
Adoptat la Congresul IV

 din 14 iunie 1997

S T A T U T U L
PARTIDULUI DEMOCRAT AGRAR DIN MOLDOVA

I. PRINCIPII GENERALE

1. Partidul  Democrat  Agrar din Moldova (PDAM) este o organizaţie  social-politică benevolă, 
membrii căreia, cetăţeni ai Republicii Moldova, doresc să contribuie în mod activ la renovarea 
multilaterală a vieţii din ţară, la modernizarea industriei şi agriculturii, la dezvoltarea statului şi 
oraşului, asigurarea bunăstării sociale, spirituale şi materiale pentru toţi cetăţenii, la păstrarea şi 
dezvoltarea tradiţiilor culturale ale poporului Moldovei.

2. Partidul Democrat Agrar din Moldova îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia 
Republicii Moldova şi legislaţia în vigoare. El îşi organizează munca în baza Programului sau 
şi a prezentului Statut.

3. Pentru realizarea Programului, Partidul Democrat Agrar din Moldova îşi desfăşoară activitatea 
în următoarele direcţii:

• organizează  elaborarea  problemelor  cardinale  social-economice,  politice,  ecologice  şi 
culturale, determină direcţiile strategice ale politicii externe şi interne a Moldovei, elaborează 
propuneri, proiecte de legi, modele de acte normative pe care le aduce la cunoştinţă societăţii şi 
le prezintă Parlamentului, organelor de stat şi obşteşti, de competenţa cărora este examinarea şi 
adoptarea hotărîrilor asupra problemelor respective;

• organizează adunări, conferinţe, mitinguri, întilniri cu cetăţenii Moldovei, foloseşte mijloce de 
informare în masă în activitatea de luminare, de agitaţie şi propogandă în mijlocul populaţiei în 
scopul explicării politicii partidului, afirmării în conştiinţa socială a valorilor societăţii civile, 
statului  de  drept,  pluralismului  democratic,  precum  şi  formării  sentimentelor  cetăţeneşti, 
creşterii nivelului culturii politice şi juridice a populaţiei Moldovei;

• propune candidaţi pentru alegerile Preşedintelui ţării, deputaţilor în Parlament şi consilierilor 
de toate nivelurile şi le acordă sprijinul necesar în cadrul campaniei electorale;

• participă la alegerile conducătorilor organelor republicane, municipale, raionale, orăşăneşti şi 
săteşti;

• contribuie pe teren la soluţionarea problemelor economice, culturale, ecologice, sociale de trai 
în viaţa satelor şi oraşelor, la respectarea legislaţiei şi ordinii sociale, la ocrotirea drepturilor şi 
libertăţilor omului, la soluţionarea problemelor de ocrotire socială a populaţiei, în primul rînd a 
cetăţenilor puţin asiguraţi, la organizarea odihnei, renaşterea obiceiurilor populare, ritualurilor, 
sărbătorilor;

• sprijină şi dezvoltă relaţiile cu partidele şi mişcările social-politice, principiile programatice ale 
cărora sînt apropiate de poziţiile PDAM; organizează întilniri consultative cu conduceraea şi 
reprezentanţii partidelor de opoziţie în scopul clarificării poziţiilor părţilor în problemele de 
interes reciproc şi căutării unor soluţii de consens în aceste probleme;

• stabileşte relaţii cu organizaţiile obşteşti, le acordă ajutorul necesar şi colaborează cu ele, în 
cazul dacă scopurile şi activitatea lor nu contravin principiilor şi sarcinilor PDAM; \

• îşi  organizează  propria  activitate  editorială,  editează  afişe,  placarde  şi  alte  materiale  de 
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luminare şi de propogandă şi agitaţie.

II. CALITATEA DE MEMBRU AL PDAM

1. Membru al PDAM poate deveni orice cetăţean al Republicii Moldova în vîrstă de cel puţin 18 
ani,  indiferent  de  origine  etnică,  stare  socială,  sex şi  religie,  care  recunoaşte  Programul şi 
Statutul partidului şi este gata să promoveze în mod activ politica partidului.

2. Nu pot face parte din PDAM persoanele care sunt membre al altor partide politice şi mişcări 
social-politice, precum şi persoanele lipsite de drepturile civile ori condamnate pentru acţiuni 
penale.

3. Membrul PDAM are dreptul:

• să participe la discutarea Programului şi Statutului, altor chestiuni ale politicii partidului şi la 
adoptarea hotărîrilor pe marginea acestor chestiuni;

• să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale partidului;
• să fie înaintat drept candidat din partea partidului la funcţia de Preşedinte al ţării, la alegerile 

parlamentere, de conselieri, la funcţiile de conducere în organele centrale şi locale ale puterii şi 
să fie sprijinit de partid în cadrul campaniei electorale;

• să aibă acces la informaţia asupra tuturor problemelor referitoare la activitatea partidului şi la 
interpelările făcute;

• să iasă binevoi din partid;
• să  participe  la  lucrările  de  partid  în  cazul  cînd  obiectul  discuţiei  constitue  propunerile, 

declaraţiile ori chestiunile activităţii de comportament ale membrului PDAM

4. Membru PDAM este obligat:

• să contribuie în mod activ la realizarea Programului partidului;
• să realizeze Statutul partidului;
• să promoveze în viaţă hotărîrile organelor de partid;
• să plătească regulat cotizaţiile de membru,

5. Chestiunea cu privire la primirea în membrii partidului se discută în organizaţia primară, iar în 
cazul dacă aceasta n-a fost încă creată, în organizaţia raională sau municipală a partidului pe 
baza cererii persoanei respective.

6. Chestiunea cu privire la ieşirea din partid se consideră hotărîtă în mod automat în momentul 
depunerii cererii pe numele secretarului organizaţiei primare de către persoana respectivă.

7. Pentru  încălcări  grave ale Statutului  Partidul  Democrat  Agrar  din Moldova,  precum şi  ale 
normelor  moralei  sociale,  membrul  PDAM,  poate  fi  exclus  din  rîndurile  partidului  prin 
hotărîrea majorităţii simple de voturi a membrilor organizaţiei din care face parte.

8. în  cazul  cînd membrii  PDAM sînt aleşi  ori  numiţi  în  organele puterii  de stat,  funcţionarii 
cărora, conform legislaţiei în vigoare, nu pot fi membri ai organizaţiilor politice, organizaţia 
primară (raională sau municipală) a partidului, în baza cererii depuse, suspendă calitatea de 
membru a persoanei respective; restabilirea în partid a persoanei respective se face pe baza 
cererii în momentul cînd aceasta este eliberată din funcţia dată.

9. Persoanele excluse din PDAM, ori cele care au ieşit binevoi din rîndurile lui, pot fi primite din 
nou în rîndurile partidului după un timp de cel puţin un an. Recomandarea respectivă de a 
discuta această chestiune în organizaţia primară o face Comisia de control raională, municipală 
ori orăşănească, pe teritoriul căreia se află organizaţia primară unde a fost depusă cererea de 
către persoana respectivă.

III. ORGANIZEREA ACTIVITĂŢII PDAM
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1. Partidul  Democrat  Agrar  din  Moldova  se  organizează  pe  principiul  teritorial  la  nivel 
republican, municipal, raional, comunal şi sătesc.

2. Organul  suprem  al  partidului  este  Congresul,  constituit  din  delegaţi  aleşi la  conferinţele 
raionale şi municipale sau la adunările generale de partid.

Congresul PDAM;

• adoptă hotărîrile de instituire sau dezvoltare a PDAM;
• adoptă Programul şi Statutul şi schimbările introduse în ele;
• aprobă simbolurile partidului;
• discută şi adoptă hotărîri asupra principalelor probleme privind activitatea partidului;
• examinează şi apreciază dările de seamă prezentate congresului de către conducătorii organelor 

de partid;
• apreciază,  în  lumina  principiilor  de  bază  ale  platformei  ideologice  ale  partidului,  situaţia 

social-economică din ţară;
• alege organele republicane ale PDAM, care exercită conducerea şi controlul asupra activităţii 

partiduluui în perioada dintre congrese, Consiliul Republican al PDAM, preşedintele, prim-
vicepreşedintele şi 3 vicepreşedinţi ai partidului, Comisia de control al partidului; congresul 
stabileşte, de asemenea, şi numărul de membri ai acestor organe.

3. Congresul este convocat o dată la 4 ani, iar în cazuri excepţionale la cererea a 1/3 din numărul 
membrilor Consiliului Republican. Norma de reprezentare a delegaţilor la congres se stabileşte 
de către Consiliul  Republican,  care fixează,  de asemenea, şi data convocării  congresului şi 
formează ordinea de zi.

4. Consiliul Republican, în număr de 105-119 persoane, se formează din preşedinţii organizaţiilor 
raionale  şi  municipale  ale PDAM, precum şi  din reprezentanţii  acestor  organizaţii  aleşi  de 
congres.  Preşedintele  partidului  este  şi  preşedintele  al  acestui  consiliu,  iar  vicepreşedinţii 
partidului sunt membri ai consiliului.

5. Consiliul Republican se întruneşte în şedinţe trimestrial, iar în caz de necesitate, şi mai des. 
Dreptul de iniţiativă pentru convocarea şedinţei extraordinare a consiliului îl are Comitetul 
Executiv, ori un grup din care fac parte cel putin 1/3 din membrii consiliului.

6. Consiliul Republican alege Comitetul Executiv, format din 17-19 membri pentru conducerea 
operativă a activităţii partidului; preşedintele partidului este şi preşedintele al acestui comitet, 
iar vicepreşedinţii partidului sînt membri ai Comitetului Executiv. Comitetul Executiv aprobă 
structura aparatului de partid. Comitetul Executiv se întruneşte în şedinţe în caz de necesitate, 
dar nu mai rar de o dată pe lună.

7. La nivel raional, orăşănesc şi municipal organul suprem de conducere este conferinţa raională, 
orăşănească sau municipală convocată de două ori pe an cu participarea delegaţilor aleşi la 
adunările generale ale membrilor de partid din organizaţiile teritoriale respective. Conferinţa 
alege Consiliul raional, orăşănesc, municipal al partidului pe un termen de 4 ani, din rîndul 
cărora este ales Comitetul Executiv raional, orăşănesc, municipal, constituit din 9-11 membri 
(preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri ai Comitetului Executiv). Şedinţele Consiliilor 
regionale sunt convocate trimestrial, iar cele ale Comitetului Executiv - potrivit necesităţii, dar 
nu mai rar de o dată pe lună.

8. Alegerea  organelor  şi  persoanelor  de  conducere  la  toate  nivelurile,  precum  şi  adoptarea 
hotărîrilor se înfaptueşte prin vot deschis sau secret cu majoritatea de voturi (50+1); ele se 
consideră  valabile  dacă  la  şedinţă  (conferinţă  congres)  participă  2/3  din  numărul  total  al 
membrilor de partid.

9. La nivel de localităţi (orăşel, comună, sat) se constitue organizaţii primare, formate fiecare din 
cel  putin  5  membri.  Organul  suprem de  conducere  al  organizaţiei  primare  este  Adunarea 
generală a membrilor, care alege preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul pe un termen de 2 
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ani.  în  caz  de  necesitate,  organizaţia  primară  poate  să-şi  aleagă  Comitetul  Executiv  într-o 
componenţă  de  5-9  persoane  (preşedinte,  vicepreşedinte,  secretar  şi  membri).  Adunarea 
generală se convoacă trimestrial ori după necesitate.

10. Pentru a controla activitatea economico-financiară  a organelor  de conducere ale partidului, 
analizarea unor aspecte ale disciplinei de partid, se aleg comisii de control în număr de 37 
membri  la  toate  nivelurile,  din  rîndul  cărora,  prin  vot  deschis  sau  secret  al  majorităţii 
membrilor, se aleg preşedintele şi secretarul comisiei. Membrii comisiilor de control participă 
la  şedinţele  şi  adunările organelor  de conducere ale partidului  cu drept  de vot  consultativ; 
comisiile  se supun,  respectiv,  numai congresului,  conferinţei  sau adunării  generale,  în  faţa 
cărora îşi fac darea de seamă.

11. Mijloacele băneşti şi averea partidului se constitue din contribuţii, taxe de înscriere, cotizaţii de 
membru,  donaţii  din  partea  membrilor  partidului,  precum şi  din  partea  altor  organizaţii  şi 
persoane în conformitate cu legislaţia în vigoare despre partide. Taxa de înscriere a membrului 
de partid se stabileşte în mărime de l leu, iar cotizaţia de membru constitue un procent din 
venitul lunar. Organizaţiile de partid prezintă o dată în trimestru bilanţul financiar conform 
formei stabilite de Consiliul Republican.

12. Pentru susţinerea financiară a organizaţiilor primare  şi raionale, orăşăneşti  şi municipale, 50 
la sută din taxa din înscriere şi din cotizaţiile de membru rămîn la contul lor. Alte 50 la sută se 
transferă în contul Consiliului Republican al PDAM

13. Partidul poate fi lichidat sau reorganizat în baza unei hotărîri adoptate de congresul partidului, 
în legătură cu aceasta se formează comisiea de lichidare,  averea PDAM se distribuie după 
achitarea cu creditorii, conform legislaţiei în vigoare.

14. PDAM, organizaţiile raionale, orăşăneşti, municipale şi primare ale partidului sunt persoane 
juridice, cu conturi bancare, au ştampilă cu inscripţia corespunzătoare.

15. Sediul organului de conducere al PDAM se află în oraşul Chişinău.
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