Adoptat la Congresul III
din 12 iulie 2008

STATUTUL
MIŞCĂRII SOCIAL-POLITICE „RAVNOPRAVIE”

I. DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Statutul juridic al Mişcării Social-Politice «Ravnopravie»
1. Mişcarea Social-Politică «Ravnopravie» (denumită în continuare Mişcare) este o asociaţie
obştească menită să atragă cetăţenii Republicii Moldova în viaţa politică a societăţii, să-i facă
să participe la acţiuni politice şi obşteşti, să-şi exprime voinţa politică în cadrul alegerilor şi
referendumurilor, menită să reprezinte interesele cetăţenilor în autorităţile publice centrale şi
locale.
2. Mişcarea este persoană juridică care dispune de patrimoniu propriu, de balanţă proprie, de cont
de decontare la bancă, de ştampilă rotundă, de ştampile dreptunghiulare, de blanchete,
eliberează membrilor săi carnete de membru, dispune de drepturi patrimoniale şi drepturi
nepatrimoniale, îşi asumă responsabilităţi, poate fi reclamant sau pîrît în judecată.
3. Mişcarea nu răspunde pentru obligaţiile membrilor săi, la fel ca şi membrii Mişcării nu răspund
pentru obligaţiile Mişcării.
Articolul 2. Denumirea Mişcării
Denumirea completă a Mişcării este Mişcarea Social-Politică «Ravnopravie», iar cea
abreviată – M.S.P. «Ravnopravie».
Articolul 3. Teritoriul în care Mişcarea îşi desfăşoară activitatea
1. Mişcarea îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
2. Consiliul Mişcării Social-Politice «Ravnopravie» (denumit în continuare Consiliu) este organul
de conducere permanent al Mişcării şi îşi are sediul în oraşul Chişinău, Republica Moldova.
Articolul 4. Principiile de bază ale activităţii Mişcării
1. La baza activităţii Mişcării stau următoarele principii: caracterul benevol, egalitatea în drepturi,
autoadministrarea, legalitatea, publicitatea. Mişcarea îşi stabileşte liber structura sa internă,
obiectivele, formele şi metodele activităţii sale, cu restricţiile stabilite de legislaţia Republicii
Moldova.
2. Mişcarea oferă tuturor membrilor săi, indiferent de sex şi naţionalitate, posibilităţi egale pentru
a fi aleşi în organele de conducere ale Mişcării, pentru a fi înscrişi în listele de candidaţi la
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funcţiile de deputat, de consilier şi la alte funcţii elective în autorităţile publice centrale şi
locale în modul prevăzut de prezentul Statut şi de legislaţia Republicii Moldova.
3. Activitatea Mişcării se întemeiază pe comunitate ideatică şi responsabilitate comună, ceea ce
presupune:
•
•
•
•
•

•

eligibilitatea tuturor organelor de conducere ale Mişcării;
responsabilitatea periodică a organelor de conducere şi a persoanelor cu funcţie de răspundere
din Mişcare conform prezentului Statut;
colegialitatea şi publicitatea în activitatea tuturor subdiviziunilor structurale, organelor de
conducere şi persoanelor cu funcţie de răspundere din Mişcare;
răspunderea personală a membrilor de partid pentru îndeplinirea obligaţiilor statutare şi
însărcinărilor;
disciplina de partid, care prevede îndeplinirea obligatorie de toate organele de conducere şi
toate persoanele cu funcţie de răspundere din Mişcare, de fiecare membru de partid a deciziilor
organelor de conducere şi ale persoanelor cu funcţie de răspundere din Mişcare adoptate în
limitele competenţei lor stabilite de prezentul Statut;
luarea în considerare a opiniilor minorităţii la elaborarea deciziilor şi supunerea necondiţionată
a acesteia majorităţii după adoptarea deciziilor.

Articolul 5. Simbolica Mişcării
Mişcarea are emblema sa. Emblema Mişcării reprezintă o compoziţie din următoarele
elemente: o acvilă cu aripile desfăcute ţine în gheare o ramură de laur şi poartă pe piept un scut, pe
care stă scris în trei rînduri: «Ravnopravie» – în rîndul de sus, ”Mişcarea Social-Politică” – în
rîndurile de jos.
În emblema executată în culori cuvîntul «Ravnopravie» este de culoare roşie, iar cuvintele
„Mişcarea Social-Politică” – de culoare neagră; acvila şi scutul sînt de culoare galben-aurie,
ramura de laur este verde. Reprezentarea grafică a simbolului este anexată la prezentul Statut
II. SCOPURILE ŞI SARCINILE MIŞCĂRII
Articolul 6. Scopurile Mişcării
1. Mişcarea este creată şi îşi desfăşoară activitatea pentru a realiza următoarele scopuri:
•

•
•
•
•

constituirea unei societăţi civile în Republica Moldova, afirmarea egalităţii în drepturi între
etnii, edificarea unui stat democratic de drept, asigurarea drepturilor şi libertăţilor democratice
ale omului, drepturilor minorităţilor naţionale (grupurilor etnice), păstrarea identităţii lor
naţionale, afirmarea valorilor general umane;
formarea opiniei publice;
instruirea şi educarea politică a cetăţenilor;
exprimarea atitudinilor cetăţenelor faţă de diverse probleme ale vieţii sociale, aducerea acestor
atitudini la cunoştinţa opiniei publice, a autorităţilor publice centrale şi locale;
înaintarea candidaţilor (listelor de candidaţi) la alegerile parlamentare şi locale, participarea la
aceste alegeri şi la activitatea organelor elective.

2. Mişcarea îşi va aduce contribuţia la:
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•
•
•
•
•

realizarea sarcinilor strategice de dezvoltare a ţării – asigurarea cetăţenilor Republicii Moldova
unui nivel de trai decent şi edificarea unui stat efectiv social;
acordarea limbii ruse statutului de limbă de stat;
asigurarea drepturilor şi libertăţilor garantate cetăţenilor de Constituţia şi legile Moldovei, de
normele dreptului internaţional;
constituirea societăţii civile în Moldova, conlucrarea, pe baze democratice, dintre instituţiile
societăţii civile şi autorităţile publice, respectarea drepturilor cetăţenilor la identificarea etnică,
lingvistică, culturală şi confesională;
crearea unui sistem al puterii de stat care ar garanta securitatea, protecţia vieţii şi drepturilor
cetăţenilor, respectarea legilor.

Articolul 7. Sarcinile Mişcării
Pentru a atinge scopurile statutare, Mişcarea realizează următoarele sarcini:
•
•
•
•
•
•
•

înaintează candidaţi la funcţii elective în cadrul alegerilor parlamentare şi locale şi le acordă tot
sprijinul necesar;
urmăreşte, în calitate de observator, desfăşurarea alegerilor, respectarea drepturilor electorale
ale cetăţenilor, activitatea comisiilor electorale, efectuarea tuturor acţiunilor electorale în strictă
conformitate cu legislaţia;
efectuează munca de agitaţie şi propagandă, de culturalizare politică, de informare a populaţiei
despre toate direcţiile de activitate ale Mişcării;
participă la viaţa politică a societăţii pentru a asigura adevărata putere a poporului în Republica
Moldova, pentru a constitui un stat efectiv social;
contribuie la consolidare forţelor sociale ale Moldovei pentru a apăra dreptul constituţional al
cetăţeanului Republicii Moldova la un trai decent;
contribuie la elaborarea iniţiativelor legislative în conformitate cu legislaţia Republicii
Moldova, inclusiv la elaborarea programelor regionale în domeniul economiei, ocrotirii
sănătăţii, învăţămîntului, culturii, dezvoltării spirituale, sportului şi odihnei;
se opune extremismului politic, naţional şi de orice altă natură, manifestărilor de şovinism şi de
separatism etnic.

III. CALITATEA DE MEMBRU AL MIŞCĂRII
Articolul 8. Dispoziţii generale
1. Intrarea în Mişcare este benevolă şi individuală. Membrii Mişcării participă la activitatea
Mişcării, au drepturi şi obligaţii egale în conformitate cu prezentul Statut.
2. Membru al Mişcării poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova care a împlinit 18 ani,
recunoaşte şi îndeplineşte Programul Mişcării şi prezentul Statut, se încadrează în activitatea
unei subdiviziuni structurale a Mişcării.
3. Membrul Mişcării nu poate fi concomitent şi membru al altei organizaţii politice.
4. Membrilor Mişcării li se eliberează carnet Mişcare de modelul stabilit.
Articolul 9. Condiţiile primirii în Mişcare
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1. Decizia de primire în Mişcare se adoptă de Consiliul secţiei teritoriale a Mişcării de la locul de
trai al cetăţeanului. În lipsa organizaţiei teritoriale respective, cererea de primire în Mişcare se
examinează de Consiliul Mişcării.
2. Cetăţeanul Republicii Moldova care doreşte să intre în Mişcare depune personal, la Consiliul
secţiei teritoriale a Mişcării de la locul de trai, o cerere scrisă de intrare în Mişcare şi o
declaraţie scrisă că nu este membru al nici unei organizaţii politice. În cererea de intrare în
Mişcare se vor indica: numele, prenumele, data naşterii, domiciliul, cetăţenia, confirmarea
recunoaşterii prevederilor Programului Mişcării şi prezentului Statut.
3. Cererea de intrare în Mişcare se examinează şi asupra ei se adoptă o decizie în termen de cel
mult două luni de la dată depunerii. În cazul depunerii cererii la Consiliul Mişcării, termenul de
examinare a cererii şi de adoptare a unei decizii definitive asupra ei nu poate depăşi trei luni de
la data depunerii.
Articolul 10. Evidenţa membrilor Mişcării
1. Evidenţa generală a membrilor Mişcării este ţinută de Consiliul Mişcării. Toţi membrii
Mişcării aflaţi la evidenţă în secţiile teritoriale ale Mişcării constituie numărul total al
membrilor Mişcării.
2. Evidenţa membrilor Mişcării din secţiile regionale se ţine de Consiliul secţiei regionale.
Membrul Mişcării se poate afla la evidenţă numai la o singură secţie regională a Mişcării, şi
anume la cea de la locul de trai.
3. Consiliul secţiei primare a Mişcării ţine evidenţa membrilor Mişcării care locuiesc în raza
teritorială a secţiei.
Articolul 11. Condiţiile încetării şi suspendării calităţii de membru al Mişcării
1. Calitatea de membre al Mişcării încetează (se pierde) în următoarele cazuri:
•
•
•
•
•
•

ieşire benevolă din Mişcare la cerere personală scrisă;
excludere din Mişcare în condiţiile şi temeiurile prevăzute de prezentul Statut;
ramînere definitivă a hotărîrii judecătoreşti privind recunoaşterea cetăţeanului incapabil;
pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
aderare la altă organizaţie politică la cerere personală scrisă;
deces al cetăţeanului membru al Mişcării.

2. Orice membru al Mişcării poate înceta calitatea sa de membru prin depunerea cererii scrise
respective la Consiliul secţiei primare în care se află la evidenţă.
3. Excluderea din Mişcare este cea mai gravă sancţiune pentru un membru al Mişcării.
Excluderea din Mişcare se aplică pentru neîndeplinirea sistematică a obligaţiilor statutare,
pentru încălcarea prezentului Statut, pentru acţiuni ce discreditează Mişcarea.
4. Decizia de excludere din Mişcare poate fi adoptată de Consiliul Mişcării, de Consiliul secţiei
teritoriale sau de Consiliul secţiei primare a Mişcării. Decizia de excludere din Mişcare poate fi
atacată la organul ierarhic superior al Mişcării în termen de două luni.
5. Calitatea de membru al Mişcării se suspendă pe perioada exercitării de către membrul Mişcării
a unei funcţii publice sau de altă natură, a cărei deţinere este incompatibilă, conform legislaţiei
moldoveneşti în vigoare, cu calitatea de membru al unei organizaţii politice. Decizia de
suspendare a calităţii de membru al Mişcării şi cea de restabilire în Mişcare se adoptă de

http://www.partide.md

Consiliul secţiei regionale în care membrul respectiv al Mişcării se află la evidenţă, în baza
cererii personale scrise.
Articolul 12. Drepturile membrului Mişcării
Conform prezentului Statut, membrul Mişcării are următoarele drepturi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

să participe la activitatea Mişcării;
să dezbată orice probleme ale activităţii Mişcării, să-şi exprime liber opinia;
să participe, în condiţiile Statutului, la elaborarea deciziilor Mişcării, la programele, proiectele,
acţiunile realizate de Mişcare;
să aleagă şi să fie ales în organele de conducere, de revizie şi control ale Mişcării şi ale
subdiviziunilor ei structurale;
să beneficieze de protecţia şi susţinerea Mişcării;
să depună cereri şi propuneri la organele Mişcării;
să fie informat despre activitatea Mişcării, a organelor şi subdiviziunilor ei structurale;
să atace deciziile şi acţiunile organelor şi persoanelor cu funcţie de răspundere din Mişcare în
condiţiile prezentului Statut;
să propună candidaţi şi să candideze personal la funcţiile elective şi la alte funcţii în autorităţile
publice centrale şi locale în modul prevăzut de legislaţia electorală a Republicii Moldova şi de
prezentul Statut.

Articolul 13. Obligaţiile membrului Mişcării
Conform prezentului Statut, membrul Mişcării este obligat:
•
•
•
•
•
•

•
•

să respecte prezentul Statut;
să contribuie la realizarea scopurilor de program ale Mişcării;
să achite regulat cotizaţiile de membru;
să propage ideile Mişcării, să contribuie la extinderea influenţei ei în societate;
să se implice nemijlocit în activitatea subdiviziunii structurale a Mişcării în care se află la
evidenţă;
să îndeplinească deciziile organelor de conducere şi persoanelor cu funcţie de răspundere din
subdiviziunea structurală a Mişcării în care se află la evidenţă, precum şi deciziile tuturor
organelor de conducere, de revizie şi control ierarhic superioare şi cele ale persoanelor cu
funcţie de răspundere din Mişcare adoptate în limitele competenţelor stabilite de prezentul
Statut;
să susţină Mişcarea şi candidaţii ei la alegeri;
în cazul schimbării domiciliului, în termen de o lună să înştiinţeze Consiliul secţiei teritoriale
de la vechiul loc de trai pentru a fi scos de la evidenţă şi a fi luat la evidenţă de secţia teritorială
a Mişcării de la noul loc de trai.

Articolul 14. Stimulări şi sancţiuni
1. Membrii Mişcării pot fi stimulaţi prin declararea mulţumirii, prin decorare cu Diplomă sau
Diplomă de Onoare, prin aplicarea altor stimulări stabilite de Consiliul Mişcării. Stimulările
pot fi aplicate de Consiliul Mişcării şi de Consiliul secţiei teritoriale a Mişcării.
2. Pentru merite deosebite în faţă Mişcării, prin decizie a Consiliului Mişcării, membrului
Mişcării i se conferă titlul „Membru de Onoare al Mişcării Social-Politice «Ravnopravie» şi i
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se înmînează insigna comemorativă. Modul de conferire a acestui titlu, de confecţionare şi de
evidenţă a insignelor comemorative se stabileşte în Regulamentul aprobat de Consiliul
Mişcării.
3. Pentru încălcarea prezentului Statut, Consiliul Mişcării, Consiliul secţiei teritoriale sau
Consiliul secţiei locale poate aplica membrului Mişcării următoarele sancţiuni: preîntîmpinare,
mustrare, mustrare aspră.
4. Excluderea din Mişcare este sancţiunea maximă care poate fi aplicată unui membru al Mişcării.
Excluderea din Mişcare se efectuează în temeiurile şi în modul prevăzut de prezentul Statut.

IV. STRUCTURA MIŞCĂRII ŞI SISTEMUL ORGANELOR EI
Articolul 15. Structura Mişcării
1. Secţiile teritoriale, locale şi primare ale Mişcării, create după principiul organizării
administrativ-teritoriale a Republicii Moldova, constituie structura acestuia.
2. Secţia teritorială este subdiviziunea structurală a Mişcării care îşi desfăşoară activitatea pe
teritoriul unui raion, municipiu sau al U.T.A. Găgăuzia.
3. Secţia locală este subdiviziunea structurală a Mişcării care îşi desfăşoară activitatea pe
teritoriul unui sat, unei comune, unui oraş. Secţia locală face parte din secţia teritorială a
Mişcării.
4. Secţia primară este subdiviziunea structurală a Mişcării care îşi desfăşoară activitatea, de
regulă, în cadrul unei secţii de votare. Secţia primară face parte din secţia locală.
Articolul 16. Organizaţiile primare
1. O organizaţie primară a Mişcării poate fi formată din cel puţin trei membri ai Mişcării care
locuiesc, de regulă, în cadrul unei secţii de votare.
2. Organizaţia primară are următoarele organe de conducere: adunarea generală, preşedintele,
secretarul executiv.
3. Adunarea generală este organul de conducere suprem al organizaţiei primare. Adunarea
generală:
•
•
•
•
•

alege preşedintele şi secretarul executiv al organizaţiei;
aprobă raportul anual al preşedintelui;
aprobă planul de acţiuni;
alege delegaţi la conferinţe ale organizaţiei ierarhic superioare;
alege casierul organizaţiei.

4. Adunarea generală a organizaţiei primare se convoacă ori de cîte ori este necesar, dar nu mai
rar de o dată în 6 luni. Adunarea generală a organizaţiei primare este deliberativă dacă la ea
sînt prezenţi mai mult de jumătate de membrii Mişcării aflaţi la evidenţă în această organizaţie.
Adunarea generală a organizaţiei primare adoptă decizii cu simpla majoritate de voturi ai celor
prezenţi la ea.
5. Preşedintele organizaţiei primare:
•

reprezintă organizaţia şi conduce activitatea ei;
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•
•

convoacă şi prezidează adunarea generală;
coordonează activitatea organizaţiei primare în perioada campaniilor electorale.

6. Secretarul executiv al organizaţiei primare:
•
•
•

transpune în viaţă deciziile adunării generale;
întreţine legături permanente cu structurile împuternicite ale organizaţiilor ierarhic superioare
ale Mişcării;
elaborează şi prezintă planul de acţiuni al organizaţiei primare.

7. Casierul încasează cotizaţiile de membru şi prezintă dări de seamă secţiei teritoriale respective
a Mişcării.
Articolul 17. Organizaţiile locale
1. Organizaţiile primare care activează în cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul
întîi formează o organizaţie locală a Mişcării – sătească, comunală, orăşenească.
2. Organizaţia locală are următoarele organe de conducere:
•
•
•
•

adunarea generală sau conferinţa (în cazul în care organizaţia locală include cel puţin două
organizaţii primare);
Consiliul organizaţiei locale;
preşedintele Consiliului;
secretarul executiv.

3. Adunarea generală (conferinţa) este organul de conducere suprem al organizaţiei locale.
Adunarea generală (conferinţa):
•
•
•
•
•

alerge Consiliul organizaţiei locali;
aprobă rapoartele anuale ale preşedintelui Consiliului organizaţiei locale şi cele ale secretarului
executiv;
aproba planul de acţiuni şi bugetul organizaţiei;
alege delegaţi la conferinţa organizaţiei teritoriale conform normelor de reprezentare stabilite
de Consiliul organizaţiei teritoriale;
soluţionează alte probleme ce ţin de activitatea prevăzută de Statutul şi Programul Mişcării.

4. Adunarea generală (conferinţa) organizaţiei locale se convoacă ori de cîte ori este necesar, dar
nu mai rar de o dată pe an. Adunarea generală (conferinţa) adoptă decizii cu simpla majoritate
de voturi ai celor prezenţi, cu condiţia că la ea sînt prezenţi mai mult de jumătate din membrii
(delegaţii) organizaţiei locale.
5. Consiliul organizaţiei locale:
•
•
•
•
•
•
•

alege preşedintele organizaţiei locale;
propune candidaţi pentru includerea lor în lista electorală a Mişcării la alegerile locale;
execută deciziile adunării generale (conferinţei);
conduce activitatea organizaţiei locale în perioada dintre adunări generale (conferinţe);
elaborează bugetul organizaţiei locale;
alege secretarul executiv al organizaţiei locale;
soluţionează alte probleme ce ţin de activitatea prevăzută de Statutul şi Programul Mişcării.
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6. Consiliul organizaţiei locale se convoacă la şedinţe ori de cîte ori este necesar, dar mai rar de o
dată în trimestru. Şedinţa Consiliului este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi mai mult de
jumătate din membrii Consiliului.
7. Preşedintele Consiliului organizaţiei locale:
•
•
•

reprezentă organizaţia şi conduce activitatea ei;
convoacă şi prezidează adunarea generală (conferinţa), şedinţele Consiliului organizaţiei
locale;
coordonează activitatea organizaţiei locale în perioada alegerilor parlamentare şi locale.

8. Secretarul executiv:
•
•
•
•
•

asigură executarea deciziilor Consiliului organizaţiei locale;
conduce activitatea organizaţiei locale în perioada dintre şedinţele Consiliului organizaţiei
locale;
elaborează şi propune spre aprobare Consiliului planul de acţiuni al organizaţiei locale;
ţine evidenţa membrilor organizaţiei locale;
soluţionează alte probleme ce ţin de activitatea prevăzută de Statutul şi Programul Mişcării.

Articolul 18. Organizaţiile teritoriale
1. Organizaţia teritorială a Mişcării cuprinde organizaţiile primare şi cele locale care activează în
cadrul unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul al doilea (raion, municipiu, U.T.A.
Găgăuzia).
2. Organizaţiile teritoriale dispun de autonomie în chestiuni organizatorice şi în activitate politică,
în limitele prevăzute de Statutul şi Programul Mişcării, şi exercită următoarele atribuţii:
•
•
•

coordonează activitatea lor, realizează la nivelul lor sarcinile prevăzute de Statutul şi
Programul Mişcării, de deciziile organelor ierarhic superioare ale Mişcării;
în baza analizei situaţiei, se pronunţă asupra problemelor locale şi astfel influenţează deciziile
autorităţilor administraţiei publice locale;
organizează şi desfăşoară campaniile electorale ale Mişcării pe teritoriul său.

3. Constituirea organizaţiei teritoriale se aprobă de Consiliul Mişcării.
4. Organizaţia teritorială are următoarele organe de conducere: conferinţa, Consiliul organizaţiei
teritoriale, preşedintele Consiliului, secretarul executiv.
5. Conferinţa este organul de conducere suprem al organizaţiei teritoriale. Conferinţa:
•
•
•
•
•
•

alege Consiliul organizaţiei teritoriale;
alege comisia de revizie şi control;
aprobă rapoartele Consiliului organizaţiei teritoriale şi cele ale comisiei de revizie şi control;
aprobă planul de acţiuni şi bugetul organizaţiei teritoriale;
alege delegaţi la congresul Mişcării conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul
Mişcării;
soluţionează alte probleme ce ţin de activitatea prevăzută de Statutul şi Programul Mişcării.

6. Conferinţa organizaţiei teritoriale se convoacă ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar de o
dată în doi ani.
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7. Conferinţa organizaţiei teritoriale se convoacă prin decizie a Consiliului organizaţiei teritoriale,
prin decizie a Consiliului Mişcării sau la cererea a cel puţin 1/3 din organizaţiile locale ori 1/3
din membrii Consiliului organizaţiei teritoriale.
8. Delegaţi la conferinţa organizaţiei teritoriale se aleg de organizaţiile primare şi locale conform
normelor de reprezentare aprobate de Consiliul organizaţiei teritoriale sau de Consiliul
Mişcării.
9. Conferinţa organizaţiei teritoriale este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi mai mult de jumătate
din delegaţi sau membrii organizaţiei teritoriale. Conferinţa adoptă decizii cu simpla majoritate
de voturi ai celor prezenţi la ea.
10. Consiliul organizaţiei teritoriale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

convoacă conferinţa;
alege preşedintele Consiliului;
alege secretarul executiv;
conduce activitatea organizaţiei teritoriale;
organizează executarea deciziilor conferinţei, ale organelor ierarhic superioare ale Mişcării;
propune Consiliului Mişcării candidaturi pentru lista candidaţilor din partea Mişcării la
alegerile parlamentare, înaintează candidaţi la funcţiile elective din unităţile administrativteritoriale de nivelul al doilea;
propune candidaţi pentru funcţia de primar din centre raionale şi municipii;
propune candidaţi pentru funcţiile elective din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi;
aprobă bugetul organizaţiei şi asigură executarea lui;
reînnoieşte componenţa sa în limitele a 25% din membrii săi;
aprobă direcţiile sale de activitate;
adoptă decizii asupra rapoartelor preşedintelui Consiliului şi ale secretarului executiv;
convoacă conferinţa organizaţiei teritoriale şi stabileşte normele de reprezentare la conferinţă;
soluţionează alte probleme legate de activitatea prevăzută de Statutul şi Programul Mişcării,
care nu ţin de competenţa conferinţei.

11. Consiliul organizaţiei teritoriale se convoacă la şedinţe ori de cîte ori este necesar, dar nu mai
rar decît o dată în trimestru. Deciziile Consiliului se adoptă cu majoritatea simplă de voturi, cu
condiţia că la şedinţă sînt prezenţi cel puţin jumătate din membrii acestuia.
12. Preşedintele Consiliului organizaţiei teritoriale:
•
•
•
•
•

convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului organizaţiei teritoriale;
coordonează activitatea organizaţiilor primare şi celor locale;
reprezentă organizaţia teritorială şi conduce activitatea ei, inclusiv în perioada campaniilor
electorale;
reprezintă organizaţia teritorială în relaţiile ei cu alte organizaţii şi organe de conducere ale
Mişcării, cu autorităţile publice locale, cu alte partide şi organizaţii care activează pe teritoriul
unităţii administrativ-teritorial respective;
exercită alte atribuţii şi realizează sarcinile stabilite de organele de conducere centrale ale
Mişcării.

13. Secretarul executiv:
•
•

conduce activitatea organizaţiei teritoriale în perioada dintre şedinţele Consiliului organizaţiei
teritoriale;
asigură executarea deciziilor Consiliului organizaţiei teritoriale;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

asigură informarea operativă a organizaţiilor primare şi celor locale;
administrează patrimoniul organizaţiei;
aprobă statele aparatului;
coordonează activitatea de selectare şi de instruire a candidaţilor propuşi de organizaţiile
primare pentru alegerile locale;
elaborează şi propune spre aprobare Consiliului organizaţiei teritoriale planul de acţiuni al
organizaţiei teritoriale;
ţine evidenţa membrilor organizaţiei teritoriale;
elaborează şi propune spre aprobare Consiliului organizaţiei teritoriale bugetul organizaţiei
teritoriale;
este responsabil de asigurarea tehnico-materială a organizaţiei teritoriale;
exercită alte atribuţii stabilite de Consiliu sau de preşedintele Consiliului.

14. Comisia de revizie şi control (C.R.C.) a organizaţiei teritoriale:
•
•

controlează activitatea financiară a organizaţiei şi administrarea patrimoniului ei;
prezintă dări de seamă organelor teritoriale ale Mişcării.

În componenţa C.R.C. se aleg 3–7 persoane pe un termen de 2 ani. Comisia îşi alege
preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul.
În C.R.C. nu pot fi aleşi membri ai organelor de conducere ale organizaţiei teritoriale.
Articolul 19. Organele de conducere de nivel naţional
1. Partidul are următoarele organe de conducere de nivel naţional:
•
•
•
•
•

Congresul Mişcării;
Consiliul Mişcării;
Preşedintele Consiliului Mişcării;
Consiliul Politic al Mişcării;
Secretarul executiv al Mişcării.

2. Congresului Mişcării:
•
•
•
•
•
•
•

este organul suprem al Mişcării;
alege Consiliul Mişcării;
alege Comisia de revizie şi control a Mişcării;
aprobă şi modifică Statutul şi Programul Mişcării;
adoptă decizii asupra rezultatelor activităţii Consiliului şi Comisiei de revizie şi control a
Mişcării;
decide reorganizarea Mişcării, asocierea lui cu alte formaţiuni politice, dizolvarea Mişcării;
soluţionează alte probleme ce ţin de activitatea prevăzută de Statutul şi Programul Mişcării.

3. Congresul se convoacă nu mai rar decît o dată în 2 ani, la decizia Consiliului Mişcării, la
decizia a cel puţin 1/3 din consiliile organizaţiilor teritoriale sau la cererea a cel puţin 1/3 din
membrii Consiliului Mişcării, după caz.
4. Congresul poate delega Consiliului Mişcării o parte din împuternicirile sale.
5. Congresul este o întrunire a membrilor Mişcării aleşi ca delegaţi de conferinţele organizaţiilor
teritoriale conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul Mişcării în funcţie de
numărul membrilor Mişcării aflaţi la evidenţă.
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6. Congresul este deliberativ dacă la lucrările lui participă mai mult de jumătate din delegaţii
aleşi. Congresul adaptă decizii cu majoritatea simplă de voturi ai delegaţilor prezenţi.
7. Consiliul Mişcării este organul reprezentativ decizional suprem al Mişcării în perioada dintre
congrese. Consiliul Mişcării este ales de congres pentru un termen de 2 ani.
8. Consiliul Mişcării:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

asigură îndeplinirea deciziilor congresului Mişcării;
alege şi revocă preşedintele Consiliului Mişcării;
alege şi revocă vicepreşedinţii Consiliului Mişcării;
alege şi revocă membrii Consiliului Politic al Mişcării;
alege şi revocă secretarul executiv al Mişcării;
alege şi revocă membrii Comisiei de partid de pe lîngă Consiliul Mişcării;
aprobă, conform Statutului Mişcării, regulamentele subdiviziunilor structurale ale Mişcării,
regulamentul privind primirea şi excluderea din Mişcare, regulamentul privind aplicarea
sancţiunilor disciplinare, regulamentul privind evidenţa membrilor Mişcării;
decide crearea şi lichidarea organizaţiilor teritoriale, mijloacelor de informare în masă şi altor
structuri de nivel naţional;
aprobă şi modifică lista de candidaţi din partea Mişcării la alegerile parlamentare, întocmită în
baza propunerilor făcute de organizaţiile teritoriale ale Mişcării, listele de candidaţi la funcţia
de consilier în consiliile săteşti, comunale, orăşeneşti, municipale;
aprobă bugetul anual al Mişcării şi raportul de executare a lui;
aprobă modificările operate în Statutul Mişcării, în cazul aducerii acestuia în conformitate cu
legislaţia;
poate modifica sau aproba noua simbolică a Mişcării;
adoptă decizia privind convocarea congresului Mişcării, în care stabileşte ordinea lui de zi,
normele de reprezentare a delegaţilor la congres.

9. Consiliul Mişcării poate delega Consiliului Politic al Mişcării, pe o perioadă ce nu depăşeşte 6
luni, o parte din împuternicirile sale.
10. Consiliul Mişcării poate coopta noi membri, care nu au fost aleşi de congres, în limitele a 25%
din cei aleşi.
11. Consiliul Mişcării se convoacă la şedinţe ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar decît o dată
la 6 luni, prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Mişcării, prin decizia Consiliului Politic al
Mişcării sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Mişcării ori a cel puţin 1/3 din
organizaţii teritoriale. Şedinţa Consiliului este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi mai mult de
jumătate din membrii aleşi ai Consiliului. Deciziile Consiliului Mişcării se adoptă cu majoritate
simplă a voturilor membrilor Consiliului prezenţi la şedinţă.
12. Preşedintele Consiliului Mişcării se alege pentru un termen de 2 ani. Preşedintele Consiliului
Mişcării promovează Programul Mişcării, conduce activitatea Mişcării, reprezintă Mişcarea în
relaţiile cu autorităţile publice şi cu formaţiunile politice.
13. Preşedintele Consiliului Mişcării:
•
•
•
•

coordonează activitatea Mişcării;
prezidează congresele, şedinţele Consiliului Mişcării şi cele ale Consiliului Politic al Mişcării;
poartă negocieri cu alte organizaţii politice privind crearea de alianţe politice;
face publică poziţia Mişcării asupra diverselor probleme prin declaraţii sau în cadrul
conferinţelor de presă;
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•
•
•
•

are dreptul să convoace şedinţele Consiliului Mişcării şi cele ale Consiliului Politic al Mişcării;
conduce activitatea Consiliului Mişcării şi împreună cu Consiliul Politic elaborează proiecte de
documente;
controlează executarea deciziilor Consiliului Mişcării;
semnează procesele-verbale ale şedinţelor Consiliului Mişcării, deciziile şi alte documente
adoptate de acesta.

14. Consiliul Politic al Mişcării este organul operativ de analiză şi adoptare a deciziilor politice.
Consiliul Politic al Mişcării se alege de Consiliul Mişcării pe un termen de 2 ani. Consiliul
Politic:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

coordonează activitatea Mişcării conform deciziilor adoptate de congresul şi Consiliul
Mişcării;
elaborează proiecte de decizii, pe care le prezintă spre aprobare Consiliului Mişcării;
creează grupuri de lucru în problemele programului electoral şi strategiei Mişcării şi
coordonează activitatea lor;
creează grupuri de analiză a situaţiei politice, economice şi sociale din ţară şi coordonează
activitatea lor;
asigură examinarea operativă a problemelor activităţii politice, informaţional-analitice, de
propagandă şi agitaţie a Mişcării;
poartă negocieri privind crearea de alianţe politice cu alte organizaţii politice;
conduce operativ campaniile electorale ale Mişcării la alegerile parlamentare şi cele locale,
organizează participarea cetăţenilor la referendumuri;
administrează patrimoniul Mişcării;
exercită alte atribuţii prevăzute de Statutul Mişcării.

15. Şedinţa Consiliului Politic este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi mai mult de jumătate din
membrii săi. Deciziile Consiliului Politic se adoptă cu simpla majoritate de voturi în prezenţa
cvorumului. În cazul parităţii de voturi, votul preşedintelui Consiliului Mişcării este decisiv.
16. Consiliul Politic al Mişcării este condus de preşedintele Consiliului Mişcării, iar în absenţa sau
din însărcinarea acestuia – de secretarul executiv al Mişcării.
17. Secretarul executiv al Mişcării exercită atribuţii executive în Mişcare. El planifică,
coordonează şi controlează activitatea organizaţiilor de partid, elaborează normele de aplicare a
deciziilor Consiliului Mişcării şi celor ale Consiliului Politic privind acţiunile de lungă durată
la nivel naţional.
18. Secretarul executiv al Mişcării:
•
•
•
•
•

coordonează activitatea organizaţiilor în perioada dintre şedinţele Consiliului Mişcării;
elaborează normele de aplicare a deciziilor Consiliului Mişcării şi celor ale Consiliului Politic;
elaborează şi aprobă planurile de acţiuni la nivel naţional, controlează îndeplinirea lor;
informează operativ organizaţiile despre activitatea Mişcării;
este responsabil de asigurarea tehnico-materială a activităţii Mişcării;

19. Comisia de revizie şi control a Mişcării este organul care controlează activitatea financiară a
Mişcării şi administrarea patrimoniului ei.
20. C.R.C. a Mişcării se alege de congres pe un termen de 2 ni. Ea este organul care controlează
întreaga activitate financiară a Mişcării. C.R.C. are dreptul să controleze, din oficiu sau la
cerere, elaborarea şi executarea bugetelor subdiviziunilor structurale ale Mişcării. Ea
controlează activitatea comisiilor de revizie şi control teritoriale.
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21. C.R.C. a Mişcării îşi desfăşoară activitatea conform Regulamentului Comisiei de revizie şi
control a Mişcării.
22. C.R.C. a Mişcării prezintă organelor de conducere centrale ale Mişcării dări de seamă şi
rapoarte informaţionale.
23. Comisia de partid de pe lîngă Consiliul Mişcării este aleasă de Consiliul Mişcării şi i se
subordonează. Avînd menirea să consolideze unitatea organizatorică şi ideatică a Mişcării, ea
controlează respectarea de către membrii Mişcării a prevederilor Programului şi Statutului,
corectitudinea excluderii din Mişcare, examinează apelurile, plîngerile şi propunerile
membrilor de Mişcare, trage la răspundere persoanele vinovate, inclusiv exclude din Mişcare.
Comisia de partid informează Consiliul Mişcării despre rezultatele controalelor efectuate, ale
examinării apelurilor, plîngerilor membrilor de Mişcării.
Comisia de partid se convoacă la şedinţe ori de cîte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată
în 2 luni. Şedinţa Comisiei de partid este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi mai mult de jumătate
din membrii săi. Deciziile Comisiei de partid se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ai celor
prezenţi la şedinţă. Procesul-verbal al şedinţei Comisiei de partid se semnează de toţi membrii
acesteia prezenţi la şedinţă.
În activitatea sa Comisia de partid se conduce de Programul şi Statutul Mişcării, de deciziile
congresului şi Consiliului Mişcării.
Articolul 20. Cotizaţiile de membru
1. Mijloacele financiare ale Mişcării se constituie din cotizaţiile de membru, din sponsorizări şi
donaţii benevole ale persoanelor fizice şi juridice ale Republicii Moldova, din mijloacele
obţinute din activităţi altele decît politice, desfăşurate conform legislaţiei, din alocaţii de la
bugetul de stat repartizate conform legislaţiei.
2. Cuantumul cotizaţiei de membru şi folosirea mijloacelor acumulate se stabilesc în
regulamentul respectiv, aprobat de Consiliul Mişcării.
3. Achitarea cotizaţiilor de membru este obligatorie. Eschivarea de la această obligaţie atrage
răspundere disciplinară, inclusiv excluderea din Mişcare.
4. Încasarea şi virarea mijloacelor băneşti ale Mişcării se efectuează conform legislaţiei.
Articolul 21. Mijloacele financiare şi patrimoniul Mişcării
1. Mijloacele financiare ale Mişcării pot fi folosite pentru achiziţionare de bunuri, pentru
achitarea lucrărilor şi serviciilor necesare realizării sarcinilor statutare.
2. Mişcarea poate avea în proprietate:
•
•

bunuri mobiliare şi imobile;
întreprinderi şi organizaţii gestionare, create de Mişcare conform legislaţiei.

3. Pentru a-şi realiza sarcinile statutare, Mişcare poate crea, în condiţii legale, prin decizie a
Consiliului Mişcării, întreprinderi şi organizaţii gestionare cu statut de persoană juridică.
4. Consiliul Politic al Mişcării adoptă decizii privind:
•
•
•

numirea şi eliberarea din funcţie a persoanei responsabile de contabilitatea Mişcării;
numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorului întreprinderii sau organizaţiei gestionare;
înfiinţarea întreprinderii, organizaţiei gestionare.
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5. Veniturile provenite din activitatea întreprinderilor şi organizaţiilor gestionare ale Mişcării nu
pot fi distribuite membrilor Mişcării. Ele se folosesc numai pentru realizarea scopurilor
statutare, pentru acţiuni de binefacere şi umanitare.
Articolul 22. Controlul asupra activităţii financiare şi economice
1. Controlul asupra activităţii financiare şi economice a Mişcării, a întreprinderilor şi
organizaţiilor create de aceasta este exercitat de Comisia de revizie şi control a Mişcării.
2. C.R.C. este obligată să facă revizii anuale şi are dreptul să facă revizii inopinate. O copie de pe
procesul-verbal al reviziei se remite Consiliului Mişcării.
Articolul 23. Dispoziţii finale
1. Conform legislaţiei, Mişcarea îşi va înceta activitatea în urma reorganizării, autodizolvării,
dizolvării prin hotărîre judecătorească sau prin hotărîre a Curţii Constituţionale.
2. Mişcarea Social-Politică „Ravnopravie” are adresa juridică în oraşul Chişinău: str.
Sarmizegetusa, 90/2, bir. 102.
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