
Aprobat la Congresul de constituire
din 3 mai 2014

STATUTUL
PARTIDULUI POLITIC

"PARTIDUL COMUNIST REFORMATOR DIN MOLDOVA"

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Partidul Politic "Partidul Comunist Reformator din Moldova" (în continuare Partidul) este o 
formaţiune politică, formată  în baza asocierii benevole a cetăţenilor Republicii Moldova, fără 
deosebire de rasă, sex, origine etnică şi confesiune, avînd idealuri, doctrină şi scopuri comune. 
Forma organizatorico-juridică a partidului este – partid politic. Denumirea integrală a partidului 
este  "Partidul  Comunist  Reformator  din  Moldova",  denumirea  partidului  în  limba  rusă  este 
"Коммунистическая Партия Реформаторов Молдовы", iar denumirea prescurtată este "PCR".

1.2. PARTIDUL îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova în conformitate 
cu Constituţia Republicii Moldova, normele dreptului internaţional, Legea cu privire la partidele 
politice,  cu  prevederile  Statutului  şi  Programului  Partidului,  aprobate  de  către  Congresul 
partidului.

1.3.  PARTIDUL  exprimă  voinţa  politică  a  tuturor  păturilor  sociale:  muncitori,  ţărani, 
intelectuali, studenţi, tineri, şomeri şi pensionari, care susţin ideea dezvoltării societăţii pe calea 
comunismului şi apără interesele acestora.

1.4. PARTIDUL colaborează cu toate forţele care pledează pentru echitatea socială şi puterea 
poporului, la necesitate, creînd alianţe şi blocuri politice, colaborează cu statele CSI,este adeptul 
integrării Republicii Moldova în Uniunea Euro-Asiatică, fortifică solidaritatea internaţională cu 
partidele de stînga din alte ţări.

1.5.  PARTIDUL îşi  realizează  viziunea  participînd  la  elaborarea  politicii  de  stat,  formarea 
organelor  puterii  şi  administraţiei  publice  locale,  înaintîndu-şi  reprezentanţii  şi  obţinînd  o 
reprezentare considerabilă în componenţa acestora.

1.6.  PARTIDUL îşi  desfăşoară  activitatea  în  Republica  Moldova  pe  principiul  teritorial,  în 
conformitate cu divizarea administrativ-teritorială a statului.

1.7. PARTIDUL are propriile simboluri: drapel, imn, emblema, care se adoptă de către Congres.

1.8. Drapelul şi simbolurile sînt supuse  înregistrării de stat. Simbolul permanent al Partidului 
constă din: combinarea imaginilor intersectate a spicului de grîu şi a ciocanului şi imaginea unei 
stele care se amplasează între partea bombată a ciocanului şi muşchia ascuţită a spicului de grîu. 
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Fundalul etichetei este de culoarea roşie, obţinută la combinarea nuanţelor C0, K0, M 100, Y100, 
iar inscripţia de culoare albă. Simbolul sub forma grafică alb-negru şi color se anexează.
Simbolul electoral este aprobat de către Comitetul  Central al Partidului şi poate fi altul decît 
simbolul permanent al Partidului."

1.9. Adresa juridică a Partidului este: mun. Chişinău, str. Puşkin 60/2.

2. SCOPURILE ŞI MODALITATEA ATINGERII LOR

2.1. PARTIDUL luptă pentru puterea politică prin intermediul participării la alegerile locale şi 
generale, înaintînd  şi  susţinînd  candidaţii  săi  şi  apărîndu-şi  poziţia  în  timpul  desfăşurării 
referendumurilor.

2.2. PARTIDUL poate semna acorduri pre-electorale,  poate deveni membru al alianţelor pre-
electorale create de forţele politice de stînga şi centru-stînga care acţionează în conformitate cu 
legislaţia în vigoare şi Constituţia Republicii Moldova.

2.3. Pentru atingerea scopurilor afişate în Program, PARTIDUL elaborează principii politice de 
bază, oglindite, ulterior, în programul electoral.

2.4. Una din priorităţile PARTIDULUI este stabilirea unei interacţiuni civilizate dintre partidele 
politice,  cultivarea  patriotismului,  promovarea  valorilor  culturii  naţionale,  a  tradiţiilor  şi 
obiceiurilor, ţinînd cont şi de interesele minorităţilor etnice.

2.5. Membrii PARTIDULUI şi simpatizanţii lor, aleşi în componenţa organelor administraţiei 
publice,  în  perioada  exercităţii  mandatului  se  vor  uni  în  fracţiuni  în  scopul  coordonării 
activităţilor şi a executării programului electoral.

2.6. PARTIDUL stabileşte şi dezvoltă relaţii cu partidele politice din alte state, în conformitate 
cu prevederile legislaţiei în vigoare.

2.7. Pentru atingerea scopurilor şi obiectielor sale, PARTIDUL instituie propriile mijloace de 
informare  în masă, editează şi difuzează literatură de partid, organizează festivaluri, sărbători, 
expoziţii,  lecţii,  activităţi  social-politice,  creează  asociaţii  obşteşti,  organizaţii  de  tineret, 
studenţeşti, pentru femei etc.

3. MEMBRII PARTIDULUI

3.1. Membru al PARTIDULUI poate fi orice cetăţean al  Republicii  Moldova care a împlinit 
vîrsta  de 18 ani,  în baza voinţei  liber  exprimate,  fără a face diferenţă  de apartenenţa  etnică, 
socială,  religioasă,  lingvistică,  care  respectă  prevederile  Programului  şi  Statutului  partidului, 
participă la activităţile organizate de partid.

3.2. Înscrierea  în  rîndurile  PARTIDULUI  se  face  în  conformitate  cu  cererea  personală  a 
solicitantului înaintată la organizaţia primară a partidului.

3.3.  Solicitantul  se  consideră  membru  de  partid  din  ziua înaintării  cererii  către  organizaţia 
primară a partidului. Hotărîrea despre primirea în partid este adoptată de organizaţia primară şi 
se consideră definitivă.

3.4.Membrul PARTIDULUI primeşte carnet de partid.



3.5. Drepturile membrilor PARTIDULUI:

• să facă propuneri şi să participe liber la discutarea problemelor politicii partidului;
• să-şi  exprime  liber  viziunile  politice  asupra  activităţii  organelor  de  conducere  ale 

partidului şi a reprezentanţilor acestuia în organele administraţiei publice;
• să participe la alegeri şi să fie ales în organele de partid;
• să  beneficieze  de  orice  informaţie  referitor  la  activitatea  organizaţiilor  de  partid,  a 

organelor lor de conducere şi executive;
• să suspendeze temporar calitatea de membru al PARTIDULUI în cazul numirii în funcţii 

de stat incompatibile cu aflarea  în calitate de membru al partidelor politice, informînd 
despre acest fapt organizaţia din care face parte;

• să părăsească rîndurile partidului din momentul înaintării cererii.

3.6. Obligaţiile membrilor PARTIDULUI:

• să respecte Statutul Partidului;
• să participe la activitatea organizaţiei primare şi teritoriale din care face parte;
• să respecte disciplina de partid;
• să nu întreprindă acţiuni care ar compromite PARTIDUL;
• să efectueze acţiuni de sporire a autorităţii  PARTIDULUI  în societate şi să atragă noi 

membri;
• să achite la timp cotizaţiile de membru.

3.7.  Pentru  nerespectarea  hotărîrilor  de  partid,  a  prevederilor  Programului  şi  Statutului 
PARTIDULUI, membrului de patid îi pot fi aplicate următoarele sancţiuni: avertizare, mustrare, 
mustrare aspră, excludere din partid.

3.8.  Membrul  de partid  care  a  fost  exclus  poate  fi  primit  din nou în  rîndurile  partidului  pe 
parcursul unui an de la data excluderii.

3.9. Suspendarea şi încetarea calităţii de membru al PARTIDUL:

• membrul poate părăsi liber rîndurile partidului din momentul înaintării cererii;
• membrul  de  partid  poate  fi  exclus  pentru  nerespectarea  hotărîrilor  de  partid,  a 

prevederilor Programului şi Statutului PARTIDUL
• calitatea  de  membru  este  automat  întreruptă  în  cazul  decesului  persoanei,  refuzul 

cetăţeniei RM sau înaintarea cererii de membru în alt partid politic.
• suspendarea calităţii de membru are loc în baza cererii scrise a solicitantului.

4. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE 
ALE PARTIDULUI

4.1.  Activitatea  internă  în  cadrul  partidului  se  desfăşoară  în  baza  principiilor  centralizării 
democratice.

4.2. Organizaţiile primare de partid:

1) Unitatea structurală de bază a PARTIDULUI este organizaţia primară creată în raza uneia 
sau mai multor secţii de vot, avînd un număr de cel puţin 3 membri.



2) Organul de conducere al organizaţiei primare este Adunarea Generală care se convoacă 
nu mai rar decît o dată la trei luni, considerîndu-se valabilă dacă la adunare participă mai 
mult de 50% din membri. Hotărîrile Adunării sunt deliberative dacă pentru ele au votat 
mai mult de 50% din cei prezenţi.

3) Pentru eficientizarea lucrului în cadrul organizaţiei primare, sunt aleşi, pe un termen de 
doi ani, secretarul organizaţiei, adjunctul acestuia şi trezorierul.

4) În activitatea sa, organizaţia primară se conduce după Statutul şi Programul Partidului, 
determinîndu-se, de sine-stătător, asupra formelor şi metodelor de lucru.

5) Organizaţiile primare de partid:

• participă la elaborarea şi realizarea hotărîrilor de partid, propagă ideile partidului, 
desfăşoară  activitate  politică  cu  populaţia,  apără,  prin  toate  metodele  legale, 
echitatea  socială,  drepturile  şi  libertăţile  cetăţenilor,  contribuie  la  activitatea 
organelor de partid ierarhic superioare;

• vin cu propuneri referitor la  întocmirea listelor de partid  în cadrul alegerilor  în 
administraţia public locală;

• aleg delegaţi la conferinţele raionale şi municipale de partid.

4.3. Organizaţiile municipale şi raionale de partid:

1) Organizaţia  municipală/raională  de  partid  elaborează  planuri,  propuneri  şi  asigură 
realizarea  acestora în conformitate  cu principalele  direcţii  de activitate  ale  Partidului, 
avînd la bază Programul PARTIDULUI

2) Organul suprem al organizaţiei  municipale/raionale  de partid este Adunarea Generală, 
convocată  de  comitetul  municipal/raional  de  partid  o  dată  în  doi  ani,  iar  cele 
extraordinare – conform hotărîrii comitetului sau la cererea a nu mai puţin de 1/3 din 
numărul total al membrilor luaţi la evidenţă de către organizaţia respectivă sau conform 
hotărîrii CC. Norma de reprezentare la conferinţele municipale, raionale sînt stabilite de 
către comitetul respectiv.

3) Adunarea generală  a organizaţiei  municipale,  raionale  de partid  examinează dările  de 
seamă ale comitetelor respective, municipale şi raionale şi comisiei de revizie, rapoartele 
despre situaţia social-economică, probleme ale vieţii politice şi interne de partid; alege 
comitetul  municipal,  raional  de  partid,  comisia  de  revizie,  delegaţii  la  conferinţele 
republicane de partid şi congresele partidului. În cazuri excepţionale, conform hotărîrii 
Comitetului Central, delegaţii la conferinţele republicane şi la congresele extraordinare 
ale partidului pot fi aleşi la plenarele comitetelor de partid, ţinîndu-se cont de propunerile 
organizaţiilor primare de partid.
Adunarea generală a organizaţiei municipale, raionale de partid este deliberativă dacă sînt 
prezenţi mai mult de jumătate din membrii de partid cu evidenţa în organizaţia dată sau 
mai  mult  de  jumătate  din  delegaţii  aleşi.  Hotărîrile  se  adoptă  cu  votul  majorităţii 
membrilor prezenţi la adunare sau al delegaţilor aleşi la conferinţă.
În  intervalul  dintre  adunările  generale  activitatea  organizaţiei  municipale,  raionale  de 
partid este condusă de un comitet, care se întruneşte la necesitate, dar nu mai rar de o dată 
la trei luni.

4) Comitetul municipal/raional de partid:



• convoacă  Adunarea  Generală  teritorială,  stabileşte  norma  de  reprezentare  a 
delegaţilor;

• asigură realizarea hotărîrilor Adunărilor Generale teritoriale;
• realizează Programul şi hotărîrile organelor superioare ale Partidului;
• alege,  pentru  o  perioadă  de  doi  ani,  Prim-Secretarul  organizaţiei  teritoriale, 

Secretarul  pentru  lucrul  ideologic,  Secretarul  pentru  lucrul  organizatoric, 
Secretarul executiv (în cazul în care funcţia rspectivă nu este îndeplinită de unul 
din  cei  trei  secretari,  indicaţi  mai  sus),  membrii  Biroului,  Trezorierul  şi 
Responsabilul sector evidenţă;

• examinează şi, după coordonarea cu Biroul, aprobă listele candidaţilor în alegerile 
locale;

• gestionează patrimoniul şi finanţele organizaţiei teritoriale;
• exercită alte atribuţii delegate de către Adunarea Generală;
• hotărăşte  încorporarea  în componenţa organizaţiei teritoriale a noilor organizaţii 

locale (primare) formate şi  îi cooptează pe preşedinţii şi vicepreşedinţii acestor 
organizaţii în calitate de membri ai Comitetului raional/municipal de partid;

• stabileşte domeniile de coordonare a activităţii Secretarilor.

5) Şedinţele comitetelor municipale, raionale de partid sînt deliberative, dacă sînt prezenţi 
mai mult de jumătate din membrii lor.
Hotărîrile  se  adoptă  cu  votul  majorităţii  simple  a  membrilor  comitetului  prezenţi  la 
şedinţă.  Membrii  comitetelor  municipale,  raionale  au  dreptul  să  asiste  la  şedinţele 
comisiilor de revizie respective municipale, raionale.

6) În  intervalul  dintre  şedinţele  comitetului  municipal,  raional  de  partid,  activitatea 
organizaţiei municipale, raionale de partid este condusă de biroul comitetului municipal, 
raional  de  partid.  Membrii  biroului  sînt  aleşi  din  componenţa  comitetului  municipal, 
raional de partid.

Comitetul municipal, raional de partid alege un prim-secretar şi secretarii, care sînt concomitent 
şi membri ai biroului comitetului respectiv.

Şedinţele biroului au loc în funcţie de necesităţi, dar nu mai rar decît o dată în lună, avînd puteri 
depline dacă sînt prezenţi mai mult de jumătate din membrii lui. Hotărîrile sînt adoptate prin 
votul majorităţii membrilor biroului prezenţi la şedinţă.

4.4. Comisia de revizie a organizaţiei municipale, raionale de partid:

• îşi alege preşedintele;
• asigură controlul asupra corectitudinii executării bugetului de partid, inclusiv a achitării 

şi utilizării cotizaţiior de membru;
• prezintă dări de seamă la Conferinţele raionale/municipale;
• convoacă şedinţe, în caz de necesitate.

4.5. Organele republicane de partid

1) Organul suprem al Partidului este congresul, care se convoacă nu mai rar decît o dată la 
patru ani. Data convocării congresului şi ordinea de zi se anunţă nu mai tîrziu de trei luni 
pînă la convocare. Normele reprezentative la congres sînt stabilite de Comitetul Central 
al partidului.



2) Congresul are puteri depline, dacă la lucrările lui participă majoritatea simplăadelegaţilor 
aleşi,  iar  hotărîrile  lui  sînt  considerate  adoptate  dacă  pentru  acestea  şi-au  dat  votul 
majoritatea delegaţilor care au participat la lucrările congresului.

3) Congresele  extraordinare  sînt  convocate  de  către  Comitetul  Central,  Conferinţa 
republicană sau la cererea a nu mai puţin de 1/3 din comitetele municipale şi raionale de 
partid. Congresul extraordinar este convocat de comitetul organizatoric de iniţiativă în 
termen de două luni din ziua acumulării numărului de voturi necesar pentru convocare.

4.6. Congresul PARTIDULUI

• adoptă Programul şi Statutul partidului, introduce în acestea amendamente;
• examinează rapoartele Comitetului Central şi ale Comisiei Centrale de Revizie;
• determină strategia şi tactica activităţii partidului;
• alege Preşedintele partidului;
• alege componenţa Comitetului Central şi a Comisiei Centrale de Revizie;
• examinează şi rezolvă alte chestiuni ale vieţii de partid.

4.7. În perioada dintre congrese, la necesitate, pot fi convocate conferinţe republicane de partid. 
Conferinţa are dreptul de a examina dările de seamă ale Comitetului Central şi Comisiei Centrale 
de Revizie, de a convoca congrese extraordinare ale Partidului.

4.8. Preşedintele partidului este ales de către congres pe un termen de 4 ani şi prezintă dări de 
seamă congresului.  El  coordonează activitatea  Comitetului  Central  şi  a Comitetului  Executiv 
Politic al CC în vederea executării hotărîrilor congresului, conduce şedinţele acestora; reprezintă 
partidul  în relaţiile  cu organele reprezentative,  executive şi juridice ale ţării,  cu partidele  din 
străinătate.

4.9. În perioada dintre congrese activitatea partidului este condusă de Comitetul Central, care se 
convoacă în şedinţe la necesitate, dar nu mai rar decît o dată la patru luni. Şedinţele Comitetului 
Central sunt deliberative,  dacă la acestea participă mai mult de jumătate din membrii lui, iar 
hotărîrile sînt adoptate prin votul majorităţii membrilor Comitetului Central prezenţi la şedinţă.

Comitetul Central:

a) convoacă  congrese  şi  conferinţe,  organizează  executarea  hotărîrilor  lor,  dezbate 
problemele  ce  ţin  de  perfecţionarea  formelor  şi  metodelor  activităţii  politico-
organizatorice  a  partidului,  consolidării  unităţii  lui,  dinamica  dezvoltării  social-
economice a ţării şi protecţiei sociale a populaţiei;

b) înaintează, luînd în consideraţie propunerile comitetelor de partid, candidaţii la funcţia de 
deputat  în Parlament, coordoneaza activitatea fracţiunilor aleşilor comunişti  în organele 
elective.

c) alege Comitetul Executiv Politic, Secretarul executiv şi secretarii CC;
d) fondează sau lichidează organele de presă ale CC; ale comitetelor municipale şi raionale 

de partid, confirmă şi eliberează conducătorii organelor de presă de partid,
e) stabileşte numărul şi funcţiile salariaţilor aparatului de partid,
f) aprobă modelele  carnetului de partid şi ale altor documente de partid,  aprobă bugetul 

partidului.
g) Membrii CC pot accepta propunerile de numire în funcţii de conducere din Guvern şi alte 

structuri ale puterii de stat numai cu consimţămîntul CC.



În procesul înregistrării partidului, CC este împuternicit să opereze modificări la statut, în
caz de necesitate, de ajustare la cadrul legal.

4.10. Pentru a organiza şi conduce activitatea curentă a partidului, din componenţa membrilor 
CC sînt aleşi Comitetul Executiv Politic, secretarul executiv şi secretarii CC care concomitent 
sunt şi membri al Comitetului Executiv Politic.
Şedinţele Comitetului Executiv Politic se convoacă la necesitate, dar nu mai rar decît o dată în 
lună;  şedinţele  au  puteri  depline,  dacă  la  ele  participă  majoritatea  membrilor  Comitetului 
Executiv  Politic,  iar  hotărîrile  sînt  adoptate  prin  votul  a  mai  mult  de jumătate  din  membrii 
Comitetului Executiv Politic prezenţi la şedinţă.

Comitetul Executiv Politic

a) organizează activitatea curentă a partidului, convoacă şi organizează plenarele CC,
b) verifică  îndeplinirea  hotărîrilor  congreselor  şi  ale  CC,  audiază  dările  de  seamă  ale 

comitetelor de partid şi ale organizaţiilor primare de partid cu privire la diferite aspecte 
ale lucrului ideologic şi organizatoric de partid;

c) realizează  legătura  continuă  cu  organizaţiile  de  partid,  selecţionarea,  amplasarea  şi 
eliberarea  salariaţilor  aparatelor  de  partid,  întocmeşte  bugetul  de  partid  şi  verifică 
executarea lui.

În cazuri excepţionale, Comitetul Executiv Politic poate adopta hotărîri  în chestiuni ce ţin de 
competenţa CC, urmînd ca acestea să fie confirmate de plenara ordinară a CC.

4.11. Secretarul executiv al CC conduce cu activitatea curentă a Comitetului Executiv Politic, a 
aparatului  Comitetului  Central,  a  comitetelor  raionale,  organizează  executarea  hotărîrilor 
Congresului  şi  Comitetului  Central,  directivelor  Preşedintelui  Partidului  şi  are  următoarele 
atribuţii:

a) conduce secretariatul Partidului;
b) elaborează şi prezintă spre aprobare Comitetului Executiv Politic structura şi statele de 

personal ale secretariatului Partidului;
c) elaborează, dirijează şi prezintă spre aprobare Comitetului Executiv Politic politica de 

constituire şi consolidare a structurilor teritoriale de partid;
d) coordonează  la  nivel  central  activitatea  de  organizare  şi  consolidare  a  structurilor 

Partidului;
e) prezintă rapoarte Comitetului Executiv Politic privind activitatea structurilor Partidului;
f) asigură activitatea eficientă a secretariatului şi a structurilor teritoriale ale Partidului;
g) coordonează  şi  prezintă  spre aprobare  Biroului  Permanent  Central  politica  internă  de 

formare şi de promovare a cadrelor de partid;
h) prezintă rapoarte Comitetului Executiv Politic privind evidenţa membrilor Partidului;
i) semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor centrale ale Partidului;
j) reprezintă Partidul în relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice naţionale şi 

internaţionale, în chestiuni ce ţin de atribuţiile sale;
k) este responsabil de organizarea evidenţei contabile a partidului, exercită şi alte atribuţii 

prevăzute de prezentul Statut;
h) în absenţa Preşedintelui petrece şedinţele Plenarelor CC şi CEP a CC.

4.12. Comisia Centrală de Revizie a PARTIDULUI convoacă şedinţe,  în caz de necesitate, dar 
nu mai rar decît o dată pe an şi are următoarele atribuţii:



a) asigură controlul asupra corectitudinii executării bugetului de partid, inclusiv a achitării 
şi utilizării cotizaţiior de membru;

b) efectuează controlul activităţii economico-financiare a organelor de conducere naţionale 
şi teritoriale, modul de utilizare a patrimoniului, evidenţa şi realizarea bugetului aprobat;

c) verifică anual şi în caz de necesitate activitatea financiară a Partidului şi a structurilor lui, 
efectuînd în acest scop controale financiare interne;

d) prezintă dări de seamă la Congresul Partidului.

4.13. Comisia pentru Etica de Partid

a) se alege la Congresul partidului pe un termen de 4 ani;
b) examinează cererile parvenite la adresa sa din partea membrilor partidului;
c) soluţionează conflictele interne, neînţelegerile dintre diferite structuri ale partidului;
d) verifică  respectarea  Statutului  şi  anunţă  Organele  de  partid  despre  încălcările  şi 

necorespunderile depistate;
e) prezintă dări de seamă despre activitatea desfăşurată la Congres;
f) în activitatea sa, se bazează pe Regulamentul intern;
g) hotărîrile Comisiei pentru Etica de Partid sunt definitive.

5. MIJLOACELE FINANCIARE ŞI PATRIMONIUL PARTIDULUI

5.1. În scopul realizării sarcinilor statutare şi a Programului, Partidul poate dispune de
patrimoniu şi de surse de finanţare.

5.2 Sursele de finanţare ale Partidului provin din:

a) cotizaţiile de membru al Partidului ce constitue un 1% din venitul salarial a membrului de 
partid;

b) beneficiul provenit din activitate proprie, permisă de lege;
c) donaţii şi legate;
d) subvenţii de la bugetul de stat;
e) alte surse permise de lege.

5.3. Cotizaţiile de membru al Partidului pot fi modificate prin decizia Comitetului Central.

5.4. Patrimoniul Partidului constă din totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea 
Partidului.  Păstrarea,  evidenţa  şi  administrarea  patrimoniului  Partidului  se  stabilesc  de  către 
Comitetul Central în baza unui regulament.

5.5. Responsabil pentru utilizarea legală a fondurilor Partidului este Preşedintele Partidului şi 
mandatarul financiar, desemnat de către Preşedintele Partidului.

5.6. Veniturile Partidului nu pot fi repartizate între membrii acestuia.

5.7. Membrii Partidului care îndeplinesc funcţii de conducere pot fi remuneraţi pentru activitatea 
lor, conform deciziei Comitetului Central.

5.8. Membrii Partidului nu poartă răspundere pentru datoriile Partidului, precum şi Partidul nu 
poartă răspundere pentru datoriile membrilor săi.



6. MODUL DE REORGANIZARE ŞI DE LICHIDARE A PARTIDULUI

6.1.  Partidul  îşi  încetează  activitatea  prin  reorganizare  sau  autodizolvare  în  baza  hotărîrii 
Congresului, adoptată în condiţiile stabilite de prezentul Statut.

6.2.  Reorganizarea  Partidului  se  efectuează,  în  condiţiile  legii,  prin  contopire,  absorbţie, 
fuzionare,  divizare,  separare  sau  transformare,  cu  notificarea  prealabilă  a  creditorilor. 
Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei la organul de stat competent.

6.3. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare, din lipsa 
fondurilor, în cazul reducerii numărului membrilor Partidului sub limita prevăzută de lege sau în 
cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

6.4.  Partidul  poate  fi  lichidat  în mod forţat  în baza  hotărîrilor  organelor  de stat  abilitate,  în 
conformitate cu legislaţia în vigoare.

6.5. Autodizolvarea Partidului este urmată de procedura de lichidare.  În procesul de lichidare 
Partidul va utiliza denumirea sa cu menţiunea "în proces de lichidare". Lichidarea Partidului se 
efectuează de Comisia de Lichidare, numită de către organul care a adoptat decizia respectivă în 
conformitate cu Legea privind partidele politice şi Codul civil.

6.6.  Comitetul  executiv  politic  va  depune  la  organul  de  înregistrare  o  cerere  cu  privire  la 
înregistrarea  declanşării  lichidării  Partidului  şi  va  comunica  datele  membrilor  Comisiei  de 
lichidare.

6.7. Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării.
Comisia de lichidare suspendă activitatea Partidului,  încasează creanţele de la debitori,  vinde 
activele,  satisface  cerinţele  creditorilor  şi  repartizează  activele  rămase  conform  prevederilor 
legale şi statutare.

6.8. După încheierea procedurii de lichidare a Partidului, lichidatorii au obligaţia să întocmească 
bilanţul de lichidare şi să-l prezinte spre aprobare Ministerului Justiţiei şi Inspectoratului Fiscal, 
precum şi să-l publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

6.9. Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii 
Partidului şi membrii organelor acestuia şi se utilizează pentru realizarea scopurilor stabilite  în 
Statut, conform hotărîrii Congresului.

6.10. Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a 
îndeplinit obligaţiile ce  îi revin, a distribuit activele Partidului  înainte de a satisface pretenţiile 
creditorilor, sau cu încălcarea legii şi a Statutului Partidului.

6.11. Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Partidului din culpa sa.
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