partide politice care acţionează în
cadrul legislaţiei ţării, stau pe poziţiile democraţiei, umanismului şi progresului social.
m) Partidul politic stabileşte relaţii reciproce cu sindicatele, organizaţiile necomerciale de
veterani, de femei, de tineret şi alte organizaţii necomerciale din ţară şi cu uniunile
acestora, care pledează pentru transformări democratice, echitate socială şi atingerea
concilierii naţionale pe baza unei colaborări reciproc avantajoase şi a parteneriatului
echitabil.
n) Partidul politic, în funcţie de oportunitatea politică, poate încheia acorduri preelectorale,
poate adera la uniuni şi alianţe electorale, formate cu alte partide politice şi organizaţii
social-politice, care activează în conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale legislaţiei
în vigoare a Republicii Moldova, şi îi poate susţine pe candidaţii propuşi de aceste partide
politice şi organizaţii social-politice.
o) Pentru atingerea scopurilor expuse în program, partidul politic elaborează principiile de
bază ale politicii curente, reflectându-le în programele (platformele) sale electorale.

TITLUL II. MEMBRII PARTIDULUI
Capitolul III. Calitatea de membru al partidului
Articolul 8. Membru al MPUV poate deveni orice cetăţean al Republicii Moldova cu capacitate
de exerciţiu, care a atins vârsta de 18 ani, recunoaşte programul şi Statutul partidului, respectă şi
execută deciziile de partid şi care a fost luat la evidenţă în una din organizaţiile primare de
partid.
Articolul 9. Membrii partidului politic nu pot fi membri ai altor partide politice. Ei pot fi membri
ai unor organizaţii necomerciale ale cetăţenilor, a căror activitate nu contravine Statutului
MPUV.
Articolul 10. Aderarea la MPUV se efectuează pe baza cererii de modelul stabilit, cu specificarea
datelor de identificare ale persoanei. Rubricile care vor fi completate obligatoriu în cererea de
aderare la partidul MPUV sunt următoarele:
a)
b)
c)
d)
e)

Numele. Prenumele.
Data naşterii.
Domiciliul.
Seria şi numărul actului de identitate.
Semnătura persoanei care aderă la partid.

Persoana care aderă specifică datele suplimentare la propria dorinţă şi sub propria
responsabilitate.
Cererea de aderare va fi depusă, de regulă, la organizaţia primară pe al cărei teritoriu solicitantul
îşi are domiciliul. Adunarea organizaţiei primare de partid adoptă decizia de acceptare sau
respingere a cererii de aderare, prin majoritatea simplă a membrilor de partid, prezenţi la
adunare. Membrii MPUV, în cazul în care solicitantul de aderare la partid este recomandat de un
membru titular al MPUV, la rubrica "recomandatorul" se va specifică numele recomandatorului.
În caz contrar această rubrică nu se va completa.
La etapa de constituire a partidului, cetăţeanul care doreşte să adere la partid, de asemenea şi
dacă doreşte, îl poate menţiona la rubrica "recomandatorul" pe cel care l-a atras în partid.
Articolul 11. Cererile depuse de persoane care au deţinut în trecut posturi de conducere la nivel
local, teritorial şi naţional, în autorităţile publice locale şi centrale, vor fi propuse pentru aprobare
organelor de conducere ierarhic superioare ale MPUV.
Articolul 12. În cazul în care pe teritoriul unităţii teritorial-administrative lipseşte organizaţia
primară de partid, decizia de acceptare în rândurile MPUV va fi luată de consiliul organizaţiei de
partid ierarhic superioare.
Articolul 13. Dovada calităţii de membru al partidului este legitimaţia de membru al MPUV,
eliberată fiecărui membru care a aderat şi a fost înregistrat în registrul de evidenţă a membrilor
partidului. Legitimaţia de membru este semnată de preşedintele MPUV. Formularul legitimaţiei
de partid este stabilit de Biroul Politic al Partidului.
Articolul 14. La schimbarea domiciliului sau a sediului pe o altă localitate, membrul MPUV se
transferă în evidenţa organizaţiei primare pe al cărei teritoriu se află noul său domiciliu sau
sediu. Transferul se efectuează prin depunerea cererii de modelul stabilit.

Articolul 15. Se admite suspendarea calităţii de membru al MPUV pentru membrii de partid care
au fost aleşi sau numiţi în funcţii în cadrul autorităţilor de stat, care, conform legislaţiei
Republicii Moldova, nu admit apartenenţa la organizaţii de partid. În cazul restabilirii calităţii de
membru de partid după suspendare, membrii MPUV îţi păstrează vechimea în partid.
Articolul 16.Calitatea de membru al MPUV încetează în cazurile următoare:
a)
b)

Renunţare
Excludere

Cererea de renunţare la calitatea de membru al MPUV va fi depusă în scris, cu semnătură şi
trimisă pe adresa organizaţiei primare de partid. Împreună cu cererea de renunţare va fi returnat,
de asemenea, şi carnetul de membru de partid.
Articolul 17. Pentru fracţionism,încălcarea cerinţelor Statutului şi ale programului politic al
MPUV, a regulamentelor interne şi a disciplinei de partid, declaraţii şi acţiuni care prejudiciază
imaginea şi interesele partidului, precum şi pentru neexecutarea deciziilor, hotărârilor şi
misiunilor de partid, membrilor partidului li se aplică următoarele măsuri de sancţionare:
avertisment, mustrare, excludere din partid.
Excluderea poate fi iniţiată de adunarea organizaţiei primare de partid în cazuri speciale:
fracţionism, acţiuni care duc la scindarea partidului, declaraţii şi acţiuni care prejudiciază
imaginea şi interesele partidului, şi este valabilă dacă pentru aceasta au votat peste o jumătate din
membrii prezenţi la adunare (membrii organului de partid respectiv).
Excluderea membrului de partid din rândurile MPUV atrage după sine şi pierderea tuturor
funcţiilor de partid deţinute.
Decizia de sancţionare a membrilor Consiliului Naţional, ai Biroului Politic al MPUV, ai
Comisiei de Cenzori Centrale, comisiei pentru etică şi disciplină, deputaţilor Parlamentului RM,
persoanelor cu funcţii de răspundere din autorităţile centrale – aparţine Consiliului Naţional.
Persoana exclusă din partidul politic are dreptul să depună o cerere de apel la comisia etică şi
disciplină în termen de două luni, care va fi examinată în termen de o lună. Persoana exclusă din
partid poate depune o cerere de acceptare în rândul membrilor MPUV nu mai devreme decât
peste 1 an.
Articolul 18. Cetăţenii Republicii Moldova, care susţin activitatea Partidului, dar care din
anumite motive nu sunt membri ai acestuia, se consideră adepţi ai MPUV. Ei au dreptul să
participe la activitatea organelor de partid cu drept de vot consultativ şi pot acorda sprijin
material partidului politic. Evidenţa acestora va fi ţinută separat de către organizaţiile primare de
partid (organele de partid).
Articolul 19. Nu pot fi membri ai MPUV:
a) Persoanele care au fost condamnate pentru corupţie, infracţiuni şi alte fapte antisociale
grave; persoanele aflate sub interdicţia prevăzută de Legea privind partidele, persoanele
care au comis abuzuri grave, deţinând funcţii publice sau politice.
b) Persoanele care promovează violenţa, ideologia fascismului, rasismul, şovinismul şi alte
idei care contravin drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi legislaţiei RM.

Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiunile membrilor partidului
Articolul 20. Membrul MPUV are dreptul:
a) Să participe la acţiunile organizate de MPUV.
b) Să participe la elaborarea liniei politice a partidului.
c) Să-şi exprime liber opinia la întruniri (conferinţe) de nivel local, teritorial şi naţional,
referitor la linia partidului, activitatea organelor de conducere ale acestuia şi
reprezentanţii partidului în autorităţile publice.
d) Să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale MPUV.
e) Să se adreseze în mod direct către organele de conducere ale MPUV.
f) Să propună şi să fie propus în calitate de candidat pe listele electorale la alegerile locale
şi naţionale conform legislaţiei.
g) Să fie recomandat pentru ocuparea anumitor funcţii în autorităţile locale sau centrale.
h) Să participe la şedinţele organelor eligibile ale partidului, mai ales în cele la care se
studiază chestiuni care îl vizează personal sau îi vizează activitatea.
i) Să suspende calitatea de membru de partid pentru exercitarea unor funcţii incompatibile
cu statutul de membru de partid, sau din alte motive, informând organizaţia în care este
înregistrat; la expirarea perioadei de suspendare se recunoaşte caracterul neîntrerupt al
vechimii în partid.
j) Să se adreseze la organele de partid în orice chestiune cu caracter public sau personal.
k) Să plece din MPUV oricând şi imediat, prezentând o cerere scrisă.
Articolul 21. Membrul MPUV este obligat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Să respecte Statutul şi Programul partidului.
Să participe la realizarea scopurilor de program şi de statut, şi a sarcinilor MPUV.
Să achite regulat cotizaţiile de membru.
Să participe la campaniile electorale ale partidului.
Să execute deciziile luate de organele de conducere ale MPUV.
Să nu admită acţiuni care pot aduce prejudiciu partidului.
Să participe la adunările generale ale organizaţiei primare de partid şi la alte activităţi ale
partidului.
Să pledeze pentru păstrarea şi afirmarea unităţii partidului.
Prin activitatea sa, să manifeste corectitudine şi morală înaltă, să nu aducă prejudicii
imaginii şi prestigiului partidului.
Să acţioneze în vederea creşterii influenţei partidului în societate şi atragerii de noi
membri în rândurile partidului.
Să respecte disciplina, normele democraţiei şi eticii de partid interne.

TITLUL III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Capitolul V. Principiile organizatorice ale MPUV
Articolul 22. MPUV a fost organizat şi activează conform legii, în conformitate cu organizarea
teritorial-administrativă:
a) organizaţiile primare activează, de regulă, în limitele sectoarelor electorale sau localităţii
de nivelul I;
b) organizaţiile teritoriale, raionale, municipale şi ale UTA Gagauz-Yeri, se constituie în
conformitate cu organizarea teritorial-administrativă a RM şi se formează din

organizaţiile primare de partid, care există pe teritoriul acestei organizaţii teritorialadministrative.
Articolul 23. În cadrul organizaţiilor teritoriale pot fi constituite structuri de partid pentru
rezolvarea problemelor specifice ale unor categorii social-profesionale.
Articolul 24. Organele de conducere ale organizaţiei teritoriale îşi desfăşoară activitatea conform
statutului, în prezenţa majorităţii simple a membrilor lor.
Articolul 25. Deciziile organelor de conducere se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor
prezenţi, dacă Statutul MPUV sau regulamentele aprobate de Consiliul Naţional, nu prevăd
altfel.
Articolul 26. Deciziile aprobate sunt obligatorii indiferent de poziţia exprimată prin vot şi funcţia
deţinută în partid; deciziile organelor ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele şi
organizaţiile componente.
Articolul 27. În organele de conducere ale organizaţiilor teritoriale organizaţiile componente sunt
reprezentate în funcţie de numărul de membri, eficienţa activităţii politice şi rezultatele
înregistrate la alegerile locale şi parlamentare.
Articolul 28. Membrii MPUV, care participă la concursul pentru suplinirea diferitelor funcţii de
conducere, trebuie să aibă experienţă politică, prestigiu şi autoritate morală în organizaţia de
partid şi societate.
Articolul 29. La propunerea candidaturii pentru organele de conducere la nivel de sate, oraşe,
municipii, UTA Gagauz-Yeri, precum şi la nivel naţional, se vor lua în calcul criteriile prevăzute
de Regulamentul respectiv, aprobat de Consiliul Naţional al MPUV.
Articolul 30. În componenţa Consiliilor de toate nivelurile şi pe listele electorale se va asigura,
de regulă, reprezentarea ambelor sexe.
Articolul 31. În componenţa Consiliilor de toate nivelurile şi pe listele electorale se va asigura,
de regulă, reprezentarea tinerilor proporţional cu raportul acestora în partid.

Capitolul VI. Organizaţiile primare
Articolul 32. Organizaţiile primare ale MPUV se constituie din cel puţin trei membri de partid,
având domiciliul, de regulă, în limitele unei secţii de votare.
Articolul 33. Organele de conducere ale organizaţiei primare sunt:
a)
b)
c)
d)
e)

Adunarea generală;
Preşedintele;
Vicepreşedintele;
Trezorierul;
Biroul Permanent (în cazul în care organizaţia include peste 15 persoane).

Articolul 34. Adunarea generală
1. Adunarea generală este organul de conducere suprem al organizaţiei primare.

2. Adunarea generală:
•
•
•
•
•
•
•
•

alege Preşedintele pe termen de un an;
alege Vicepreşedintele pe termen de un an;
alege Trezorierul pe termen de un an;
alege Biroul Permanent pe termen de un an;
aprobă raportul anual al Preşedintelui sau al Biroului Permanent;
aprobă raportul Trezorierului;
aprobă planul de activitate;
alege delegaţii la conferinţa organizaţiei ierarhic superioare.

3. Adunarea generală a organizaţiei primare se convoacă în măsura necesităţii, dar nu mai rar
decât o dată la 3 luni. Simpatizanţii MPUV cu domiciliu pa acest teritoriu pot participa la
adunare cu drept de vot consultativ.
4. Perioada de raport-alegeri pentru OPP (Organizaţia Primară de Partid) este stabilită de un an.
Articolul 35. Preşedintele organizaţiei primare:
•
•
•
•

reprezintă organizaţia şi îi conduce activitatea;
convoacă şi prezidează Adunarea generală şi şedinţele Biroului Permanent;
coordonează activitatea organizaţiei primare în perioada alegerilor locale şi naţionale;
în lipsa Preşedintelui organizaţiei primare, funcţiile acestuia sunt exercitate de
Vicepreşedinte.

Articolul 36. Biroul Permanent:
•
•
•

execută deciziile Adunării generale;
menţine relaţii constante cu structurile împuternicite ale organizaţiilor ierarhic superioare
ale MPUV;
elaborează şi aprobă planul de activitate al organizaţiei primare.

Articolul 37. Şedinţele Biroului Permanent se convoacă în măsura necesităţii, dar nu mai rar
decât 1 dată în lună. Orice membru al organizaţiei primare poate participa la şedinţa Biroului
Permanent cu drept de vot consultativ.

Capitolul VII. Organizaţiile teritoriale
Articolul 38. Organizaţia de partid teritorială a MPUV se constituie din organizaţiile primare,
situate în limitele unităţii teritorial-administrative de nivelul doi: raionale, municipale, UTA
Gagauz-Yeri (în continuare — organizaţia teritorială a MPUV).
Dacă este necesar şi la propunerea Biroului Politic al Partidului, în cadrul organizaţiei teritoriale
a municipiului Chişinău se admite constituirea de organizaţii sectoriale, formate din organizaţii
primare, situate în sectoarele municipiului Chişinău.
Organizaţiile de partid sectoriale din municipiul Chişinău au aceleaşi atribuţii şi organe de
conducere ca şi organizaţiile teritoriale, prevăzute la capitolul VII art. 38-53 din prezentul statut.
Organizaţiile de partid sectoriale formează organizaţia de partid teritorială a municipiului
Chişinău.

Tot în caz de necesitate şi la propunerea Biroului Politic al MPUV, în cadrul organizaţiei de
partid teritoriale a UTA Gagauz-Yeri se admite constituirea organizaţiilor de partid raionale (din
raioanele Comrat, Ceadâr-Lunga şi Vulcăneşti), formate din organizaţiile primare de partid,
situate în aceste raioane. Organizaţiile de partid raionale au aceleaşi atribuţii şi organe de
conducere ca şi organizaţiile teritoriale, prevăzute la capitolul VII art. 38-53 din prezentul statut.
Organizaţiile de partid raionale formează şi fac parte din organizaţia de partid teritorială a UTA
Gagauz-Yeri.
Organizaţiile primare de partid, componente ale organizaţiilor de partid sectoriale din municipiul
Chişinău şi organizaţiile primare de partid, componente ale organizaţiilor de partid raionale ale
UTA Gagauz-Yeri, au aceleaşi atribuţii şi organe de conducere ca şi organizaţiile primare de
partid, prevăzute la capitolul VI art. 32-37 din prezentul statut.
Articolul 39. Organizaţiile de partid teritoriale ale MPUV au autonomie în organizare şi
activitatea politică, respectând prevederile Statutului şi Programului MPUV, şi au următoarele
atribuţii:
•
•
•
•

coordonează activitatea, îndeplinirea (respectiv, la nivel raional, sectorial, municipal, al
UTA Gagauz-Yeri) sarcinilor prevăzute în Statutul şi Programul MPUV, în deciziile
organelor de conducere ale MPUV;
se expun, pe baza studiilor şi analizelor proprii, asupra problemelor care formează
iniţiativele şi deciziile autorităţilor publice locale;
organizează şi desfăşoară campaniile electorale ale MPUV în teritoriile respective;
stabilesc contacte şi relaţii de colaborare reciprocă pe baza coincidenţei de interese cu
organele teritoriale ale altor partide, cu acordul organelor de conducere ierarhic
superioare.

Articolul 40. Constituirea şi dezvoltarea organizaţiilor teritoriale ale MPUV se aprobă prin
decizia Consiliului Naţional.
Articolul 41. Organele de conducere ale organizaţiei teritoriale sunt:
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Conferinţa;
Preşedintele;
Secretarul Executiv;
Vicepreşedintele (ţii);
Consiliul organizaţiei teritoriale;
Biroul Permanent.

Articolul 42. Conferinţa organizaţiei teritoriale
1. Conferinţa reprezintă organul de conducere suprem al organizaţiei teritoriale a MPUV.
Conferinţa organului teritorial este o adunare de delegaţi, aleşi de Adunările generale
(Conferinţele) Organelor primare de partid.
2. Conferinţa:
•
•
•

alege Preşedintele, prin vot secret sau deschis, pe termen de 2 ani;
alege Consiliul organizaţiei teritoriale pe termen de 2 ani;
alege comisia teritorială de cenzori pe termen de 2 ani;

•
•
•
•
•
•

aprobă raportul Consiliului organizaţiei teritoriale şi al comisiei teritoriale de cenzori;
aprobă planul de activitate şi bugetul organizaţiei teritoriale;
elaborează propuneri pentru structurile ierarhic superioare ale MPUV;
alege delegaţi la congresul MPUV conform normelor de reprezentanţă, stabilite de
Consiliului Naţional. al MPUV;
propune candidaţi pentru funcţiile eligibile de toate nivelurile;
soluţionează alte probleme ce ţin de activitatea de statut şi de program a MPUV.

3. Conferinţa organizaţiei teritoriale se convoacă în măsura necesităţii, dar nu mai rar decât o
dată la 2 ani.
4. Conferinţa organizaţiei teritoriale se convoacă:
•
•
•
•

în baza deciziei Consiliului organizaţiei teritoriale;
în baza deciziei Consiliului Naţional;
la cererea Preşedintelui organizaţiei teritoriale;
la cererea a cel puţin unei treimi din organizaţiile primare sau unei treimi din membrii
Consiliului organizaţiei teritoriale.

Articolul 43. Conferinţa organizaţiei teritoriale a MPUV se formează din delegaţii aleşi de
organizaţiile primare de partid pe baza normelor de reprezentanţă, aprobate de Consiliul
organizaţiei teritoriale sau Consiliul Naţional, în funcţie de numărul de membri de partid.
Articolul 44. Decizia de anulare a hotărârii de convocare a Conferinţei organizaţiei teritoriale
poate fi adoptată doar de subiectul care a decis convocarea Conferinţei.
Articolul 45. Preşedintele organizaţiei teritoriale:
•
•
•
•
•

convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului organizaţiei teritoriale şi ale Biroului
Permanent;
coordonează activitatea organizaţiilor primare;
reprezintă organizaţia teritorială şi conduce activitatea acesteia, inclusiv, în perioada
alegerilor locale şi naţionale;
reprezintă organizaţia în relaţiile cu alte organizaţii şi organe de conducere ale partidului,
cu autorităţile publice locale, precum şi cu alte partide sau organizaţii din unitatea
teritorială respectivă;
exercită orice alte atribuţii şi îndeplineşte sarcinile stabilite de organele de conducere
naţionale.

Articolul 46. În cazul în care preşedintele organizaţiei teritoriale nu îşi poate îndeplini funcţiile,
Consiliul organizaţiei teritoriale alege prin vot secret sau deschis un preşedinte interimar, până la
următoarea Conferinţă a organizaţiei teritoriale.
Articolul 47. Consiliul organizaţiei teritoriale:
•
•
•
•
•

convoacă Conferinţa;
alege vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale până la trei persoane, în funcţie de necesitate;
alege Biroul Permanent;
alege Secretarul Executiv al organizaţiei teritoriale;
conduce activitatea organizaţiei teritoriale în intervalele dintre conferinţe;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

adoptă măsuri pentru realizarea deciziilor conferinţelor, precum şi ale organelor centrale
ale partidului;
propune Consiliului Naţional al MPUV candidaţi pentru alegerile parlamentare;
propune pentru aprobare Biroului Politic candidaţi la funcţii eligibile în structurile
teritorial-administrative de nivelul doi;
propune pentru aprobare Biroului Politic candidaţi la funcţia de primar în oraşele de
amplasare a unităţilor teritorial-administrative de nivelul doi;
aprobă candidaţii la funcţiile eligibile în unităţile teritorial-administrative de nivelul întâi,
propuşi de organizaţia primară de partid, din care aceştia fac parte;
susţine editarea şi difuzarea presei de partid;
aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi asigură executarea acestuia;
cooptează membri noi ai Consiliului organizaţiei teritoriale a MPUV;
aprobă direcţiile de activitate ale Consiliului organizaţiei teritoriale;
convoacă Conferinţa organizaţiei teritoriale şi stabileşte norma de reprezentanţă la
Conferinţă;
elaborează propuneri privind activitatea MPUV la nivel local, teritorial şi naţional;
soluţionează alte probleme ce ţin de activitatea de statut şi de program a organizaţiei
teritoriale a MPUV, care nu ţin de competenţa Conferinţei.

Articolul 48. La şedinţele Consiliului organizaţiei teritoriale pot să participe cu drept de vot
consultativ:
a) Membrii comisiei de cenzori teritoriale;
b) Preşedinţii organizaţiilor primare, care nu intră în componenţa Consiliului organizaţiilor
teritoriale;
c) Membrii de partid din numărul persoanelor cu funcţii de răspundere din autorităţile
publice locale şi conducătorilor de unităţi economice.
Articolul 49. Consiliul organizaţiei teritoriale se convoacă în măsura necesităţii, dar nu mai rar
decât o dată la 3 luni.
Articolul 50. Biroul Permanent
1. Biroul Permanent este organul de conducere al organizaţiei de partid teritoriale în perioada
dintre Consiliile organizaţiilor teritoriale.
2. Biroul Permanent:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

coordonează activitatea organizaţiilor între şedinţele Consiliului organizaţiilor teritoriale;
asigură executarea deciziilor Consiliului organizaţiei teritoriale;
exercită controlul asupra executării deciziilor şi a sarcinilor de către organizaţiile primare
de partid;
asigură informarea operativă a organizaţiilor primare de partid;
gestionează patrimoniul organizaţiei;
aprobă lista de state pentru personalul propriu şi, dacă este necesar, pentru organizaţiile
primare de partid componente;
asigură legătura cu organizaţiile teritoriale ale altor partide sau formaţiuni politice, cu
sindicatele şi patronatele, precum şi cu alte organizaţii;
defineşte direcţiile principale, pe baza cărora organizaţiile primare îşi desfăşoară
activitatea;
conduce direct activitatea în campaniile electorale la alegerile locale şi naţionale;

•
•
•
•
•

coordonează activitatea de întrunire, selectare şi instruire a candidaţilor la alegerile locale
pe baza propunerilor organizaţiilor primare de partid;
elaborează şi propune pentru aprobare Consiliului organizaţiei teritoriale planul de
activitate al organizaţiei teritoriale;
menţine relaţii permanente cu structurile împuternicite ale organizaţiilor ierarhic
superioare ale MPUV;
ţine evidenţa membrilor de partid ai organizaţiei teritoriale;
elaborează şi propune pentru aprobare Consiliului organizaţiei teritoriale bugetul
organizaţiei teritoriale.

Articolul 51. Şedinţele Biroului Permanent se convoacă în măsura necesităţii, dar nu mai rar
decât o dată în lună, la iniţiativa Preşedintelui organizaţiei sau a cel puţin 1/3 dintre membrii săi.
La activitatea Biroului Permanent al organizaţiei teritoriale poate să participe cu drept de vot
consultativ:
a) Preşedintele comisiei teritoriale de cenzori;
b) Conducătorul fracţiunii de consilieri ai MPUV de nivelul doi.
Articolul 52. În componenţa Biroului Permanent intră:
a) Preşedintele şi Vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale;
b) Secretarul Executiv;
c) Conducătorul grupului de consilieri, aleşi pe listele MPUV în consiliul raional,
municipal;
d) Membrii Biroului Permanent, aleşi de Consiliul organizaţiei teritoriale.
Articolul 53.
1. Secretarul Executiv:
•
•
•
•
•
•

organizează activitatea care urmăreşte executarea deciziilor organelor de conducere ale
organizaţiilor teritoriale;
exercită controlul asupra executării deciziilor luate şi informează periodic despre aceasta
Biroul Permanent;
poartă răspundere pentru evidenţa membrilor de partid ai organizaţiei teritoriale;
asigură informarea operativă a organizaţiilor primare din organizaţia teritorială despre
activitatea de partid desfăşurată la moment;
este responsabil pentru asigurarea material-tehnică a activităţii partidului;
exercită alte atribuţii, stabilite de Consiliul organizaţiei teritoriale, Biroul Permanent sau
Preşedintele organizaţiei teritoriale.

2. Vicepreşedintele (ţii):
•
•
•

Este ales de consiliul organizaţiei teritoriale pe termen de 2 ani;
Este membru al biroului organizaţiei teritoriale;
Conduce şi coordonează activitatea pe anumite direcţii (ideologice, de tineret, sociale,
economice etc.).

Articolul 54. Comisia de cenzori a organizaţiilor teritoriale ale MPUV

1. Comisia de cenzori a organizaţiilor teritoriale ale MPUV controlează activitatea financiarcontabilă şi gestionarea patrimoniului organizaţiei.
2. Comisia de cenzori a organizaţiei teritoriale se formează pe termen de doi ani şi este compusă
din 3-7 membri. Comisia alege preşedintele, vicepreşedintele.
3. Comisia de cenzori a organizaţiei teritoriale activează pe baza Regulamentului aprobat de
Comisia de Cenzori Centrală a MPUV.
4. Comisia de cenzori a organizaţiei teritoriale prezintă rapoarte de activitate organelor executive
ale partidului.
5. Persoanele alese în Comisia de cenzori a organizaţiei teritoriale nu pot fi membri ai organelor
de conducere ale organizaţiei de partid teritoriale.

Capitolul VIII. Organele de conducere de nivel naţional
Articolul 55. Organele de conducere de nivel naţional ale partidului sunt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Congresul partidului;
Preşedintele partidului;
Secretarul Executiv al partidului;
Vicepreşedintele (ţii);
Consiliul Naţional;
Biroul Politic.

Articolul 56. Congresul MPUV
1. Congresul este organul suprem al MPUV.
2. Congresul:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

alege prin vot secret sau deschis Preşedintele partidului;
alege Consiliul Naţional al MPUV;
alege Comisia Centrală de Cenzori;
alege Comisia pentru etică şi disciplină;
aprobă şi modifică Statutul MPUV cu voturile ale cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor
prezenţi;
aprobă şi modifică Programul politic al partidului;
adoptă decizii referitoare la activitatea realizată de Consiliul Naţional şi Preşedinte.
adoptă decizii referitoare la activitatea realizată de Comisia Centrală de Cenzori şi
Comisia pentru etică şi disciplină;
adoptă decizii de dizolvare a MPUV;
soluţionează alte probleme ce ţin de activitatea de statut şi de program a MPUV.

3. Congresul este în drept să redelege unele împuterniciri ale sale Consiliului Naţional.
4. Congresul este în drept să acorde Secretariatului Congresului împuterniciri de operare în
documentele aprobate a modificărilor aprobate de Congres, precum şi să modifice forma
Statutului şi simbolica partidului, în cazul în care Ministerul Justiţiei va cere aceasta.

5. Congresul reprezintă o întrunire a membrilor partidului, aleşi în calitate de delegaţi la
conferinţele organizaţiilor teritoriale, conform normelor de reprezentanţă, stabilite de Consiliul
Naţional în funcţie de numărul din evidenţă al membrilor partidului.
6. Congresul se convoacă nu mai rar decât o dată la patru ani. Decizia de convocare a
Congresului este adoptată de Consiliul Naţional cu cel târziu o lună înainte de începutul
lucrărilor acestuia. Consiliul Naţional este obligat să convoace Congresul conform deciziei a cel
puţin 1/3 din Consiliile organizaţiilor teritoriale sau conform cererii a cel puţin 1/3 din membrii
Consiliului Naţional.
Articolul 57. Preşedintele MPUV
1. Preşedintele MPUV promovează Programul partidului, conduce activitatea partidului,
reprezintă partidul în toate relaţiile reciproce cu autorităţile de stat şi alte formaţiuni politice,
inclusiv străine şi internaţionale, poartă răspundere politică pentru rezultatele campaniilor
electorale, desfăşurate de partid. Preşedintele este ales pe termen de patru ani.
2. Preşedintele MPUV are următoarele atribuţii:
•
•
•
•
•
•
•

coordonează activitatea generală a MPUV;
prezidează Congresele şi şedinţele Biroului Politic, conduce activitatea acestuia;
reprezintă partidul în relaţiile reciproce cu organizaţiile şi organele de conducere ale
acestora, cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu alte partide şi organizaţii
din ţară şi de peste hotare;
poartă negocieri privind constituirea alianţelor politice cu alte partide politice şi
formaţiuni politice sau privind alte forme de colaborare, asociere sau unire;
face publică poziţia partidului în diferite probleme, prin declaraţii, organizarea de
conferinţe de presă, alte forme de comunicare;
propune pentru dezbatere Biroului Politic lista echipei guvernamentale;
este în drept să convoace şedinţele Consiliului Naţional, ale Biroului Politic al MPUV.

Articolul 58. În cazul în care Preşedintele partidului nu îşi poate îndeplini atribuţiile, acestea sunt
îndeplinite de Secretarul Executiv. În acest caz, Consiliul Naţional este obligat să convoace
congresul în termen de trei luni, pentru alegerea Preşedintelui.
Articolul 59. Secretarul Executiv al MPUV
Secretarul Executiv al MPUV coordonează activitatea curentă şi internă a partidului în modul
stabilit de Statut şi de regulamentele, aprobate de Consiliul Naţional, la nivel central şi în relaţiile
cu organizaţiile teritoriale.
Secretarul Executiv este ales de Consiliul Naţional pe termen de patru ani. În caz de
incompatibilitate sau imposibilitate de a deţine această funcţie în partid, el este eliberat (reales)
de Consiliul Naţional.
Secretarul Executiv:
•
•
•

se ocupă de pregătirea lucrărilor şi a documentelor, şi urmăreşte executarea deciziilor
adoptate;
coordonează activitatea organizaţiilor de partid teritoriale;
exercită funcţiile de Preşedinte al MPUV în lipsa acestuia, în baza dispoziţiei.

Articolul 60. Vicepreşedintele (ţii)
1. Este ales (sunt aleşi) de Consiliul Naţional pe termen de patru ani. În caz de incompatibilitate
sau imposibilitate de a deţine această funcţie în partid, el este eliberat/ei sunt eliberaţi (reales/şi)
de Consiliul Naţional.
2. Coordonează activitatea pe o direcţie anumită (ideologia, tinerii, economia, relaţiile externe
etc.).
Articolul 61. Consiliul Naţional al MPUV
1. Consiliul Naţional este organul deliberativ reprezentativ suprem al MPUV în perioada dintre
congrese, fiind compus din cel puţin 51 şi cel mult 99 de membri, care reglementează întreaga
activitate a partidului. Consiliul Naţional este ales pe termen de 4 ani. Consiliul Naţional este
ales din candidaţii propuşi de Conferinţele organizaţiilor teritoriale.
2. Consiliul Naţional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asigură executarea deciziilor Congresului;
alege şi revocă Secretarul Executiv al Partidului;
alege şi revocă Vicepreşedinţii până la trei persoane;
alege şi revocă componenţa Biroului Politic;
aprobă în conformitate cu statutul regulamentele de constituire şi activitate ale
structurilor organizatorice ale partidului, de acceptare şi excludere din partid, de aplicare
a sancţiunilor disciplinare şi evidenţă a membrilor partidului;
adoptă decizii privind formarea alianţelor, a blocurilor cu alte partide politice sau
formaţiuni politice sau privind alte forme de asociere;
aprobă strategia şi tactica de participare a partidului la alegerile generale locale şi
naţionale;
aprobă şi modifică listele candidaţilor la funcţia de deputat la alegerile parlamentare,
candidatura de Preşedinte al RM şi lista echipei guvernamentale pe baza propunerilor
referitoare la candidaturi, înaintate de Biroul Politic şi organizaţiile teritoriale ale MPUV;
aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al partidului, aprobă raportul de executare al
acestuia;
aprobă modificările la Statutul MPUV în cazuri excepţionale, pentru ajustarea acestuia la
prevederile legislaţiei;
poate schimba simbolica partidului cu 2/3 din voturile membrilor CN sau poate aproba
simbolica nouă;
în cazuri concrete, este în drept să ia decizii speciale referitoare la structura organelor de
conducere ale organizaţiilor teritoriale, care nu contravin prevederilor statutului;
adoptă decizia de convocare a Congresului MPUV, care conţine ordinea de zi, normele
de reprezentanţă a delegaţilor Congresului şi de propunere a candidaţilor pentru
componenţa viitorului CN din partea organizaţiilor teritoriale.

3. Consiliul Naţional este în drept să redelege unele dintre împuternicirile sale Biroului Politic,
pe o perioadă anumită, dar care nu va depăşi 6 luni.
Articolul 62. Consiliul Naţional este în drept să coopteze membri noi, care nu au fost aleşi de
Congres. Numărul maxim de membri cooptaţi suplimentar se stabileşte prin decizia Consiliului
Naţional, dar nu va depăşi 50% din numărul celor aleşi.

Articolul 63. Şedinţele Consiliului Naţional se convoacă în măsura necesităţii, dar nu mai rar
decât o dată la 6 luni, în baza:
a) dispoziţiei Preşedintelui;
b) deciziei Biroului Politic;
c) în baza cererii a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Naţional sau cel puţin 1/3 din
organizaţiile teritoriale.
Articolul 64.
La şedinţa Consiliului Naţional pot participa:
a)
b)
c)
d)

Membrii Comisiei Centrale de Cenzori;
Membrii Comisiei pentru etică şi disciplină;
Deputaţii în Parlament, aleşi pe listele MPUV;
Conducătorii de unităţi teritorial-administrative de nivelul doi, propuşi de MPUV.

Articolul 65. Biroul Politic al MPUV
1. Biroul Politic este organul operativ de analiză şi adoptare a deciziilor politice, compus din cel
mult 15 membri, împuterniciţi să adopte decizii politice şi să rezolve probleme organizatorice
referitoare la activitatea de statut şi de program a MPUV.
2. Biroul Politic:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

coordonează întreaga activitate a partidului conform deciziilor aprobate ale Congresului
şi ale Consiliului Naţional;
elaborează proiecte de hotărâri, pe care le prezintă pentru examinare şi aprobare
Consiliului Naţional;
formează şi coordonează grupurile de lucru în probleme de doctrină, program şi strategie
electorală;
formează şi coordonează grupurile de analiză a situaţiei politice, economice şi sociale,
interne şi internaţionale;
poartă negocieri privind alianţele politice cu alte partide, formaţiuni politice sau privind
alte forme de unire;
conduce operativ campaniile electorale ale MPUV la alegerile parlamentare şi locale, dar
şi cu participarea la referendumuri civile;
iniţiază şi realizează relaţiile MPUV la nivel intern şi internaţional cu alte partide,
organizaţii politice sau nepolitice, precum şi cu sindicatele şi patronatele;
coordonează activitatea publicaţiilor şi a mijloacelor mass-media centrale ale MPUV;
gestionează patrimoniul partidului;
îndeplineşte alte funcţii, prevăzute în statut.

3. În componenţa Biroului Politic intră:
a)
b)
c)
d)

Preşedintele partidului;
Secretarul Executiv al MPUV;
Vicepreşedintele MPUV;
Alţi membri ai Biroului Politic, aleşi de Consiliul Naţional, la propunerea Preşedintelui
MPUV.

4. Şedinţele Biroului Politic se convoacă în măsura necesităţii, dar nu mai rar decât o dată în
două săptămâni, în baza:
a) dispoziţiei Preşedintelui MPUV;
b) deciziei Biroului Politic;
c) cererii a cel puţin 1 /3 din membrii Biroului Politic.
La şedinţa biroului politic pot participa, cu drept de vot consultativ:
a) Preşedintele Comisiei Centrale de Cenzori;
b) Preşedintele Comisiei pentru etică şi disciplină.
Articolul 66. Comisia Centrală de Cenzori a MPUV.
1. Comisia Centrală de Cenzori este un organ independent şi exercită controlul asupra activităţii
financiare şi gestionarea patrimoniului partidului.
2. Comisia Centrală de Cenzori se alege la Congresul MPUV pe termen de 4 ani şi are în
componenţă 5 membri. Comisia Centrală de Cenzori este condusă de preşedinte, vicepreşedinte,
aleşi prin vot secret sau deschis.
3. Comisia Centrală de Cenzori este organul care controlează întreaga activitate financiară a
partidului. Comisia are dreptul să controleze din oficiu sau ca rezultat al reclamaţiilor şi
solicitărilor primite principiul de întocmire şi utilizare a bugetelor structurilor organizatorice ale
MPUV. Comisia controlează activitatea comisiilor teritoriale de cenzori.
4. Comisia Centrală de Cenzori îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de organizare
şi activitate, aprobat de Comisie.
5. Membrii Comisiei Centrale de Cenzori nu pot face parte din Consiliul Naţional, Biroul Politic
al MPUV sau din componenţa Comisiei pentru etică şi disciplină.
6. Comisia Centrală de Cenzori prezintă rapoarte de activitate şi rapoarte informative organelor
de conducere naţionale ale MPUV.
Articolul 67. Comisia pentru etică şi disciplină a MPUV
1. Comisia pentru etică şi disciplină este un organ de jurisdicţie naţională, care examinează
cererile, reclamaţiile şi plângerile depuse împotriva membrilor Consiliului Naţional, studiază
conflictele apărute între organele de conducere naţionale şi teritoriale, adoptă decizii asupra
contestaţiilor împotriva deciziilor care conţin sancţiuni disciplinare, aplicate de Consiliul
Naţional, Preşedintele MPUV şi Biroul Politic al MPUV.
2. Comisia pentru etică şi disciplină este aleasă de Congresul MPUV pe termen de patru ani, şi
din ea fac parte 5 membri. Comisia pentru etică şi disciplină alege preşedintele, vicepreşedintele
prin vot secret sau deschis.
3. Comisia pentru etică şi disciplină adoptă măsurile sau aplică sancţiunile prevăzute de Statutul
MPUV.
4. Comisia pentru etică şi disciplină îşi desfăşoară activitatea pe baza Regulamentului de
organizare şi activitate, aprobat de Consiliul Naţional al MPUV.

5. Comisia pentru etică şi disciplină prezintă Congresului rapoarte privind activitatea sa, în
măsura necesităţii.
6. Membrii Comisiei pentru etică şi disciplină nu pot intra în componenţa Consiliului Naţional, a
Biroului Politic al MPUV sau în componenţa Comisiei centrale de cenzori.
7. Deciziile Comisiei pentru etică şi disciplină pot fi contestate la Consiliul Naţional sau
Congresul MPUV, care vor adopta decizia finală.

Capitolul IX. Norme de procedură
Articolul 68. Organele de conducere ale partidului activează conform statutului cu participarea
majorităţii simple a membrilor lor, dacă Statutul nu prevede altfel.
Articolul 69. Deciziile organelor de conducere se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi,
dacă Statutul sau Regulamentul de activitate nu prevăd altfel.
Articolul 70. Deciziile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată în timpul votului
şi funcţia deţinută în partid. Deciziile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii
pentru organele şi organizaţiile ierarhic inferioare.
Articolul 71. Toate organele partidului activează conform prevederilor prezentului Statut şi ale
Regulamentelor respective. Regulamentele privind organele de partid sunt aprobate de Consiliul
Naţional.

TITLUL IV
Capitolul X. Presa
Articolul 72. MPUV poate înfiinţa organe de presă şi alte mijloace mass-media în conformitate
cu legislaţia în vigoare.
Articolul 73. Conducătorii organelor de presă de partid sunt numiţi în funcţie de Biroul Politic.
Articolul 74. Presa în cadrul MPUV este destinată pentru propagarea documentelor de program,
a Statutului partidului, a deciziilor organelor de conducere, difuzarea informaţiilor privind
activitatea partidului, a reprezentanţilor MPUV în organele locale de diferite niveluri şi din
structurile de stat.
Articolul 75. În cazul în care organul de presă de partid a încălcat prevederile Statutului, normele
de etică şi morală, Biroul Politic intervine şi adoptă deciziile politice şi organizatorice de rigoare.
Comisia pentru etică şi disciplină este în drept să adopte decizii cu privire la litigiile referitoare
la activitatea de statut şi de program a presei de partid şi să aplice sancţiuni (inclusiv eliberarea
din funcţie), faţă de conducerea presei de partid.

Capitolul XI. Fracţiunea parlamentară şi grupurile de consilieri
Articolul 76.
1. Grupul de deputaţi ai Parlamentului RM şi grupurile de consilieri ale MPUV se formează din
toţi deputaţii parlamentului şi consilierii aleşi pe listele MPUV conform legislaţiei în vigoare.
2. Grupul parlamentar şi grupurile de consilieri se formează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza
Regulamentului, aprobat de Consiliul Naţional.
3. Deputaţilor şi consilierilor care se retrag din grupul parlamentar şi grupul de consilieri al
MPUV nu li se acordă sprijin politic şi se propune excluderea acestora din partid.
4. Membrii grupului parlamentar sau ai grupului de consilieri, excluşi sau plecaţi din MPUV, au
obligaţia morală să depună mandatul obţinut cu susţinerea politică a MPUV.

Capitolul XII. Activitatea membrilor partidului în funcţiile de conducere în
cadrul administraţiei publice
Articolul 77. Activitatea membrilor partidului, numiţi în funcţii de conducere în cadrul
administraţiei publice, trebuie să urmărească realizarea Programului partidului şi a deciziilor
organelor de conducere ale MPUV de nivelul respectiv.
Articolul 78. Conducerea partidului de nivelul respectiv poate pune problema răspunderii
disciplinare şi a retragerii sprijinului politic pentru membrul de partid, când acesta aduce
prejudiciu partidului.

TITLUL V. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ A PARTIDULUI
Capitolul XIII. Cotizaţiile de membru
Articolul 79. Mijloacele financiare ale MPUV se formează din cotizaţiile de membru, donaţiile
de sponsor şi benevole de la persoane fizice şi juridice ale Republicii Moldova, subvenţii de la
Bugetul de Stat, alocate conform legislaţiei.
Articolul 80. Mărimea minimă a cotizaţiilor, distribuţia şi utilizarea acestora sunt stabilite prin
Regulamentul aprobat de Consiliul Naţional.
Articolul 81. Achitarea cotizaţiilor de membru este obligatorie, eschivarea de la această
obligaţiune atrage răspunderea disciplinară, inclusiv excluderea din partid.
Articolul 82. Încasările şi defalcările de mijloace băneşti ale partidului se efectuează conform
legislaţiei Republicii Moldova.

Capitolul XIV. Mijloacele financiare şi patrimoniul partidului
Articolul 83. Mijloacele financiare ale partidului pot fi utilizate pentru procurarea bunurilor,
achitarea costului lucrărilor şi serviciilor necesare pentru realizarea sarcinilor de statut.
Articolul 84. Partidul poate avea în proprietate:
•

bunuri mobile şi imobile;

•

întreprinderi şi organizaţii la autogestiune, constituite de partid conform legii.

Articolul 85. În scopul realizării sarcinilor de statut, MPUV poate constitui conform legii
întreprinderi şi organizaţii la autogestiune cu drept de persoană juridică. Decizia de constituire a
acestora este aprobată de Biroul Politic.
Articolul 86. Biroul Politic adoptă decizii privind:
•
•
•
•

numirea şi eliberarea din funcţie a persoanei responsabile de contabilitatea partidului;
numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorului întreprinderii sau organizaţiei la
autogestiune;
constituirea întreprinderilor şi a organizaţiilor la autogestiune;
alte chestiuni, legate de statutul MPUV de fondator de întreprinderi şi organizaţii la
autogestiune.

Articolul 87. Veniturile din activitatea întreprinderilor şi a organizaţiilor la autogestiune ale
MPUV nu pot fi distribuite membrilor partidului şi se utilizează doar pentru realizarea scopurilor
de statut, precum şi în scopuri caritabile şi alte scopuri umanitare.

Capitolul XV. Controlul asupra activităţii economico-financiare
Articolul 88. Controlul asupra activităţii economico-financiare a partidului, a întreprinderilor şi
organizaţiilor constituite de acesta, este exercitat de Comisia Centrală de Cenzori.
Articolul 89. Comisia Centrală de Cenzori este obligată să efectueze revizii anuale. Comisia
Centrală de Cenzori va expedia Consiliului Naţional o copie de pe procesul-verbal al reviziei.
Comisia este în drept să efectueze revizii neplanificate.
Articolul 90. Comisia Centrală de Cenzori are dreptul să solicite actele necesare oricărei
persoane cu funcţii de răspundere din partid.
Articolul 91. Partidul prezintă anual, până la data de 31 martie, rapoarte financiare Curţii de
Conturi, Ministerului Finanţelor şi Ministerului Justiţiei ale RM.

TITLUL XVI. DISPOZIŢII FINALE
Articolul 92. MPUV îşi poate suspenda activitatea conform prevederilor legislaţiei, prin:
a)
b)
c)
d)

reorganizare;
autodizolvare;
dizolvarea partidului pe cale judiciară sau în baza deciziei Curţii Constituţionale;
reorganizarea şi încetarea activităţii MPUV are loc în conformitate cu Legea RM privind
partidele, prin decizia organului său suprem.

Articolul 93. MPUV este persoană juridică şi îşi are adresa juridică în municipiul Bălţi.
Articolul 94. Prezentul Statut a fost acceptat şi aprobat la primul Congres de Constituire a
partidului politic MPUV.

