
Adoptat la Congresul IV 

din 25 mai 2008

S T A T U T U L
PARTIDULUI ECOLOGIST „ALIANŢA VERDE” DIN MOLDOVA

I. DISPOZIŢII GENERALE
1.Partidul Ecologist „ALIANŢA VERDE" din Moldova, forma scurtă PEM-AVE este o asociaţie 
politică  preocupată  de  perspectivele  marelui  pericol  pe  care  le  comportă  criza  ecologică  din 
republică. Toate acţiunile PEM-AVE sint îndreptate spre optimizarea raportului societate -natură, 
eliminarea factorilor antropici generatori de calamităţi naturale şi sociale, securitatea ecologică şi 
socială  a  populaţiei,  toate  fiind  axate  pe  interacţiunile  şi  interdependentele  în  cadrul  triadei 
sistemice: politica, economia şi ecologia, care constituie baza doctrinei dezvoltării durabile.
2.Aria de activitate a PEM - AVE o constituie întregul spaţiu naţional, partidul conlucrînd strîns cu 
partidele ecologiste din alte ţâri.

PEM-AVE  acţionînd  şi  militînd  pentru  o  viaţă  civilizată,  echitate  şi  coeziune  socială, 
umanism, edificare a statului de drept, democrat şi modern, întărirea ordinii de drept, asigurarea 
condiţiilor  normale  de  exprimare  a  voinţei  politice  şi  de  trai  respinge  totalitarismul,  dictatura 
politică, monopolismul puterii, discriminarea de orice natură.
3.PEM-AVE se  pronunţă  pentru  respectarea  normelor  de  drept  internaţional,  bucurîndu-se  de 
drepturile constituţionale corespunzătoare.
4.PEM-AVE participă la alegerile în organele legislative si executive de toate nivelurile, înaint-înd 
candidaţi proprii şi sprijinind candidaţii altor partide democratice sau candidaţi independenţi, care 
prin programele lor contribuie la realizarea obiectivelor PEM-AVE.
5.PEM-AVE colaborează cu forţe politice si sociale de orientare democratică, ale căror programe 
nu contravin obiectivelor 
6.PEM-AVE, intră în alianţe politice in vederea înfăptuirii unor acţiuni comune. Aceste deziderate 
sînt  determinate  de  cauza  ocrotirii  naturii,  de  agresivitatea  civilizaţiei  umane,  de  excesele 
exploatării naturii, cauza care solicită reunirea mai multor forţe constructive, care indiferent de 
doctrina pe care o îmbrăţişează ori scopurile urmărite înţeleg că nu pot ignora strategia dezvoltării 
durabile.
7.PEM-AVE,  in  conformitate  cu  legislaţia  in  vigoare,  elaborează  şi  propune  spre  examinare 
organelor  legislative,  proiecte  de legi  şi  amendamente,  sprijină  şi  organizează proteste  publice 
împotriva acţiunilor antiecologie.

8.PEM-AVE se pronunţă pentru respectarea drepturilor alienabile ale tuturor etniilor din regiune 
în vederea îmbunătăţirii mediului natural şi social.

9.Sloganul PEM-AVE este „Un om curat, in-tr-o ţară prosperă". Simbolul PEM-AVE este floarea 
soarelui de culoare galbenă pe fondai verde. Culoarea electorală este verde.

II. DIRECŢII DE ACTIVITATE

10. Direcţiile de activitate al PEM-AVE sînt expuse în Programul Partidului.
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III. MEMBRII PEM-AVE

11.Membru al PEM-AVE poate deveni orice cetăţean al Republicii Moldova, care a împlinit vîrsta 
de 18 ani şi care acceptă programul şi Statutul partidului.
12.Membru  al  PEM-AVE  este  considerată  persoana  care  a  depus  adeziune  (cerere)  într-o 
organizaţie de bază, este acceptată şi achită cotizaţiile de membru.
13.Membrii partidului participă cu vot deliberativ la activitatea organizaţiei de bază: pot fi delegaţi 
la forurile de conducere ale partidului, pot înainta candidaturi şi pot fi aleşi în organe eligibile ale 
partidului  şi statului,  pot înainta propuneri  organelor  de conducere.  Pot fi destinse cu titlul  de 
membru de onoare al PEM persoane care nu au posibilitatea să desfăşoare activitate dar au adus 
contribuţii substanţiale partidului.
14.Calitatea de membru PEM-AVE se pierde prin: deces, demisie, excludere, incompatibilitate.
15.Excluderea  din  partid  se  efectuiaza  de  către  Biroul  Permanent  la  propunerea  organizaţiei 
teritoriale sau a Preşedintelui Partidului în cazul unor abateri disciplinare grave.

IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

16. Unitatea patidului este asigurată prin respectarea de către toate organizaţiile şi membrii săi, 
a  hotărîrilor  şi  altor  documente  adoptate  de  congresele  PEM-AVE.  Consiliile  ierarhic 
superioare ale partidului se ocupă de generalizarea şi propaganda experienţei organizaţiilor 
de bază, de informare şi coordonare a activităţii acesteia.

17.Organizaţiile de bază sînt formate în mod benevol pe principiu teritorial, avînd cel puţin cinci 
membri  fiecare.Organizaţia  de  bază  îşi  soluţionează  de  sinestătător  chestiunile  curente  şi  de 
procedură.  Două sau mai  multe  organizaţii  de bază  se  pot  asocia  pentru a  soluţiona anumite 
probleme de interes comun.
18.Organizaţiile de bază se asociază pe principiul de gradul II administrativ - teritorial în filialele 
teritoriale ale PEM-AVE.
19.Organul superior de conducere al  filialei  teritoriale  îl  reprezintă conducerea acesteia,  iar în 
perioada dintre conferinţe consiliul de conducere şi comisia de cenzori.
20.Conferinţa  filialei  teritoriale  se  convocă cel  puţin o dată  pe an.  Ea poate fi  convocată  ex-
traordinar, la cererea a 2/3 din membri.
21.Conferinţa filialei teritoriale adoptă Regulamentul acesteia, rezoluţii, hotărîri, precum şi apeluri 
şi propuneri pentru organele centrale ale partidului.
22.Conferinţa alege consiliul de directori, Preşedintele organizaţiei teritoriale şi comisia de cenzori 
pe un termen de patru ani.
23.Conferinţa filialei alege de regulă prin vot deschis delegaţii la congresele / conferinţele naţi-
onale ale partidului în condiţiile legii şi statutului PEM-AVE.
24.Conferinţa are dreptul de a înainta nemijlocit sau a autoriza delegaţii la Congres, a propune 
candidaturi pentru diverse funcţii în organele centrale de partid.
25.Conferinţa  audiază  rapoartele  organelor  şi  delegaţiilor  alese  de  ea,  formulînd  concluziile 
corespunzătoare.
26.Documentele  conferinţei,  actele  cu  caracter  principial  adoptate  de  organele  Filialei  sînt 
expediate Biroului permanent al PEM-AVE.
27.Filialele teritoriale participă la campaniile  electorale,  înaintînd candidaţi  in organele publice 
locale.
28.Filialele teritoriale organizează, în condiţiile legii, mitinguri, pichete, demonstraţii de stradă şi 
alte acţiuni de masă cu acordul Biroului Permanent.

http://www.partide.md

2

http://www.partide.md/


V. ORGANELE CENTRALE ALE PARTIDULUI

29. Partidul are următoarele organe: Congresul PEM-AVE, Consiliul Naţional al  PEM-AVE, 
Biroul  permanent,  departamente  şi  /  sau  comisii,  formate  după  caz  de  către  Consiliul 
Naţional. PEM-AVE este condus de Preşedintele Partidului, un prim-vicepreşedinte, 3 (trei) 
vicepreşedinţi şi un secretar executiv.

VI. CONGRESUL PARTIDULUI

30.Congresul este organul suprem de conducere al partidului.
31.Congresul se convoacă cel puţin o dată in patru ani.
32.La lucrările congresului iau parte, cu drept de vot deliberativ, delegaţii aleşi de filialele teri-
toriale.
33.Delegaţii şi persoanele invitate la Congres sînt anunţaţi asupra datei şi orei convocării acestuia, 
ordinii  de  zi  cu  cel  puţin  două  luni  înainte  de  data  pentru  care  se  convoacă  acesta.  în  cazul 
convocării unor congrese extraordinare, acest termen poate fi redus.
34.Congresul extraordinar poate fi convocat în termen de o lună printr-o hotărire a Consiliului 
Naţional sau la cererea a cel puţin o treime din numărul Filialelor.
35.Congresul este deliberativ dacă la lucrările sale sunt prezenţi cel puţin 2/3 din totalul delega-
ţiilor nominalizate de organelle competente.
36.Congresul:
-adoptă Statutul şi Programul partidului, operează modificări şi completări,
-alege Preşedintele, vicepreşedinţii şi Consiliul Naţional al Partidului,
-dezbate şi aprobă rapoartele prezentate de Consiliul Naţional şi de comisiile acestuia,
-adoptă hotărîri privind activitatea internă şi externă a Partidului,
-aprobă sigla, drapelul şi imnul partidului,
-adoptă declaraţii şi apeluri politice,
-alege Comisia de Disciplină Etică şi Morală.
37.Hotărîrile în Statut şi Program precum şi revocarea Preşedintelui Partidului sînt adoptate cu 2/3 
din voturile delegaţilor, celelalte hotărîri prin simpla majoritate de voturi ale delegaţilor prezenţi.
38.Prezidiul de lucru al congresului este ales prin majoritatea de voturi a delegaţilor prezenţi.
39.Alegerile Preşedintelui organelor de conducere a partidului, precum şi alegerile candi-daţiilor 
propuşi spre a fi aleşi în organele puterii de stat se fac de regulă prin votul deschis. Vicepreşedinţii 
partidului sînt propuşi pentru vot de Preşedintele partidului ales.
40.La alegerile Preşedintelui, vicepreşedinţilor, Consiliului Naţional şi la înaintarea candidaţilor 
pentru alegerile parlamentare (de către Consiliul Naţional) sînt considerate alese persoanele care 
au întrunit în cadrul primului tur de scrutin, majoritatea de voturi. în cel de al doilea tur de scrutin 
sînt considerate alese persoanele care au întrunit un număr maxim de voturi. în cazul în care mai 
mulţi candidaţi au acumulat un număr egal de voturi se ţin noi alegeri.
41.Asupra  hotărîrilor  adoptate  şi  rezultatelor  alegerilor  desfăşurate  în  cadrul  Congresului  se 
redactează un proces - verbal care este semnat de doi membri ai prezidiului congresului, dintre 
care unul este preşedintele. Toţi membrii de partid au dreptul de a lua cunoştinţa cu acest proces - 
verbal.
42. Filialele  teritoriale,  Biroul  Permanent  al  Consiliului  Naţional  şi  grupuri  de  membri  de

partid cu un număr minim de 10 persoane pot înainta propuneri către Congres. Propunerile 
se înaintează, de regulă, cu patru săptămîni înainte de începerea lucrărilor congresului şi se 
difuzează delegaţiilor.
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43.Propunerile de iniţiativă în cadrul lucrărilor Congresului sînt acceptate dacă au fost sprijinite în 
prealabil de majoritatea celor prezenţi.
44.În anumite condiţii  operative,  în regim de urgenţă pot fi  convocate conferinţe naţionale ale 
partidului.
45.Preşedintele partidului este garantul realizării programului politic al partidului, al menţinerii 
unităţii partidului, exprimă mesajul politic, prezidează lucrările Congresului, Consiliul Naţional şi 
Biroului Permanent, convoacă şedinţele Consiliului Naţional şi Biroului Permanent, numirea sau 
revocarea în /din funcţii a reprezentanţilor partidului în instituţii, organe sau foruri.
46.în perioada dintre congrese, organul de conducere al partidului îl reprezintă Consiliul Naţional 
(care  este  alcătuit  din  39  persoane  ).  Consiliul  Naţional  prezintă  rapoarte  Congresului  şi  este 
subordonat acestuia.Preşedinţii filialelor raionale de partid sunt din oficiu membrii ai Consiliului 
Naţional.
47.Consiliul Naţional: 
-convoacă Congresul şi stabileşte cota de reprezentare, 
-alege biroul permanent, conducătorii departamentelor, 
-stabileşte  structura  organelor  executive  şi  funcţiile  membrilor  acestora  din  componenţa 
Consiliului Naţional,
-în perioada dintre congrese Consiliul naţional are dreptul de a coopta noi membri în locul celor 
plecaţi, dar nu mai mult decît cinci persoane pe an la propunerea preşedintelui, 
-Consiliul Naţional stabileşte cuantumul cotizaţiei de membru,
-are dreptul de a aproba sau a respinge hotă-rîrile adoptate de Biroul Permanent,
-adopta hotărîrile cu privire la aderarea PEM-AVE la blocuri electorale, dacă acestea nu contravin 
statutului, doctrinei politice şi programul partidului, aprobă candidaţii pentru listele electorale,
-aprobă  Platforma  electorală,  componenţa  STAFF-ului  electoral  în  alegerile  parlamentare  şi 
locale.
-la propunerea Biroului Permanent retrage susţinerea politică a deputaţilor care au pierdut relaţiile 
cu PEM, cu excluderea ulterioară din rîndul membrilor PEM AVE
-aprobă membrii de onoare ai partidului,
-desemnează persoanele care au dreptul de a semna contracte şi acte financiare,
-alege redactorul - şef al ziarului.
48.Consiliul Naţional se convoacă Simestrial sau de cîte ori este necesar, la cererea Preşedintelui 
partidului, a Biroului Permanent sau la cererea 1/3 din numărul membrilor săi.
49.Consiliul  Naţional  adoptă  holărîri  prin  simpla  majoritate  de  votări.  Şedinţele  sale  sînt  de-
liberative dacă la ele participă majoritatea (50+1) membrilor Consiliului. Hotărîrile CN se publică 
ca regulă pe site-ul partidului.
50.Organul executiv de dispoziţie şi control, în perioada dintre şedinţele Consiliului Naţional, îl 
reprezintă Biroul Permanent subordonat acestuia.
51.Structura Biroului permanent se stabileşte printr-o hotârire a Consiliului Naţional şi poate fi 
schimbată de aceasta.
52.Membri ai Biroului permanent din oficiu sînt Preşedintele Partidului, prim- vicepreşedintele şi 
3 (trei) vicepreşedinţi şi un secretar executiv.
53.Şedinţele  Biroului  permanent  sînt  convocate  de  către  preşedintele  Partidului,  iar  in  lipsa 
acestuia de către prim-vicepreşedinte, cel puţin o dată pe lună. Şedinţa Biroului Permanent este 
deliberativă în cazul participării majorităţii membrilor. Hotărîrile sînt adoptate prin majoritatea de 
voturi ale membrilor prezenţi.Lipsa nemotivată de la Şedinţa Biroului Permanent mai mult de  3 
(trei)  ori  consecutiv  serveşte  motiv  pentru  revocarea  membrului  din  componenţa  Biroului 
Permanent.
54.Biroul permanent:
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-executa hotărîrile adoptate de Consiliul Naţional şi de Congres,
-dispune de mijloacele financiare  ale partidului în Urnitele bugetului  şi prezintă rapoarte Con-
siliului Naţional. De regulă răspunderea pentru vistierie şi evidenţa financiară revine casierului 
ales prin alegeri organizate aparte,
-elaborează  proiecte  de  planuri  de  activitate  ale  Consiliului  Naţional  şi  Biroului  permanent, 
înaintîndu-le spre aprobare Consiliul Naţional,
-întreţine relaţii cu partidele şi mişcările écologiste din alte state,
-stabileşte  contacte  şi  întreţine  relaţii  cu  partidele  de  orientare  democratică,  cu  alte  mişcări, 
organizaţii şi instituţii din ţară si din străinătate,
-coordonează activitatea departamentelor/comisiilor permanente şi a celor constituite adhoc,
-generalizează şi coordonează activitatea filialelor teritoriale.
55. Şedinţele Biroului permanent sînt deschise pentru toţi membrii de partid. Hotărîrile Biroului 

Permanent se publică ca regulă pe saitul partidului.
56.Vicepreşedinţii partidului coordonează activitatea departamentelor de specialitate care le revin. 
Prezintă  Preşedintelui  Biroului  Permanent  informaţii  privind  strategia  şi  tactica  partidului  în 
domeniile de activitate încredinţare.
57.Comisia de cenzori  controlează, cel puţin o data pe an, activitatea - financiară a partidului, 
prezentînd rapoarte Congresului. Membrii comisiei de cenzori nu pot face parte, concomitent, din 
Consiliul Naţional / Biroul permanent.
VII. PATRIMONIUL ŞI MIJLOACELE FINANCIARE
58.PEM-AVE, este persoană juridică, exprimată prin Preşedintele Partidului, dispune de ştampilă 
şi evidenţă contabilă - exprimată de trezorier.
59.Partidul dispune de patrimoniu şi de mijloace financiare, care se păstrează în conturi bancare în 
moneda naţională şi în devize convertibile. Mijloacele financiare ale Partidului se formează din 
cotizaţiile de înscriere şi de membru şi din veniturile provenite de la întreprinderile şi organizaţiile 
"persoane juridice" ale PEM-AVE, create în scopul îndeplinirii sarcinilor statutare în conformitate 
cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Partidul poate avea în proprietate clădiri, utilaje, 
edituri, tipografii, mijloace de transport şi alt imobil, precum şi mijloace luate în baza contractelor 
de arenda şi împrumut pentru îndeplinirea sarcinilor statutare. Partidul şi organizaţiile sale nu au 
dreptul să opereze activitate economică, comercială, intermediară şi alte tipuri de activităţi care 
sînt interzise de legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
60.Cotizaţia anuală constituie echivalentul (în lei moldoveneşti) a unui euro.
61.Filialele teritoriale sînt obligate să vireze la contul Biroului permanent 50% din suma totală a 
cotizaţiilor încasate, începînd cu anul trei după constituire.
62.Finanţele partidului sînt gospodărite în conformitate cu bugetul aprobat de Consiliul Naţional. 
Sumele  restante  din  beneficiul  obţinut  de  pe  urma  diverselor  acţiuni,  după  plata  impozitelor 
prevăzute de legislaţia în vigoare, pot fi folosite prin excelenţă, în scopuri de binefacere şi de 
ocrotire a naturii.
63.Membrii  Biroului  permanent,  Consiliul  Naţional  şi  comisiei  de cenzori  efectuiază  controlul 
asupra evidenţei contabile îşi îndeplinesc obligaţiile, de regulă, fară recompense băneşti. În cazul 
deplasărilor  efectuate  în  interes  de  serviciu  şi  atunci  cînd  îndeplinirea  unor  sarcini  de  partid 
necesită cheltuieli speciale, acestea sînt suportate din fondurile partidului, în baza unei deciziia 
Biroului  permanent.  Activiştii  pot  fi  retribiuţi  în  conformitate  cu  statele  şi  funcţiile  salarizate, 
aprobate de Consiliul Naţional.
VIII. ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII SAU REORGANIZAREA PEM AVE
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64.PEM-AVE poate fi dizolvat (suspendat) printr-o hotărîre a Ministerului Justiţiei al Republicii 
Moldova, în cazul în care a fost  încălcată legislaţia în vigoare referitoare la partidele politice, 
precum şi de Congresul Partidului, în condiţiile Legii despre Partidele Politice.
65.Procedura  de  lichidare  a  partidului  se  efectuiază  de  Comisia  de  Lichidare,  formată  în 
conformitate cu hotărîrea Congresului sau a Curţii Supreme de Justiţie.
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