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STATUTUL
PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA

CAPITOLUL I
PRINCIPII GENERALE

Art. 1

Partidul  Democrat  din  Moldova  (în  continuare  P.D.M.)  este  un  partid  de  orientare  social-
democrata,  creat  benevol  de  catre  cetateni  ai  Republicii  Moldova  care  activeaza  în  baza 
Constitutiei Republicii Moldova, legislatiei în vigoare si a prezentului Statut.

Art. 2

P.D.M. este unicul succesor politic si de drept al Miscarii  social-politice «Pentru o Moldova 
Democratica si Prospera» (1997-2000). Aceasta titulatura face parte din patrimoniul istoric al 
formatiunii si nu poate fi preluata de alte formatiuni politice sau organizatii neguvernamentale.

Art. 2.1
P.D.M. este un partid modern de centru stînga, cu vocatie europeana care militeaza pentru 
edificarea în Republica Moldova a unui stat de drept, social si democrat.

Art. 2.2
P.D.M.  promoveaza  doctrina  social-democrata  contemporana,  fundamentata  pe 
principiile de libertate, dreptate sociala, egalitate de sanse si solidaritate.

Art. 3

P.D.M. colaboreaza cu autoritatile, institutiile publice, cu diferite organizatii politice, obstesti si 
religioase din republica si de peste hotare, activitatea carora corespunde scopurilor statutare si 
ale Programului P.D.M.

Art. 4

P.D.M.  este  persoana  juridica,  dispune  de  stampila  rotunda,  blanchete,  foi  cu  antet,  conturi 
bancare.

Art. 5

Emblema Partidului Democrat din Moldova si simbolul sau electoral este «trei trandafiri care 
cresc  dintr-o  tulpina  ce  simbolizeaza  principiile  de  baza  ale  social-democratiei:  libertate, 
dreptate, solidaritate».
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Art. 6

Activitatea P.D.M. este desfasurata în exclusivitate pe teritoriul Republicii Moldova.

Art. 7

In relatiile cu autoritatile publice, cu alte partide sau organizatii din tara si din strainatate, P.D.M. 
este reprezentat de catre Presedintele Partidului sau a unui reprezentant al Partidului împuternicit 
prin Hotarârea Consiliului Executiv Politic al Partidului.

Art. 8

Adresa juridica a P.D.M.:
Str. Tighina, 32, mun. Chisinau, MD 2001 Republica Moldova.
Tel. 27-82-29, fax. 27-82-30

CAPITOLUL II
SCOPURILE PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA

Art. 9

Afirmarea  Republicii  Moldova ca  stat  independent,  suveran,  integru,  democratic  si  bazat  pe 
drept. Accelerarea progresului economic în rezultatul promovarii si implementarii consecvente a 
reformelor. Crearea unor premise si conditii social-politice si culturale optime pentru dezvoltarea 
multilaterala a societatii. Mentinerea ordinii publice, combaterea coruptiei si a criminalitatii în 
conditiile  suprematiei  legii.  Asigurarea  unui  trai  decent  pentru  toate  categoriile  sociale  ale 
populatiei.

Art. 9. 1
P.D.M. se pronunta pentru dimensionarea rationala, pe criterii de eficienta, a proprietatii 
publice si private a statului; sustine ca proprietatea privata sta la baza economiei de piata 
fiind  expresia  economica  a  liberei  initiative  a  cetateanului;  considera  ca  proprietatea 
privata este factorul esential al progresului economic general si al bunastarii individuale;

Art. 9. 2
P.D.M.  se  pronunta  pentru  continuarea  reformei  în  administratia  publica  centrala  si 
locala,  militeaza pentru promovarea autonomiei locale ale descentralizarii  a serviciilor 
publice,  descentralizarii  în  economie  si  administratia  publica  si  pentru  concretizarea 
rolului statului ca forta de echilibru în societate;

Art. 9. 3
P.D.M.  elaboreaza  si  sustine  programe  concrete  de  protectie  sociala  a  categoriilor 
defavorizate,  aplicînd  imperativul  justitiei  sociale;  promoveaza  solidaritatea  umana, 
spiritul comunitar de întrajutorare, respectul persoanei si al familiei, în vederea cresterii 
coeziunii  sociale  si  refacerii  relatiilor  firesti  între  cetatean  si  stat;  se  pronunta pentru 
subordonarea intereselor de partid, intereselor majore ale tarii si a cetatenilor.

Art. 9. 4
P.D.M.  considera  dezvoltarea  si  sustinerea  învatamîntului  si  ocrotirea  sanatatii  o 
prioritate nationala. Militeaza pentru sprijinirea stiintei si culturii, a bisericii si traditiilor 
sale – conditii esentiale ale progresului general al tarii si ale spiritualitatii nationale;



Art. 9. 5
Recunoaste  si  sustine  rolul  femeii  în  familie  si  în  societate,  creaza  mecanisme  de 
asigurare a paritatii de gen în structurile de luare a deciziei de toate nivelurile;

Art. 9. 6
Promoveaza programe si actiuni de formare si afirmare a tineretului;

Art. 9. 7
Apara drepturile si libertatile omului; respecta dreptul la identitatea culturala, lingvistica, 
religioasa si etnica ale cetatenilor Republicii Moldova; combate extremismul de orice fel, 
manifestarile de rasism, sovinism, nationalism, separatism etnic sau teritorial;

Art. 9. 8
Sustine strategia de integrare a Republicii Moldova în structurile europene; promoveaza 
politica externa a statului consacrata dezvoltarii relatiilor cu toate statele, îndeosebi cu 
tarile vecine;

Art. 9. 9
Adera la valorile si principiile promovate de Internationala Socialista si militeaza pentru 
aplicarea acestora în viata social-politica a Republicii Moldova; colaboreaza si întretine 
relatii  cu  partide  sau  organizatii  social-democrate  sau  de  alta  orientare  politica 
democratica.

Art. 10

Stabilirea ordinii constitutionale, garantarea respectarii drepturilor politice, economice si sociale 
ale omului, ale minoritatilor nationale, în conformitate cu prevederile Declaratiei Universale a 
Drepturilor Omului si a altor acte de drept international.

Art. 11

Crearea unei atmosfere de întelegere reciproca, a climatului de colaborare si conlucrare a tuturor 
categoriilor sociale, grupurilor etnice.

Art. 12

Stabilirea  unor  relatii  civilizate  între  partidele  politice.  Crearea,  consolidarea  si  dezvoltarea 
traditiilor democratice în societate, educarea sentimentelor patriotice, propagarea si dezvoltarea 
valorilor culturii nationale, a traditiilor si obiceiurilor, inclusiv ale minoritatilor nationale.

Art. 13

Solutionarea definitiva a diferendului transnistrean, în rezultatul negocierilor.

Art. 14

Sustinerea si promovarea persoanelor oneste, competente,  devotate,  capabile sa contribuie cu 
abnegatie la prosperarea poporului moldovenesc.

Art. 15

Asigurarea protejarii juridice a membrilor P.D.M. si a familiilor lor.



Art. 16

Participarea la alegerile  prezidentiale,  parlamentare  si locale.  Crearea,  în caz de necesitate,  a 
blocurilor, aliantelor electorale cu alte partide si formatiuni social-politice.

Art. 17

Partidul Democrat din Moldova pledeaza pentru:
• încetatenirea proprietatii private ca baza a economiei de piata si conditie primordiala a 

progresului economic general si a bunastarii individuale;
• sustinerea  si  promovarea  descentralizarii,  restructurarii  si  modernizarii  economiei 

nationale,  accelerarea  procesului  de  privatizare,  optimizarea  reformelor  în  domeniul 
administratiei publice centrale si locale;

• afirmarea suprematiei legii în societate si garantarea de catre stat a securitatii persoanei si 
a drepturilor sale patrimoniale, a ordinii publice;

• crearea unor conditii favorabile pentru dezvoltarea învatamîntului, stiintei si culturii;
• elaborarea  si  implementarea  programelor  concrete  în  domeniul  protectiei  sociale  în 

primul rînd a categoriilor defavorizate ale populatiei;
• elaborarea si promovarea programelor si actiunilor de afirmare a tineretului;
• consolidarea rolului femeii si a familiei în societate;
• elaborarea si implementarea programelor pentru ocrotirea sanatatii si protectia mediului 

ambiant.

CAPITOLUL III
FORMELE DE ACTIVITATE ALE PARTIDULUI DEMOCRAT
DIN MOLDOVA

Art. 18

Pentru realizarea scopurilor si sarcinilor sale P.D.M. :
• creaza structura organizatorica si alege organele de conducere;
• organizeaza  întîlniri,  întruniri  cu  populatia,  conferinte  practico-teoretice,  discutii  în 

cadrul  "meselor  rotunde",  mitinguri,  demonstratii,  înainteaza  cereri,  face  declaratii, 
desfasoara actiuni de binefacere;

• desfasoara  activitati  editoriale  prin  intermediul  organului  sau de presa,  altor  mijloace 
mass media, informeaza membrii partidului si populatia în ansamblu despre activitatea 
sa.

CAPITOLUL IV
MEMBRII PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA

Secţiunea I
Calitatea de membru al P.D.M.

Art. 19

Membru al P.D.M. poate deveni orice cetatean al Republicii Moldova, indiferent de apartenenta 
etnica,  sex, rasa, religie si confesiune,  apartenenta  sociala si starea materiala,  care a împlinit 
vîrsta  de  18  ani,  recunoaste  si  respecta  Programul  si  Statutul  P.D.M.,  activeaza  în  una  din 
organizatiile primare si plateste cotizatiile de membru.



Art. 20

(1) Aderarea la P.D.M. se efectueaza individual, în baza cererii depuse în scris catre organizatia 
primara.
(2)  Cererea  de  aderare  este  acceptata,  daca  împotriva  aderarii  nu  s-a  exprimat  organizatia 
primara.
(3) Solicitantul se considera membru al P.D.M. de la data depunerii cererii.
(4) Tipul si forma carnetului de membru este stabilit de Consiliul National al P.D.M.
(5) Cetatenii Republicii Moldova cu domiciliul sau resedinta în strainatate pot deveni membri ai 
P.D.M. si au dreptul de a constitui grupe de partid la locul de trai, cu respectarea legislatiei în 
vigoare a statelor respective.
(6)  Persoanele  de la  15 la  18 ani,  care  recunosc principiile  programatice  ale  Programului  si 
prevederile Statutului P.D.M., pot deveni membri supleanti ai P.D.M. Cererea de înscriere se va 
depune catre organizatia de tineret a P.D.M. din teritoriul respectiv.
(7) Persoanele care nu au calitatea de membru al P.D.M., dar recunosc principiile programatice 
si contribuie prin activitatea lor la realizarea sarcinilor si scopurilor partidului - activeaza ca 
simpatizanti ai P.D.M. Evidenta acestora este efectuata de catre organizatiile primare de partid.

Art. 21

Nu pot fi membri ai P.D.M.:
• persoanele  care  fac parte din alte partide sau organizatii  social-politice  din Republica 

Moldova sau din strainatate;
• persoanele lipsite de drepturi electorale;
• persoanele care sustin si întreprind actiuni extremiste, rasiste, anarhiste, sovine, altele ce
• contravin principiilor democratice si ale statului de drept.

Art. 22

Calitatea de membru al P.D.M. va fi suspendata pentru perioada exercitarii functiei in organele 
de stat,  în  cazurile  prevazute  de legislatia  în  vigoare.  Hotarîrea  de suspendare sau reluare a 
calitatii de membru al P.D.M. este adoptata de organizatia primara sau Consiliul Executiv Politic 
în baza cererii personale depuse în scris.

Sectiunea II
Drepturile membrilor P.D.M.

Art. 23

Toti membrii P.D.M. au drepturi egale, inclusiv:
• de a înainta  propuneri  si a-si  expune liber opiniile  cu privire  la activitatea politica  si 

organizatorica a organelor de conducere si a persoanelor cu functii în partid;
• de a alege si de a fi alesi în componenta organelor de conducere ale partidului la diferite 

niveluri;
• de a participa la elaborarea hotarîrilor organizatiilor si organelor de partid, de a solicita 

informatii cu privire la activitatea acestora;
• de a beneficia de protectia organizatiei primare si a organelor de partid;
• de a participa la adunarile de partid la care se discuta chestiunile ce tin de propria lui 

persoana;
• de a supune criticii orice membru sau organ de partid;



• de a se adresa cu cereri si propuneri în orice instanta a partidului;
• de a propune si de a fi propus în calitate de candidati la functii elective sau executive în 

organele publice locale si centrale pe listele P.D.M.;
• de a  organiza  si  de a  participa  la  actiuni  ce  nu vin în  contradictie  cu reglementarile 

prezentului Statut;
• de a reprezenta partidul, în calitate de delegat, la congrese, conferinte, simpozioane si alte 

manifestari politice si culturale nationale si internationale;
• de a sponsoriza partidul cu mijloace financiare si materiale.

Sectiunea III
Obligatiile membrilor P.D.M.

Art. 24

Membrii P.D.M. au urmatoarele obligatii:
• de a se pune la evidenta si de a participa la activitatea organizatiei primare;
• de a respecta prevederile prezentului Statut  si de a contribui la realizarea obiectivelor 

stipulate în Programul partidului;
• de  a  propaga  politica  si  idealurile  partidului,  de  a  contribui  la  extinderea  influentei 

acestuia în societate;
• de a  participa  la  adunarile  generale  ale  organizatiei  primare,  de a  respecta  disciplina 

interna de partid, principiile comportamentului politic si etico-moral în societate,  de a 
contribui la mentinerea si consolidarea unitatii ideologice si organizatorice a partidului;

• de  a  respecta  pluralismul  de  idei  si  opinii,  de  a  contribui  la  realizarea  hotarîrilor 
organizatiei  primare  si  ale  organelor  de  partid  ierarhic  superioare,  de  a-si  onora 
însarcinarile de partid;

• de a participa la actiunile electorale, organizate de partid;
• de a plati, în modul stabilit, cotizatiile de membru.

Sectiunea IV
Sanctiuni disciplinare si modalitatea aplicarii lor

Art. 25

Pentru abaterea de la normele interne de partid si nerespectarea disciplinei de partid, membrul 
P.D.M. poate fi supus unea din urmatoarele sanctiuni:

• avertizare;
• mustrare;
• excluderea din rîndurile P.D.M.

Art. 26

(1)  Aplicarea  sanctiunilor  prevazute  în  Art.  25.  se  decide  prin  votul  majoritatii  membrilor 
prezenti la adunarea generala a organizatiei primare.
(2) Membrii de partid, alesi în componenta organelor de conducere ale P.D.M., pot fi exclusi din 
partid de catre organizatiile primare numai cu acordul, în scris, al organului de partid, în care au 
fost alesi.
(3) In cazurile cînd hotarîrea de excludere din rîndurile P.D.M. este adoptata de organele ierarhic 
superioare: Consiliul raional, Consiliul Executiv Politic, Consiliul National, organizatia primara, 
în care membrul de partid respectiv se afla la evidenta, va fi informata despre aceasta oral sau în 
scris.



(4) Hotarîrea de sanctionare a membrului P.D.M. poate fi contestata în termen de 30 de zile de la 
adoptare în Colegiul de Etica si Arbitraj.
(5)  Contestarea, înaintata de catre membrul de partid, va fi examinata de organul respectiv în 
termen de pîna la 30 de zile de la data înregistrarii.

Sectiunea V
Încetarea calitatii de membru al P.D.M.

Art.27

(1) Calitatea de membru al partidului înceteaza în caz de deces, demisie sau excludere.
(2) Cererea de demisie din propria initiativa din rîndurile membrilor P.D.M. se adreseaza în scris 
organizatiei primare.
(3) Excluderea din rîndurile partidului are loc în conformitate cu conditiile prevazute în Art.26 p. 
(2) si (3) ale prezentului Statut.

CAPITOLUL V
STRUCTURA  ORGANIZATORICA  SI  ORGANELE  DE  CONDUCERE 
ALE PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA

Secţiunea I
Principii generale

Art. 28

Partidul  Democrat  din  Moldova  este  creat  si  îsi  desfasoara  activitatea  conform principiului 
teritorial.

Art. 29

Organizatiile partidului sînt:
a) organizatia primara;
b) organizatia raionala.

Art. 30

Toate organizatiile partidului sînt luate la evidenta de catre organul ierarhic superior al P.D.M.

Art. 31

Organele de conducere ale partidului la toate nivelurile sînt alese prin vot deschis sau secret. 
Modalitatea votarii este stabilita de catre organul respectiv. La alegerea organelor de conducere 
ale partidului se respecta principiul reînnoirii componentei lor.

Art. 32

Un membru al partidului poate fi ales concomitent în cel mult trei functii executive la diferite 
niveluri.



Art. 33

Hotarîrile organelor de conducere ale partidului la toate nivelurile se adopta prin votul majoritatii 
membrilor prezenti si sînt obligatorii pentru organele si organizatiile ierarhic inferioare.

Art. 34

Organele de revizie si control ale partidului la toate nivelurile sînt comisiile de cenzori.

Sectiunea II
Organizatia primara

Art. 35

Unitatea  de  baza  a  P.D.M.  o  constituie  organizatia  primara,  care  întruneste  cel  putin  cinci 
membri ai partidului din teritoriul respectiv.

(1)  In  cadrul  comunelor  si  satelor  sînt  constituite  organizatii  primare.  In  cazul  comunei,  în 
componenta careia  intra mai multe sate, prin hotarîrea organizatiei  primare sau a biroului se 
constituie grupe de membri de partid (minimum 3 persoane) în frunte cu liderul ales. Activitatea 
grupelor de partid este coordonata de presedintele organizatiei primare.
(2) In cadrul oraselor si municipiilor de nivelul I organizatiile primare sînt constituite, de regula, 
în cadrul unei sectii de votare sau teritoriale pe 3-4 strazi, stradele.
(3) Organizatia primara este constituita prin hotarîrea adunarii de constituire a membrilor care au 
depus  cereri  de  aderare  la  P.D.M.  In  baza  procesului  verbal,  biroul  executiv  al  consiliului 
municipal, raional confirma hotarîrea în cauza.

Art. 36

Organele de conducere, revizie si control ale organizatiei primare sînt:
• adunarea  generala  (sau  conferinta,  în  cazurile  cînd  numarul  membrilor  organizatiei 

depaseste 200 de persoane);
• biroul  care  se alege în cazurile  cînd numarul  membrilor  organizatiei  depaseste  30 de 

persoane;
• comisia de cenzori.

Art. 37

(1) Adunarea generala (sau conferinta) este convocata cel putin o data în an. La cererea a cel 
putin  1/3  din  numarul  membrilor  organizatiei  primare  este  convocata  adunarea  generala 
extraordinara. Adunarea generala de dare de seama si alegeri sau conferinta se convoaca o data 
în patru ani si este deliberativa daca la ea participa 2/3 din numarul de membri ai organizatiei 
primare ori, în cazul conferintei, din numarul delegatilor alesi.
(2) Adunarea generala:

a) stabileste  modalitatile  activitatii  biroului  de  partid,  organizeaza  si  monitorizeaza 
implementarea Programului P.D.M., a hotarîrilor organelor ierarhic superioare de partid, 
a propriilor decizii;

b) elaboreaza si adopta tactici de activitate în campaniile electorale în cadrul circumscriptiei 
sau a sectiei de votare;

c) pune în discutie si adopta hotarîri ce tin de diverse probleme ale vietii de partid;
d) adopta  decizii  cu  privire  la  crearea,  completarea  si  executarea  bugetului  organizatiei 

primare;



e) alege presedintele, biroul pe un termen de patru ani;
f) adopta decizii asupra raportului de activitate a presedintelui sau a biroului organizatiei;
g) în  caz  de  necesitate  micsoreaza  marimea  cotizatiilor  de  membru  al  P.D.M.  pentru 

pensionari, neangajati, studenti;
h) alege comisia de cenzori pe un termen de patru ani;
i) delegheaza reprezentanti la conferintele raionale.

(3) Adunarea generala este deliberativa daca la ea participa 50 la suta plus unu din numarul 
membrilor organizatiei primare.
(4) Adunarea generala adopta hotarîri cu o majoritate simpla de voturi ale membrilor partidului 
prezenti la adunare.

Art. 38

Biroul organizatiei primare:
a) aproba planurile de activitate si monitorizeaza realizarea lor;
b) monitorizeaza  îndeplinirea  propriilor  hotarîri,  a  adunarii  generale  si  a  însarcinarilor 

membrilor de partid;
c) organizeaza  diverse manifestari  în  scopul crearii  unei  imagini  favorabile  a  P.D.M. în 

localitate;
d) organizeaza  abonarea  la  organele  mass-media  ale  partidului  si  distribuie  materialele 

informative;
e) organizeaza  activitati  electorale,  înainteaza  membrii  P.D.M.  în  diferite  functii, 

coordoneaza activitatea reprezentantilor partidului în organele publice locale;
f) decide asupra altor chestiuni ale vietii interne de partid.

Art. 39

Comisia de cenzori a organizatiei primare:
a) alege presedintele;
b) efectueaza  controlul  activitatii  organizatiei  primare  în  conformitate  cu  regulamentul 

privind Comisia Nationala de Cenzori a P.D.M.;
c) prezinta rapoarte adunarii generale.

Sectiunea III
Organizatia raionala

Art. 40

Organizatia raionala este formata din organizatii primare ale Partidului.

Art. 41

Organele de conducere, de revizie si control ale organizatiei raionale sînt:
• Conferinta;
• Consiliul organizatiei raionale;
• Biroul executiv al consiliului raional;
• Comisia de cenzori.

Art. 42

(1) Conferinta se convoaca de catre Biroul executiv al consiliului raional o data în patru ani.



La cererea a cel putin 1/3 din numarul membrilor Biroului sau a cel putin 1/3 din organizatiile 
primare se convoaca conferinte extraordinare.
(2) Conferinta raionala:

• alege Consiliul organizatiei raionale si Biroul executiv al consiliului raional pe un termen 
de patru ani;

• examineaza rapoartele de activitate ale Consiliului  si Comisiei  de cenzori pe perioada 
respectiva;

• alege Comisia de Cenzori pe un termen de patru ani;
• alege delegati la conferintele si congresele republicane republicane P.D.M.

(3)  Conferinta  raionala  este  deliberativa  daca  la  ea  participa  50  plus  unul  din  numarul 
reprezentantilor organizatiilor primare.
(4) Hotarârile conferintei se adopta cu majoritatea simpla de voturi a reprezentantilor prezenti.

Art. 43

Consiliul organizatiei raionale:
a) alege  si  revoca  presedintele  organizatiei  raionale,  membrii  Biroului  executiv  al 

consiliului raional;
b) adopta decizii cu privire la convocarea conferintelor si a cotei numerice a reprezentantilor 

organizatiilor primare;
c) coordoneaza  activitatea  organizatiilor  primare,  monitorizeaza  realizarea  de catre  ele  a 

obiectivelor si sarcinilor partidului;
d) monitorizeaza  realizarea  propriilor  hotarâri  si  ale  organelor  ierarhic  superioare  ale 

partidului;
e) elaboreaza si monitorizeaza implementarea bugetului organizatiilor raionale;
f) coordoneaza si conlucreaza cu reprezentantii partidului alesi în organele administratiei 

publice locale.

Art. 44

Biroul executiv al Consiliului raional este ales pe un termen de patru ani:
(1) Biroul Executiv al Consiliului raional are urmatoarea componenta:

a) presedintele;
b) 1-2 vicepresedinti;
c) secretarul executiv (coordonator al activitatii organizatorice);
d) 5-7 membri (responsabilitatile organizatorice se stabilesc de birou).

(2) Biroul executiv al Consiliului raional
a) coordoneaza  activitatea  organizatiei  raionale  în  perioada  dintre  sedintele  consiliului 

raional în chestiunile politice si interne de partid;
b) aproba planurile de activitate si monitorizeaza realizarea lor;
c) monitorizeaza îndeplinirea propriilor hotarîri ale conferintei raionale;
d) organizeaza diverse manifestari în scopul crearii unei imagini favorabile în teritoriu;
e) organizeaza  abonarea  la  organele  mass-media  ale  Partidului  si  distribuie  materialele 

informative;
f) aproba dupa consultarea cu Consiliul Executiv Politic listele candidatilor la functiile de 

primar si consilierii  de toate nivelurile,  prezinta materialele respective în comisiile de 
circumscriptie,  organizeaza  activitati  electorale,  înainteaza  membrii  P.D.M. în  diferite 
functii, coordoneaza activitatea reprezentantilor partidului în organele publice locale;

g) decide asupra altor chestiuni ale vietii de partid
h) sedintele se convoaca dupa necesitate dar nu mai putin de doua ori pe an;
i) sedintele se convoaca la initiativa presedintelui sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor 

Biroului;



j) sedintele sînt deliberative daca la ele participa nu mai putin de 2/3 din membrii sai;
k) deciziile se primesc cu majoritatea simpla a voturilor membrilor prezenti.

Art. 45

Comisia de cenzori a Consiliului raional:
a) alege presedintele;
b) efectueaza  controlul  activitatii  organizatiilor  primare,  asigura  transparenta  executarii 

bugetului organizatiilor primare si raionale;
c) convoaca sedinte în caz de necesitate;
d) prezinta rapoarte în cadrul conferintelor raionale.

Art. 46

Organizatiile primare si raionale ale UTA Gagauzia constituie organizatiile teritoriale din fostele 
raioane Ceadîr-Lunga si Comrat si se egaleaza în drepturi ca si organizatiile raionale.

Sectiunea IV
Congresul

Art. 47

(1) Organul suprem de conducere al P.D.M. este Congresul.
(2) Congresul se convoaca o data în patru ani. Congresul extraordinar al PDM se convoaca
prin Hotarârea Consiliului National al P.D.M. sau la cererea a 1/3 din organizatiile raionale.
(3) Data convocarii si proiectul ordinii de zi a Congresului se aproba de catre Consiliul National 
al P.D.M.
(4) Delegatii  la Congres sunt alesi la conferintele raionale,  conform normei de reprezentanti, 
stabilite la Consiliul National.
(5) Congresul P.D.M.:

a) adopta si introduce modificari în Programul si Statutul PDM;
b) adopta strategia partidului;
c) alege presedintele partidului pe un termen de patru ani;
d) alege Consiliul National al partidului pe un termen de patru ani;
e) alege Comisia Nationala de cenzori a partidului pe un termen de patru ani;
f) alege Colegiul de Etica si Arbitraj pe un termen de patru ani;
g) aproba decizii privind reorganizarea, fuzionarea cu alte formatiuni politice sau încetarea 

activitatii partidului;
h) examineaza contestarile membrilor de partid adresate Congresului.

(6)  Pentru  desfasurarea  statutara  a  Congresului,  este  necesara  prezenta  a  cel  putin  2/3  din 
numarul delegatilor cu drept de vot. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit se stabileste o 
noua data la care acesta se va desfasura cu numarul de delegati prezenti.
(7) Hotarârile Congresului se aproba cu majoritatea simpla de voturi a delegatilor prezenti.

Sectiunea V
Consiliul National al PDM

Art. 48

(1)  Consiliul  National  al  PDM  este  organul  de  conducere  al  Partidului  în  perioada  dintre 
Congrese.  Sedinta  Consiliului  National  se  convoaca  nu mai  rar  de doua ori  pe an:  de catre 



Presedintele  Partidului  sau  la  solicitarea  a  cel  putin  1/3  din  numarul  membrilor  Consiliului 
National.
(2) Consiliul National:

a) elaboreaza si coordoneaza realizarea strategiei si tacticii partidului;
b) alege  sau  revoca  vicepresedintii,  secretarul  general  al  partidului,  membrii  Consiliul 

Executiv Politic, stabileste competentele acestora;
c) alege candidatul P.D.M. în alegerile prezidentiale;
d) aproba lista candidatilor P.D.M. în alegerile parlamentare;
e) aproba strategia electorala a partidului în campaniile electorale;
f) aproba decizii privind schimbarea emblemei si a simbolului electoral al P.D.M.;
g) aproba structura Aparatului partidului;
h) confirma în functii liderii organizatiilor de Femei si Tineret al P.D.M.;
i) aproba regulamentele vietii interne de partid;
j) în cazul abaterilor grave de la prevederile Programului si ale Statutului partidului, aproba 

decizii  de  reorganizare  a  consiliilor  raionale,  sau  a  organizatiilor  primare;  stabileste 
procedura  de  convocare  a  adunarilor/conferintelor  extraordinare  în  organizatiile 
respective;

k) coopteaza noi membri sau exclude din rîndurile Consiliului  National sau din rîndurile 
P.D.M. persoanele care nu-si onoreaza obligatiile;

l) analizeaza si coordoneaza activitatea fractiunii parlamentare a partidului, reprezentantilor 
sai în organele administratiei publice locale;

m) adopta  decizii  privind  fondarea  aliantelor  si  blocurilor  electorale  cu  alte  partide  si 
organizatii social-politice în campaniile electorale;

n) aproba  marimea  cotizatiilor  de  membru  al  P.D.M.,  bugetul  anual  si  decide  asupra 
executarii acestuia;

o) înainteaza Congresului propuneri referitoare la reorganizarea sau dizolvarea P.D.M.
(3) Sedintele Consiliului National sînt deliberative, daca la ele participa 2/3 din membrii sai.
(4)  Hotarîrile  Consiliului  National  se  adopta  prin  majoritatea  simpla  de  voturi  a  membrilor 
prezenti.

Sectiunea VI
Presedintele

Art. 49

Presedintele partidului:
a) conduce activitatea partidului;
b) este, din oficiu, Presedinte al Consiliului Executiv Politic;
c) prezideaza sedintele Consiliului National al partidului;
d) propune Consiliului National spre aprobare candidaturile la functiile de vicepresedinti ai 

partidului, secretar general al Partidului, membri ai Consiliului Executiv Politic;
e) propune Consiliului National spre aprobare proiectul bugetului anual al partidului;
f) reprezinta partidul în relatiile cu organele oficiale de stat, cu partide si formatiuni social-

politice din tara si din strainatate;
g) în rezultatul consultarilor cu membrii Consiliul Executiv Politic, poarta negocieri cu alte 

partide si organizatii social-politice privind crearea aliantelor sau a blocurilor electorale, 
fuzionarea  P.D.M.  cu  alte  formatiuni  politice.  Rezultatele  acestor  negocieri  vor  fi 
discutate si confirmate prin deciziile Consiliului National.



Sectiunea VII
Consiliul Executiv Politic

Art. 50

(1) Consiliul  Executiv  Politic  este organul executiv  de conducere,  care activeaza în perioada 
dintre sedintele Consiliului National si este ales pe un termen de patru ani.
(2) Consiliul Executiv Politic:

a) initiaza propuneri în instante, examineaza probleme ce tin de inters statal, national si de 
partid, acorda consultatii, prezinta recomnadari, face declaratii

a) publice din numele partidului pe chestiunile ce tin de situatia social economica
b) si politica la nivel republican si local.
c) coordoneaza activitatea partidului în perioada dintre sedintele Consiliului
d) National;
b) adopta decizii privind realizarea hotarîrilor Congresului si ale Consiliului National;
c) exercita  controlul  executarii  hotarîrilor  organelor  centrale  de  conducere  de  catre 

organizatiile raionale ale partidului;
d) coordoneaza  activitatile  fractiunii  parlamentare,  reprezentantilor  partidului  în  organele 

publice centrale si locale;
e) fondeaza asociatii, comisii specializate si grupuri de lucru în diverse domenii ce tin de 

interesele strategice si tactice ale partidului;
f) confirma lista candidaturilor propuse de catre consiliile raionale pentru alegerile locale;
g) elaboreaza  si  aproba  regulamentul  de  organizare  si  functionare  a  subdiviziunilor 

structurale ale partidului, alte regulamente;
h) confirma în functie lucratorii Aparatului;
i) organizeaza activitatea editoriala, alte activitati;
j) administreaza  patrimoniul  partidului,  decide  asupra  folosirii  surselor  financiare  ale 

partidului;
k) elaboreaza si implimenteaza sistemul de instruire a cadrelor,  inclusiv a activistilor  de 

partid;
l) aproba statutele persoanelor juridice a caror fondator poate fi conform legislatiei;
m) coordoneaza  activitatea  Organizatiei  de  Tineret,  a  Organizatiei  de  Femei  si  alte 

organizatii create în cadrul P.D.M.;
n) adopta Regulamente de organizare si functionare ale organismelor partidului.

(3)  Vicepresedintii  elaboreaza  si  sustin  programe  politice  în  domeniile:  economic,  social, 
cultural, relatii externe, integrare europeana; coordoneaza, dupa caz, departamentele Consiliului 
National; îndeplinesc si alte atributii stabilite de presedintele PDM si Consiliul Executiv Politic.
(4) Secretarul general conduce serviciile functionale la nivel central si coordoneaza activitatea 
curenta de partid în limita  mandatului  încredintat  de presedintele  PDM si Consiliul  Executiv 
Politic.
(5) Sedintele Consiliului Executiv Politic sînt deliberative daca la ele participa 2/3 din numarul 
membrilor sai.
(6) Hotarîrea Consiliului Executiv Politic se aproba prin simpla majoritate de voturi a membrilor 
prezenti la sedinta.
(7)  Toate  documentele  si  procesele  verbale  ale  sedintelor  Consiliului  Executiv  Politic  sunt 
pregatite si distribuite membrilor Consiliului de secretarul Consiliului Executiv Politic care este 
ales de membrii acestuia.



Sectiunea VIII
Comisia Nationala de Cenzori

Art. 51

Comisia Nationala de Cenzori este organul central de revizie si control al partidului.

Art. 52

Comisia  Nationala  de  Cenzori  activeaza  în  baza  propriului  Regulament,  aprobat  de  catre 
Consiliul National al P.D.M. .

Sectiunea IX
Colegiul de Etica si Arbitraj

Art. 53

(1) Colegiul de Etica si Arbitraj este organul de jurisdictie, ales de Congresul P.D.M. pentru un 
mandat  de  patru  ani,  care  cerceteaza  cererile,  reclamatiile  si  sesizarile  îndreptate  împotriva 
membrilor Consiliului National;  cerceteaza conflictele intervenite între organele de conducere 
din  raioane  diferite,  precum  si  dintre  acestea  si  cele  de  la  nivel  national  si  solutioneaza 
contestatiile formulate împotriva hotarîrilor pronuntate de Consiliul Executiv Politic al P.D.M.
(2) Colegiul de Etica si Arbitraj este compus din 7 membri; din rîndul acestora, Colegiul alege 
presedintele, vicepresedintele si secretarul.
(3)  Colegiul  de  Etica  si  Arbitraj  functioneaza  pe  baza  regulamentului  propriu  aprobat  de 
Consiliul National al P.D.M.
(4) Colegiul de Etica si Arbitraj prezinta Congresului rapoarte de activitate.
(5) Persoanele alese în Colegiul de Etica si Arbitraj nu pot face parte din Consiliul National si 
Comisia Nationala de Cenzori.
(6) Hotarârile pronuntate de Colegiul de Etica si Arbitraj sunt definitive.

Sectiunea X
Organizatia de Femei si Organizatia de Tineret a P.D.M.

Organizatia de Femei a P.D.M.

Art. 54

(1)  Pentru  asigurarea  reprezentarii  si  participarii  active  a  femeilor  la  întreaga  viata  politica, 
economica,  sociala  si  culturala  în cadrul P.D.M. se constituie  si functioneaza Organizatia  de 
Femei a P.D.M.
(2) Din organizatia de femei a Partidului Democrat din Moldova pot face parte femeile care au 
calitatea de membru al P.D.M.

Art. 55

Organizatia de Femei a P.D.M. urmareste, cu prioritate, urmatoarele obiective:
1. Elaborarea ofertelor politice ale P.D.M. adresate femeilor în domeniul economic, social si 

cultural;
2. Realizarea  de  analize  privind  situatia  copiilor  si  femeii  în  societate  si  îmbunatatirea 

statutului acestora;



3. Organizarea  de  actiuni  de  pregatire  în  vederea  promovarii  femeilor  în  structurile  de 
decizie ale partidului si asumarii unor responsabilitati si demnitati publice.

Organizatia de tineret a PDM – Tineretul Democrat

Art. 56

(1) Pentru stimularea participarii tineretului la viata politica, în cadrul Partidului Democrat din 
Moldova se constituie si functioneaza Organizatia de Tineret a P.D.M., denumita prescurtat TD – 
Tineretul Democrat, careia îi revine principala responsabilitate a activitatii politice a partidului în 
domeniul tineretului.
(2) Din organizatia de tineret TD, pot face parte tineri cu vârsta cuprinsa între 16-35 de ani, care 
au calitatea de membru a P.D.M.

Art. 57

Organizatia de Tineret a P.D.M. urmareste, cu prioritate, urmatoarele obiective:
1. Realizarea de analize privind starea tineretului R. Moldova; elaborarea ofertelor politice 

ale partidului adresate tinerilor;
2. Initierea si organizarea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, 

distractive, sportive si turistice, corespunzatoare intereselor si aspiratiilor tinerilor;
3. Organizarea de actiuni de pregatire si perfectionare ale tinerilor membri ai P.D.M., în 

vederea promovarii  acestora în structurile  de decizie  ale  partidului  si a asumarii  unor 
responsabilitati si demnitati publice de catre acestia.

Asociatia Primarilor si Consilierilor PDM

Art. 58

(1)  Asociatia  Primarilor  si  Consilierilor  cuprinde:  presedintii  si  vicepresedintii  Consiliilor 
Raionale, primarii si viceprimarii din municipii, orase si comune; consilierii raionali si consilierii 
municipiului Chisinau, precum si consilieri locali de la orase si comune - membri ai P.D.M.
(2) Asociatia  Primarilor  si Consilierilor actioneaza pentru aplicarea obiectivelor specifice din 
Programul Politic al P.D.M. si din Programul partidului privind activitatea autoritatilor publice 
locale;  urmareste  respectarea  drepturilor  si  libertatilor  fundamentale  ale  cetatenilor,  a 
prevederilor Constitutiei si ale legilor tarii; actioneaza pentru consolidarea autonomiei locale si 
descentralizarea serviciilor publice, pentru modernizarea si dezvoltarea localitatilor si cresterea 
calitatii serviciilor catre populatie
(3) Asociatia Primarilor si Consilierilor se organizeaza si îsi desfasoara activitatea pe baza unui 
regulament propriu aprobat de Consiliul Executiv Politic al P.D.M.
(4)  Consilierii  locali  si  raionali  alesi  pe  listele  P.D.M.  se  vor  constitui  în  grupuri  care  se 
organizeaza si îsi desfasoara activitatea pe baza unui regulament aprobat de Biroul Executiv al 
Consiliului raional.
(5) Membrii grupurilor de consilieri locali si raionali care sunt exclusi sau care demisioneaza din 
partid  au  datoria  morala  de  a  renunta  si  la  mandatul  obtinut  în  consiliile  locale  si  raionale 
respective.



Relatia PDM cu Sindicatele

Art. 59

(1) P.D.M. sprijina activitatile specifice sindicatelor în vederea realizarii efective a masurilor de 
protectie sociala, garantarii dreptului la munca, combaterii somajului, asigurarii unui trai decent 
tuturor categoriilor de cetateni ai tarii, promovarii unei legislatii care sa asigure cadrul juridic 
pentru manifestarea deplina a capacitatilor creatoare si garantarii drepturilor sociale.
(2) P.D.M. actioneaza pentru apararea drepturilor membrilor de sindicat ce decurg din legislatia 
muncii si din contractele colective de munca.
(3) P.D.M. initiaza periodic consultari cu sindicatele pentru examinarea problemelor sociale ale 
salariatilor, pentru elaborarea unor proiecte de acte normative care privesc raporturile de munca 
si protectia sociala.

Relatia PDM cu Patronatele

Art. 60

(1) P.D.M. sustine activitatea patronatelor pentru initierea, elaborarea si promovarea programelor 
de dezvoltare, de restructurare, de privatizare si de cooperare economica, în conditiile legii.
(2) P.D.M. stimuleaza initiativa privata, mai ales în domeniul întreprinderilor mici si mijlocii, 
inclusiv prin promovarea unor propuneri legislative specifice.
(3) P.D.M. initiaza periodic consultari cu patronatele în probleme de interes comun.

CAPITOLUL VI
SURSELE FINANCIARE SI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA

Art. 61

P.D.M. în scopul desfasurarii activitatii sale dispune de bunuri mobiliare si imobiliare conform 
legislatiei în vigoare.

Art. 62

Patrimoniul partidului se constituie din urmatoarele surse:
• cotizatii ale membrilor de partid;
• donatii benevole ale persoanelor juridice si fizice, ale organizatiilor politice si obstesti, în 

conformitate cu legislatia în vigoare;
• venituri provenite în rezultatul propriilor activitati;
• subventii de la bugetul de stat, în conformitate cu legislatia în vigoare;
• activitati  editoriale  si  de  publicitate,  culturale,  sportive,  distractive  si  altele,  care  nu 

contravin legislatiei;
• venituri de la realizarea bunurilor patrimoniale proprii.

Art. 63

Modalitatea  de  gestionare  a  patrimoniului  si  a  mijloacelor  financiare  este  stabilita  de  un 
regulament intern, aprobat de Consiliul Executiv Politic al partidului.



CAPITOLUL VII
CONDITIILE DE ÎNCETARE A ACTIVITATII PARTIDULUI DEMOCRAT 
DIN MOLDOVA

Art. 64

Activitatea  P.D.M.  poate  înceta  în  cazurile  cînd  aceasta  intra  în  contradictie  cu  Constitutia 
Republicii Moldova si legislatia în vigoare, la fel si în cazul cînd activitatea sa nu contribuie la 
realizarea obiectivelor statutare.

Art. 65

Activitatea partidului poate fi sistata prin hotarîrea Congresului, în conformitate cu legislatia în 
vigoare.


	STATUTUL
	PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA
	CAPITOLUL I
	PRINCIPII GENERALE
	CAPITOLUL II
	SCOPURILE PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA
	CAPITOLUL III
	CAPITOLUL IV
	MEMBRII PARTIDULUI DEMOCRAT DIN MOLDOVA
	Secţiunea I
	Sectiunea II
	Drepturile membrilor P.D.M.
	Sectiunea III
	Obligatiile membrilor P.D.M.
	Sectiunea IV
	Sanctiuni disciplinare si modalitatea aplicarii lor
	Sectiunea V
	Încetarea calitatii de membru al P.D.M.

	CAPITOLUL V
	Secţiunea I
	Principii generale
	Sectiunea II
	Organizatia primara
	Sectiunea III
	Organizatia raionala
	Sectiunea IV
	Congresul
	Sectiunea V
	Consiliul National al PDM
	Sectiunea VI
	Presedintele
	Sectiunea VII
	Consiliul Executiv Politic
	Sectiunea VIII
	Comisia Nationala de Cenzori
	Sectiunea IX
	Colegiul de Etica si Arbitraj
	Sectiunea X
	Organizatia de Femei si Organizatia de Tineret a P.D.M.

	CAPITOLUL VI
	CAPITOLUL VII


