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I. Dispoziţii generale

1.1.  Partidul  Liberal  este  o  asociaţie  benevolă  cu  statut  de  persoană  juridică  a  cetăţenilor 
Republicii Moldova cu drept de vot, care, prin activităţi comune şi în baza principiului liberei 
participări, contribuie la conceperea, exprimarea şi realizarea voinţei lor politice.

1.2.  Partidul  Liberal  este  succesorul  de drept  şi  politic  al  Partidului  Reformei,  o  formaţiune 
politică  de  dreapta  şi  îşi  desfăşoară  activitatea  pe  întreg  teritoriul  Republicii  Moldova,  în 
conformitate  cu  normele  Constituţiei,  ale  Legii  privind  partidele  politice  şi  ale  prevederilor 
prezentului statut.

1.3. Denumirea integrală a partidului este Partidul Liberal, iar denumirea prescurtată este – "PL".
1.3.1.  Simbolul  permanent  al  partidului  reprezintă  mişcarea  în  aceeaşi  direcţie  a  doi 
oameni uniţi, unul dintre ei ţinând în mână o stea care simbolizează Republica Moldova 
şi scopul Partidului Liberal de integrare europeană, înconjuraţi de un semicerc format din 
27 de stele ce reprezintă ţările membre ale Uniunii Europene, iar semicercul este închis 
de iniţialele Partidului Liberal – PL.
1.3.2. Drapelul Partidului Liberal este de culoare albastră şi are plasat în centru simbolul 
permanent.

1.4. Adresa juridică a Partidului Liberal este: Chişinău, str. Bucureşti, nr. 87 A.
1.4.1. Adresa juridică a Partidului Liberal poate fi modificată prin hotărârea Consiliului 
Republican sau al Biroului Politic al PL.
1.4.2.  În  calitate  de  imn  al  Partidului  Liberal  se  interpretează  melodia  "Libertate", 
muzică: Anatol Dumitraş, versuri: Ion Hadârcă.
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1.5.  Statutul  Partidului  Liberal  conţine  principii  şi  norme  obligatorii  pentru  organizaţiile  şi 
membrii partidului. Statutul este adoptat de Congres, dar, în caz de necesitate urgentă, poate fi 
modificat, completat şi de Consiliul Republican al Partidului.

II. Scopurile, obiectivele şi activităţile Partidului Liberal

2.1.  Scopul  Partidului  Liberal  este  promovarea  valorilor  liberale  şi  a  intereselor  naţionale: 
drepturile  şi  libertăţile  cetăţeanului  şi  ale  familiei,  protecţia,  consolidarea  şi  extinderea 
proprietăţii  private,  schimbul  liber  de  valori  economice  şi  culturale,  accesul  liber  şi  egal  la 
educaţie,  pluralismul  politic,  consolidarea  sistemului  democratic.  În  activitatea  sa,  Partidul 
Liberal urmăreşte numai obiective politice.

2.2.  PL  este  o  formaţiune  politică  liberală,  care  militează  pentru  respectarea  drepturilor  şi 
libertăţilor fundamentale ale omului,  pentru consolidarea democraţiei,  a statului  de drept şi a 
economiei de piaţă. În activitatea sa, PL va contribui la afirmarea noii clase politice liberale, va 
conlucra cu alte partide politice, precum şi cu societatea civilă pentru susţinerea şi promovarea 
valorilor liberale, pentru integrarea poporului nostru în cadrul Uniunii Europene.
În  conformitate  cu  programul  său  politic,  Partidul  Liberal  îşi  propune următoarele  obiective 
politice prioritare:

• susţinerea şi promovarea tinerei generaţii în viaţa socială, economică şi politică;
• respectarea şi  asigurarea suveranităţii  naţionale,  a independenţei,  unităţii  şi integrităţii 

Republicii Moldova;
• retragerea  armatei  şi  arsenalului  militar  al  Federaţiei  Ruse de pe  teritoriul  Republicii 

Moldova;
• soluţionarea diferendumului transnistrian;
• integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în structurile euroatlantice;
• reforma şi restabilirea încrederii cetăţeanului în justiţie;
• reformarea instituţiilor de drept;
• integrarea  Republicii  Moldova  în  sistemul  instituţiilor  şi  organizaţiilor  politice 

internaţionale;
• garantarea,  respectarea  şi  promovarea  demnităţii  umane,  a  drepturilor  şi  libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor;
• protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor RM de peste hotarele republicii;
• separaţia şi colaborarea puterilor în stat;
• dezvoltarea proprietăţii private;
• stimularea iniţiativei private cu respectarea regulilor de concurenţă;
• promovarea şi asigurarea unei autentice autonomii locale;
• restrângerea categoriei bunurilor ce constituie obiectul proprietăţii publice;
• asigurarea  accesului  liber  şi  egal  al  cetăţenilor  Republicii  Moldova  la  educaţie, 

încurajarea dezvoltării educaţiei şi a cercetării;
• educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa 

publică;
• combaterea oricăror discriminări de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, 

opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială;
• combaterea corupţiei, a crimei organizate şi a economiei tenebre;
• asigurarea libertăţii  depline a  presei,  prin  eliminarea oricărui  control sau amestec  din 

partea autorităţilor publice şi a reprezentanţilor acestora;
• asigurarea coeziunii economice şi sociale;
• păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice.



2.3. În realizarea obiectivelor sale, Partidul Liberal desfăşoară următoarele activităţi:
• comunicarea permanentă cu societatea civilă;
• participarea la alegerile generale locale şi parlamentare;
• reprezentarea în Parlament;
• formarea Guvernului sau participarea la coaliţii guvernamentale;
• reprezentarea în organismele administraţiei publice, la toate nivelurile;
• editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor sau a altor materiale proprii;
• colaborarea şi întreţinerea relaţiilor cu alte partide politice;
• încurajarea constituirii de asociaţii, fundaţii şi cluburi liberale;
• acţiuni politice, culturale, sportive şi distractive.

III. Membrii Partidului Liberal

3.1. Poate fi membru al Partidului Liberal orice cetăţean al Republicii Moldova care, potrivit 
normelor legale, are dreptul la vot.

3.2. Nu poate fi membru al Partidului Liberal persoana căreia, conform prevederilor legale, îi 
este interzisă participarea la activităţi cu caracter politic.

3.3. Pentru a deveni membru al Partidului Liberal, cetăţeanul RM va depune o cerere scrisă către 
oricare dintre organizaţiile de orice nivel ale partidului.

3.4. Organizaţia care a primit cererea, o va repartiza ulterior către acea organizaţie a partidului 
solicitată de cetăţean, în cazul în care acesta nu doreşte să activeze acolo unde îşi are viza de 
reşedinţă.

3.5. Hotărârea de acceptare sau de respingere a cererii de aderare va fi luată de către Biroul 
Politic al PL, unde a fost repartizată cererea.

3.6. Atestarea aderării membrului la Partidul Liberal se efectuează prin eliberarea legitimaţiei de 
membru.

3.7. Membrii partidului au următoarele drepturi:
• să-şi exprime, în mod liber, opiniile în cadrul tuturor forurilor partidului;
• să aibă iniţiative politice  şi  posibilitatea de a le exprima şi  de a le supune dezbaterii 

organelor de conducere a partidului;
• să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiilor din care fac parte şi cu privire la 

hotărârile organelor de conducere locale, teritoriale şi centrale;
• să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere din partid;
• să fie propuşi şi promovaţi în funcţii în toate sferele;
• să beneficieze gratuit de consultaţii politice, juridice, economice şi de alt ajutor din partea 

subdiviziunilor respective ale partidului şi ale conducerii acestuia.

3.8. Orice limitare a acestor drepturi,  în afara celor legale şi statutare, este interzisă şi atrage 
răspunderea disciplinară a celor ce se fac vinovaţi de ea.

3.9. Membrii Partidului Liberal au următoarele obligaţii:
• să cunoască şi să respecte prevederile Statutului Partidului;
• să cunoască Programul Partidului şi să contribuie la înfăptuirea acestuia;
• să îndeplinească şi să respecte hotărârile organelor de conducere;



• să participe la activitatea organizaţiilor din care fac parte sau a organelor de conducere în 
care au fost aleşi;

• să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele Partidului 
la exercitarea funcţiilor politice sau publice în care au fost desemnaţi sau aleşi, de care 
trebuie să se achite cu demnitate, competenţă şi cinste;

• să plătească o cotizaţie de membru.

3.10. Calitatea de membru al Partidului Liberal se pierde prin:
• renunţare;
• înscriere în alt partid;
• excludere;
• deces.

3.11. Renunţarea se face prin depunerea unei cereri, în formă scrisă, către organizaţia primară 
din care face parte membrul.

3.12. Excluderea se aplică în cazul unor abateri disciplinare grave şi anume:
• Încălcarea în mod deliberat a prevederilor Statutului, Regulamentelor de funcţionare, ale 

altor acte normative interne ale Partidului;
• Nerespectarea  hotărârilor  organelor  de  conducere  ale  Partidului,  dacă  au  fost  luate 

atitudini publice contrare politicii şi strategiei generale a Partidului;
• Condamnarea persoanei respective la o pedeapsă privativă de libertate ori interzicerea 

exercitării drepturilor politice prin hotărâre judecătorească irevocabilă;
• Încadrarea persoanei respective în activitatea altor partide şi organizaţii social-politice;
• Alte abateri dacă au fost prejudiciate interesele Partidului.

3.13.  Sancţiunea  de  excludere  este  înaintată  şi  aplicată  de  către  preşedintele  organizaţiei 
locale/teritoriale  în baza hotărârii  aprobate  de către  Biroul  Permanent  Local/Teritorial  pentru 
membrii organizaţiei locale şi respectiv teritoriale.

3.14.  Sancţiunea  de  excludere  în  privinţa  membrilor  care  exercită  funcţii  în  organele  de 
conducere  ale  Partidului  la  nivel  local  şi  teritorial,  este  înaintată  şi  aplicată  de  către  Biroul 
Permanent Teritorial şi respectiv Biroul Politic al PL în baza hotărârii aprobate de către aceste 
organe.

3.15.  Sancţiunea  de  excludere  este  înaintată  şi  aplicată  de  către  preşedintele  organizaţiei 
naţionale  în baza hotărârii  aprobate de către  Biroul Politic  al  PL pentru membrii  Consiliului 
Teritorial, ai Biroului Permanent Teritorial şi pentru preşedintele organizaţiei teritoriale.

3.16. Sancţiunea de excludere este înaintată şi aplicată de către preşedintele partidului în baza 
hotărârii  aprobate  de  către  Consiliul  Republican  pentru  membrii  Biroului  Politic  al  PL. 
Sancţiunea de excludere este înaintată şi aplicată de către preşedintele partidului în baza hotărârii 
aprobate  de  către  Congres  pentru prim-vicepreşedinţii,  vicepreşedinţii  partidului  şi  secretarul 
general.

3.17. Sancţiunea de excludere este înaintată şi aplicată de către preşedintele partidului în baza 
hotărârii aprobate de către Congres pentru membrii Consiliului Republican.

3.18. Excluderea preşedintelui se aplică prin hotărârea Congresului.

3.19.  Hotărârea  de  excludere  se  adoptă  cu  votul  majorităţii  membrilor  organului  ce  decide 
excluderea şi se comunică celui sancţionat.



3.20. Se consideră abateri disciplinare mai puţin grave:
• Neparticiparea repetată şi nemotivată la şedinţele şi activităţile organizaţiei din care face 

parte;
• Încălcarea sau limitarea drepturilor  altor  membri  ai  partidului,  prevăzute  de prezentul 

Statut;
• Neîndeplinirea sarcinilor asumate sau nesubordonarea faţă de organul de conducere a 

organizaţiei;
• Alte abateri.

3.21.  În  cazul  săvârşirii  unor  abateri  disciplinare  mai  puţin  grave,  preşedintele  organizaţiei 
locale/teritoriale propune, iar Biroul Permanent Local/Teritorial hotărăşte aplicarea uneia dintre 
următoarele sancţiuni disciplinare:

• Avertismentul în scris;
• Suspendarea din funcţie pe termen limitat;
• Suspendarea din calitatea de membru al Partidului pe cel mult un an.

3.22. Sancţionarea pentru abaterile disciplinare mai puţin grave se aplică de aceleaşi organe ca şi 
în cazul excluderii.

3.23. Până la aplicarea sancţiunii  disciplinare,  organul abilitat  cu sancţionarea este obligat să 
ceară membrului o explicaţie scrisă privind abaterea comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia 
cerută se consemnează într-un proces-verbal.

3.24. În anumite cazuri se pot crea comisii pentru organizarea unei anchete pe cazul dat.

3.25. În orice caz, membrul PL, care a săvîrşit abaterea, va fi invitat la şedinţă unde poate să dea 
explicaţii  şi  să  îşi  explice  atitudinea,  precum  şi  prezentarea  probelor  şi  justificărilor  întru 
susţinerea sa.

3.26. Hotărârea cu privire la sancţionarea disciplinară se va comunica în termen de 15 zile de la 
data adoptării.

3.27. Hotărârea de sancţionare poate fi contestată de către membrul sancţionat în Comisia de 
Etică şi Disciplină a Partidului.

IV. Organizarea Partidului Liberal

4.1. Partidul Liberal este organizat şi funcţionează după principiul de organizare administrativ-
teritorială a Republicii Moldova şi cuprinde:

• Organizaţii locale (săteşti, comunale, orăşeneşti);
• Organizaţii teritoriale (raionale, sectoarele municipiului Chişinău, UTA Găgăuzia);
• Organizaţii republicane.

4.2. Organele de conducere a Partidului Liberal sunt următoarele:
4.2.1. La nivel local:

• Adunarea Generală;
• Biroul Permanent Local;
• Preşedintele.

4.2.2. La nivel teritorial:
• Conferinţa;
• Consiliul Teritorial;



• Biroul Permanent Teritorial;
• Preşedintele.

4.2.3. La nivel republican:
• Congresul;
• Consiliul Republican;
• Biroul Politic al PL;
• Preşedintele.

4.3. Organizaţiile la nivelul secţiilor comunale (cu secţii săteşi), orăşeneşti şi municipale se pot 
constitui dacă întrunesc numărul de membri necesari.

4.4. Filialele teritoriale se constituie de către Biroul Politic al Partidului.
4.4.1.  La  nivelul  fiecărei  filiale  teritoriale,  Biroul  Permanent  constituie  o  structură  a 
Tineretului Liberal, compusă din membrii PL, care nu au împlinit vârsta de 30 de ani şi 
care este coordonată de Biroul Permanent Teritorial.  Unde este cazul,  se constituie şi 
structuri ale TL la nivel local coordonate de către Birourile Permanente Locale.
4.4.2. Membrii TL care au împlinit vârsta de 30 de ani în timpul exercitării unei funcţii 
într-un  organ  de  conducere  al  TL,  la  orice  nivel,  pot  activa  în  cadrul  TL  până  la 
încheierea mandatului respectiv.
4.4.3. La nivelul fiecărei filiale teritoriale, Birourile Permanente constituie Organizaţii ale 
Femeilor Liberale.

4.5. Organizarea şi funcţionarea acestor structuri se vor stabili printr-un regulament aprobat de 
către Consiliul Republican al Partidului.

4.6. La nivel local, teritorial şi republican, Birourile Permanente, Biroul Politic şi alte structuri 
ale  Partidului  Liberal  se pot ocupa de probleme specifice unor anumite  categorii  sociale  sau 
profesionale (oameni de afaceri, cadre didactice, pensionari etc.).

4.6.1.  Organizarea şi  funcţionarea  acestor  structuri  se vor stabili  printr-un regulament 
aprobat de Consiliul Republican.

Organizarea la nivel local

4.7. Organizaţiile locale ale Partidului Liberal au următoarele organe de conducere:
• Adunarea Generală
• Biroul Permanent Local
• Preşedintele

4.8. Organul suprem al organizaţiei locale este Adunarea Generală.
4.8.1. Adunarea Generală se convoacă de câte ori este nevoie, dar nu mai rar decât o dată 
pe  an,  de  către  Biroul  Permanent  Local,  Biroul  Permanent  Teritorial  sau  din  proprie 
iniţiativă, la cererea a peste jumătate din numărul membrilor organizaţiei.
4.8.2.  Adunarea Generală  este deliberativă  dacă la  ea participă majoritatea  membrilor 
organizaţiei.
4.8.3. Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu votul majorităţii celor prezenţi.
4.8.4. Hotărârea privind alegerea Preşedintelui se adoptă cu votul majorităţii membrilor 
organizaţiei primare de partid.
4.8.5. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

• decide cu privire la constituirea organizaţiei;
• alege  membrii  Biroului  Permanent  Local  pentru  o  perioadă  de  patru  ani  şi  îi 

revocă;



• aprobă  la  nivel  local  măsurile  necesare  realizării  programului  şi  strategiei 
partidului;

• analizează  activitatea  desfăşurată  de organele  de conducere alese,  precum şi  a 
membrilor aleşi sau numiţi în administraţia publică locală şi aprobă programele de 
activitate ale acestora;

• alege pentru o perioadă de patru ani preşedintele,  vicepreşedintele şi secretarul 
Biroului Local;

• validează măsurile organizatorice necesare dezvoltării organizaţiei;
• dezbate şi aprobă raportul de gestiune;
• aprobă  listele  de  candidaţi  pentru  alegerile  locale  (primari  şi  consilieri  locali) 

propuse de către Biroul Permanent Local;
• alege delegaţii la Conferinţa Teritorială a Partidului.

4.9. Biroul Permanent comunal este format dacă întruneşte numărul de membri necesari şi are 
următoarea structură minimă: preşedinte, secretar-trezorier.
Biroul  Permanent  orăşenesc  deasemenea  este  format  dacă  întruneşte  numărul  de  membri 
necesari, cu următoarea structură minimă: preşedinte, vicepreşedinte, secretar-trezorier.

4.9.1. Biroul Permanent Local organizează activitatea curentă a organizaţiilor în perioada 
dintre întrunirile Adunării Generale.
4.9.2. Biroul Permanent Local este convocat lunar sau ori de câte ori este nevoie de către 
preşedintele organizaţiei  locale,  teritoriale sau la cererea a peste jumătate din numărul 
membrilor săi.
4.9.3.  Şedinţele  Biroului  Permanent  Local  sunt  deliberative  dacă  la  ele  participă 
majoritatea membrilor săi.
4.9.4. La şedinţele Birourilor Permanente Locale comunale, orăşeneşti şi municipale pot 
participa  cu  drept  de  vot  consultativ:  membrii  supleanţi,  primarul,  viceprimarul, 
consilierii locali în exerciţiu ai PL.
Preşedintele  TL,  preşedintele  OFL  la  nivel  local  sunt  membri  de  drept  ai  Biroului 
Permanent Local.
La  şedinţele  Birourilor  Permanente  Locale  pot  participa  şi  membri  ai  organizaţiei  cu 
acceptul preşedintelui.
4.9.5. Biroul Permanent Local are următoarele atribuţii:

• planifică, conduce, coordonează activitatea organizaţiei locale la intervalul dintre 
Adunările Generale;

• pregăteşte  selecţia  de candidaţi,  întocmeşte  şi  propune Adunării  Generale  spre 
aprobare listele de candidaţi pentru alegerile locale (primari şi consilieri locali), 
apoi le transmite Biroului Permanent Teritorial;

• organizează  campaniile  electorale  la  nivel  local  şi  răspunde  în  faţa  Biroului 
Permanent Teritorial de îndeplinirea obiectivelor electorale;

• contribuie la întocmirea proiectelor de dezvoltare locală;
• întocmeşte evidenţa membrilor organizaţiei şi urmăreşte încasarea cotizaţiilor;
• aprobă cererile de înscriere în organizaţie;
• gestionează mijloacele financiare şi materiale ale organizaţiei;
• îndeplineşte hotărârile organismelor de conducere superioare;
• organizează activităţile necesare îndeplinirii atribuţiilor sale;
• propune Biroului Permanent Teritorial aplicarea de sancţiuni;
• propune Biroului Permanent Teritorial cooptarea de membri în Biroul Permanent 

Local în cazul unor regrupări ale forţelor politice la nivel local.



4.10. Preşedintele exercită funcţia de conducere şi coordonare a organizaţiei locale.
4.10.1. Preşedintele este concomitent preşedintele Adunării Generale, membru din oficiu 
al Consiliului Teritorial şi preşedinte al Biroului Permanent Local.
4.10.2. Alegerea preşedintelui se face la propunerea oricărui dintre membrii organizaţiei 
locale.
4.10.3. Preşedintele are următoarele atribuţii:

• reprezintă Partidul în relaţiile oficiale în aria lui de activitate;
• participă la şedinţele Consiliului Teritorial;
• organizează desfăşurarea campaniei electorale în raza de activitate a organizaţiei 

locale;
• gestionează mijloacele financiare ale organizaţiei;
• asigură realizarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare;
• coordonează activitatea membrilor Partidului din autorităţile publice locale.

Organizarea la nivel teritorial (raional, de sector)

4.11. Organizaţiile Teritoriale ale Partidului Liberal au următoarele organe de conducere:
• Conferinţa;
• Consiliul Teritorial;
• Biroul Permanent Teritorial;
• Preşedintele.

4.11.1. Organizaţiile teritoriale exercită funcţiile de organizare, coordonare şi asistenţă a 
activităţii organizaţiilor locale.

4.12. Organul suprem al organizaţiei teritoriale este Conferinţa Teritorială.
4.12.1. În cadrul Conferinţei Teritoriale participă: delegaţii organizaţiilor locale conform 
normei de reprezentare stabilită de Biroul Permanent Teritorial.
4.12.2. Conferinţa Teritorială se convoacă ori de câte ori este nevoie, dar nu mai rar decât 
o dată la doi ani de către Biroul Permanent Teritorial şi Biroul Politic al PL, la cererea a 
mai mult de jumătate din numărul organizaţiilor locale.
4.12.3. Conferinţa Teritorială este deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor 
desemnaţi.
4.12.4.Hotărârile  Conferinţei  Teritoriale  se  adoptă  cu  votul  majorităţii  membrilor 
prezenţi.
4.12.5. Conferinţa Teritorială are următoarele atribuţii:

• hotărăşte  măsurile  de realizare  a programului  şi  a strategiei  Partidului  la nivel 
teritorial;

• aprobă  şi  susţine  elaborarea  şi  participarea  conducerii  locale  la  proiectele  şi 
programele de dezvoltare regională şi locală;

• coordonează  şi  definitivează  modalităţile  de  integrare  a  specialiştilor  locali  în 
proiectele şi programele aflate în lucru la nivel republican;

• alege 3 membri ai Comisiei Teritoriale de Cenzori şi 3 membri ai Comisiei de 
Etică şi Disciplină. Preşedinţii acestor Comisii sunt aleşi de către cei 3 membri ai 
fiecărei comisii prin vot secret;

• dezbate  raportul  Comisiei  de  Cenzori  şi  acordă  descărcare  pentru  execuţia 
bugetară;

• analizează  activitatea  organelor  de  conducere  pe  care  le-au  ales  şi  a 
reprezentanţilor  numiţi  sau  aleşi  în  administraţia  locală  şi  dispune  măsurile 
necesare pentru mai buna reprezentare politică;

• deleagă,  la  propunerea  Biroului  Permanent  Teritorial,  delegaţi  la  Congresul 
Partidului.



4.13.  Consiliul  Teritorial  organizează  activitatea  organizaţiei  în  perioada  dintre  Conferinţele 
Teritoriale.

4.13.1.  Numărul  membrilor  Consiliului  Teritorial  este  stabilit  de  către  Conferinţa 
Teritorială.
4.13.2. Şedinţele Consiliului Teritorial sunt convocate ori de câte ori este nevoie, dar nu 
mai rar decât o dată la 3 luni, de către preşedintele organizaţiei  teritoriale,  a Biroului 
Permanent Teritorial sau la cererea a peste jumătate din numărul membrilor săi.
4.13.3. Şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor 
aleşi.
4.13.4. Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
4.13.5. Consiliul Teritorial este compus din:

• membrii Biroului Permanent Teritorial;
• preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul coordonator ai organizaţiei;
• preşedinţii organizaţiilor locale subordonate;
• consilieri la nivel teritorial;
• preşedintele şi un vicepreşedinte al TL la nivel teritorial;
• preşedintele Organizaţiei Femeilor Liberale;
• preşedinţii  structurilor  care  se  ocupă  de  probleme  specifice  înfiinţate  conform 

punctului 4.6. din Statut.
4.13.6. Consiliul Teritorial are următoarele atribuţii:

• alege Biroul Permanent Teritorial;
• analizează  activitatea  organelor  de conducere locale  alese şi  a  reprezentanţilor 

numiţi sau aleşi în administraţia locală din partea PL;
• îndeplineşte  hotărârile  conducerii  centrale  a  partidului  şi  asigură  punerea  în 

aplicare a măsurilor pentru realizarea programului şi a strategiei Partidului;
• stabileşte priorităţile de dezvoltare locală, proiectele şi programele de implicare a 

structurilor şi a organelor locale în realizarea lor efectivă;
• evaluează dezvoltarea structurilor din teritoriu în ce priveşte numărul de membri, 

activitatea, audienţa reprezentanţilor locali, dotarea logistică şi materială, precum 
şi asigurarea mijloacelor financiare necesare unei bune funcţionări şi reprezentări;

• aprobă  listele  de  candidaţi  pentru  consilieri  teritoriali,  consilieri  orăşeneşti, 
municipali,  propuse  de  către  Biroul  Permanent  Teritorial  al  Partidului  şi  le 
înaintează  circumscripţiilor  electorale,  cu  excepţia  listei  candidaţilor  pentru 
consilierii municipiului Chişinău şi a candidaturii la funcţia de Primar General al 
municipiului Chişinău;

• hotărăşte cu privire la sancţiunile propuse de către Biroul Permanent Teritorial;
• aprobă şi propune Biroului Politic al PL candidaturile filialei şi ordinea lor pentru 

alegerile parlamentare;
• în situaţii cu totul deosebite, când organele de conducere la nivel local activează 

ineficient  sau în  afara  prevederilor  Statutului  sau a  strategiei  Partidului,  poate 
decide dizolvarea Biroului Permanent Local sau demiterea preşedintelui acestuia.

4.14. Biroul Permanent Teritorial organizează activitatea curentă a organizaţiei în perioada dintre 
şedinţele  Consiliului  Teritorial  şi  este  format  dacă  întruneşte  numărul  de  membri  necesari: 
preşedinte, vicepreşedinţi, secretar coordonator, trezorier,preşedintele structurii teritoriale TL.

4.14.1. Biroul Permanent Teritorial este convocat lunar ori de căte ori este nevoie de către 
preşedintele organizaţiei teritoriale sau la cererea a peste jumătate din numărul membrilor 
săi.
4.14.2.  Şedinţele  Biroului  Permanent  Teritorial  sunt  deliberative  dacă  la  ele  participă 
majoritatea membrilor săi.
4.14.3. Hotărârile se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi.



4.14.4. Biroul Permanent Teritorial are următoarele atribuţii:
• coordonează şi planifică activitatea filialei, precum şi a organizaţiilor locale între 

şedinţele Consiliului Teritorial;
• validează propunerile de candidaţi pentru funcţiile de conducere în administraţia 

publică locală;
• decide excluderea membrilor în condiţiile prevăzute în punctele 3.12. – 3.19. din 

Statut;
• aprobă cooptarea de membri supleanţi ca membri deplini ai Birourilor Teritoriale 

ale partidului;
• organizează cercuri de studii, conferinţe, întruniri şi alte asemenea activităţi;
• înaintează  listele  de  candidaţi  circumscripţiilor  electorale  pentru  primari  şi 

consilieri în comune şi sate aprobate de Adunarea Generală a organizaţiilor locale;
• întocmeşte listele candidaţilor pentru consilieri teritoriali, orăşeneşti şi municipali, 

pe care le propune spre aprobare Consiliului Teritorial al partidului, cu excepţia 
consilierilor municipiului Chişinău şi a candidaturii la funcţia de Primar General 
al municipiului Chişinău;

• întocmeşte  şi  ordonează  listele  de  candidaţi  din  teritoriu  pentru  alegerile 
parlamentare, apoi le înaintează Consiliului Teritorial spre aprobare;

• validează  sau  invalidează,  în  caz  de  necesitate,  rezultatele  alegerilor  în 
organizaţiile locale;

• împuterniceşte  organizaţiile  locale  pentru  a-şi  ţine  evidenţa  financiar-contabilă 
proprie.

4.15. Preşedintele organizaţiei teritoriale este ales/revocat de către Conferinţa teritorială pentru o 
perioadă de patru ani.

4.15.1.  Hotărârile  privind  alegerea/revocarea  preşedintelui  organizaţiei  teritoriale  se 
adoptă cu votul majorităţii membrilor aleşi.
4.15.2. Preşedintele organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:

• exercită funcţia de conducere şi coordonare a activităţii organizaţiei teritoriale;
• prezidează  lucrările  Conferinţei,  şedinţele  Consiliului  Teritorial  şi  şedinţele 

Biroului Permanent Teritorial;
• propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului organizaţiei;
• asigură realizarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare.

Organizarea la nivel de municipiu

4.15.3. Municipiul Chişinău este compus din 5 filiale teritoriale de sector, în componenţa 
cărora intră satele, comunele şi oraşele în conformitate cu Legea cu privire la statutul 
municipiului Chişinău.
4.15.4. Organizaţiile teritoriale de sector şi locale (sate, comune, oraşe) sunt organizate 
după aceleaşi principii şi au aceleaşi organe de conducere ca şi organizaţiile teritoriale şi 
locale de Partid. Acestea sunt:
Conferinţa; Consiliul Teritorial; Biroul Permanent Teritorial; Preşedintele.
4.15.5. Organizaţia teritorială a municipiului Chişinău este compusă din 5 organizaţii de 
sector – Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Râşcani.
Organizaţiile de sector ale municipiului Chişinău sunt organizate după aceleaşi principii 
şi au aceleaşi organe de conducere ca şi organizaţiile teritoriale.
4.15.6. Conferinţa organizaţiei municipale Chişinău este convocată la necesitate, dar nu 
mai  rar  decât  o  dată  la  doi  ani.  Delegaţii  la  Conferinţa  teritorială  se  aleg  de  către 
Adunările Generale ale organizaţiilor de sector, în baza normei de reprezentare stabilită 
de către Consiliul teritorial al municipiului Chişinău.



4.15.7.  Conferinţa  teritorială  a  organizaţiei  municipale  Chişinău se convoacă  de către 
preşedintele  organizaţiei  teritoriale  a  municipiului  Chişinău,  Consiliul  teritorial  al 
municipiului Chişinău sau la cererea a cel puţin o treime din organizaţiile de sector.
4.15.8. Conferinţa teritorială a municipiului Chişinău este deliberativă dacă la lucrările ei 
participă majoritatea delegaţilor aleşi.
4.15.9. Hotărârile Conferinţei teritoriale a municipiului Chişinău se adoptă cu majoritatea 
voturilor ale delegaţilor prezenţi.
4.15.10. Conferinţa teritorială a municipiului Chişinău are următoarele atribuţii:

• adoptă  hotărâri  pentru  realizarea  programului,  a  strategiei  Partidului  la  nivelul 
municipiului Chişinău, inclusiv în campaniile electorale;

• alege/revocă,  pentru  o  perioadă  de  patru  ani  preşedintele  şi  vicepreşedinţii 
organizaţiei, Consiliul teritorial al municipiului Chişinău şi Comisia de Cenzori;

• dezbate şi aprobă raportul Preşedintelui organizaţiei şi al Comisiei de Cenzori;
• alege delegaţi la Congres, conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul 

Republican;
• adoptă Regulamentele de activitate pentru structurile organizaţiilor de sector;
• poate  delega  unele  atribuţii  Consiliului  teritorial  al  municipiului  Chişinău, 

inclusiv  atribuţia  de  alegere/revocare  a  preşedintelui  şi  a  vicepreşedinţilor 
organizaţiei;

• îndeplineşte alte atribuţii.
4.15.11. Consiliul teritorial al municipiului Chişinău este compus din 51 de membri.
4.15.12. Şedinţele Consiliului sunt convocate după necesitate, dar nu mai rar decât odată 
la trei luni, de către preşedintele organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău, Biroul 
Permanent  teritorial  al  municipiului  Chişinău  sau  la  cererea  a  o  treime  din  membrii 
Consiliului.
4.15.13.  Şedinţele  Consiliului  sunt  prezidate  de  Preşedintele  organizaţiei  teritoriale  a 
municipiului Chişinău.
4.15.14.  Şedinţele  Consiliului  sunt  deliberative  dacă  la  ele  participă  majoritatea 
membrilor aleşi.
4.15.15. Hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
4.15.16. Consiliul teritorial al municipiului Chişinău are următoarele atribuţii:

• convoacă  Conferinţa  teritorială  a  municipiului  Chişinău,  stabileşte  norma  de 
reprezentare a delegaţilor pentru participare la conferinţă;

• asigură realizarea hotărârilor Conferinţelor teritoriale a municipiului Chişinău;
• realizează programul şi hotărârile organelor superioare ale Partidului;
• alege/revocă,  pentru  o  perioadă  de  patru  ani,  vicepreşedinţii  organizaţiei 

teritoriale,  membrii  Biroului  Permanent  teritorial  al  municipiului  Chişinău  şi 
Secretarul Organizaţiei;

• aprobă şi înaintează Biroului Politic al PL listele candidaţilor în alegerile locale la 
funcţia de consilieri ai mun. Chişinău;

• propune Consiliului Republican al PL candidatura la funcţia de Primar General al 
mun. Chişinău;

• cooptează/revocă noi membri ai Consiliului în limita stabilită de către Conferinţă;
• eliberează  din  funcţii,  înainte  de  termen,  pe  membrii  Consiliului,  Biroului  şi 

Comisiei teritoriale de Cenzori în cazul prevăzut de Statut;
• alege noi membri ai Comisiei Teritoriale de Cenzori în cazul încetării, înainte de 

termen, a mandatului deţinut;
• gestionează  patrimoniul  şi  finanţele  organizaţiei  teritoriale  a  municipiului 

Chişinău;
• stabileşte domeniile de coordonare a activităţii vicepreşedinţilor;



• exercită alte atribuţii delegate de către Conferinţa teritorială, inclusiv atribuţia de 
alegere/revocare a preşedintelui şi vicepreşedinţilor organizaţiei.

4.15.17.  Biroul  Permanent  teritorial  al  municipiului  Chişinău  organizează  activitatea 
curentă  a  organizaţiei  teritoriale  a  municipiului  Chişinău  în  perioada  dintre  şedinţele 
Consiliului teritorial al municipiului Chişinău.
4.15.18. Componenţa numerică a Biroului Permanent teritorial al municipiului Chişinău 
este stabilită de către Consiliul teritorial al municipiului Chişinău.
4.15.19. Biroul Permanent teritorial a mun. Chişinău este convocat lunar după necesitate, 
de către preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, Consiliul teritorial sau la 
cererea a o treime din membrii săi.
4.15.20. Şedinţele Biroului Permanent teritorial sunt deliberative dacă la lucrări participă 
majoritatea membrilor săi.
4.15.21. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor ale celor prezenţi.
4.15.22.  Şedinţele  Biroului  Permanent  sunt  prezidate  de  preşedintele  organizaţiei 
teritoriale a municipiului Chişinău.
4.15.23.  Preşedintele  organizaţiei  teritoriale  a  municipiului  Chişinău  are  următoarele 
atribuţii:

• reprezintă  organizaţia  teritorială  a  municipiului  Chişinău  în  relaţiile  cu 
organizaţiile de sector, cu membrii organizaţiei în teritoriu, cu organele ierarhic 
superioare,  cu  autorităţile  publice  din  raza  de  acţiune,  precum şi  organizaţiile 
teritoriale ale altor partide;

• deschide subcont în bancă şi poartă răspundere pentru gestionarea acestuia;
• pentru  perioada  de  absenţă  sau  de  imposibilitate  a  exercitării  funcţiilor, 

desemnează un vicepreşedinte pentru asigurarea interimatului, în care atribuţiile 
respective nu pot fi exercitate de către unul din vicepreşedinţii organizaţiei;

• propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului organizaţiei;
• exercită şi alte atribuţii prevăzute de Statut.

4.15.24.  Vicepreşedintele  sau  vicepreşedinţii  organizaţiei  teritoriale  a  municipiului 
Chişinău îndeplinesc însărcinările  puse în seama lui  de către  Preşedintele  organizaţiei 
teritoriale a municipiului Chişinău, Consiliul teritorial al municipiului Chişinău şi Biroul 
Permanent teritorial al municipiului Chişinău:

• asigură coordonarea şi funcţionarea performantă a organismelor de conducere ale 
organizaţiei;

• reprezintă Partidul în relaţiile oficiale în situaţia delegării  de către preşedintele 
organizaţiei şi în celelalte situaţii prevăzute de statut;

• în  perioada  de  absenţă  sau  de  imposibilitate  a  exercitării  funcţiilor  de  către 
preşedintele  organizaţiei  teritoriale  a  mun.  Chişinău,  îndeplineşte  atribuţiile 
acestuia;

• prezidează şi conduce şedinţele organismelor de conducere ale organizaţiei la care 
participă în absenţa preşedintelui.

4.15.25. Secretarul organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău are următoarele atribuţii:
• elaborează şi prezintă rapoarte spre aprobare Biroului Permanent teritorial privind 

structura şi statele de personal ale Aparatului organizaţiei;
• elaborează,  dirijează  şi  prezintă  spre  aprobare  Biroului  Permanent  teritorial 

politica de constituire şi consolidare de Partid a structurilor primare;
• coordonează  la  nivel  teritorial  activitatea  de  organizare  şi  consolidare  a 

structurilor Partidului;
• prezintă  rapoarte  Biroului  Permanent  teritorial  privind  activitatea  structurilor 

Partidului la nivel teritorial;
• prezintă  rapoarte  Biroului  Permanent  teritorial  privind  evidenţa  membrilor 

Partidului;



• semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor organizaţiei teritoriale;
• exercită alte atribuţii prevăzute de Statut.

4.15.26. Comisia de Cenzori teritorială a mun. Chişinău este compusă din 3 membri.
4.15.27.Comisia  de  Cenzori  teritorială  efectuează  controlul  asupra  activităţii  de 
gestionare a fondurilor şi a patrimoniului organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău.
4.15.28. Comisia de Cenzori teritorială activează în conformitate cu Regulamentul-tip de 
Cenzori, aprobat de Consiliul Republican.

Organizarea la nivel republican

4.16. Organele de conducere la nivel republican sunt:
• Congresul;
• Consiliul Republican;
• Biroul Politic al PL;
• Preşedintele.

4.17. Organul suprem de conducere şi de decizie al Partidului este Congresul.
4.17.1. Congresul se convoacă ordinar o dată la patru ani şi extraordinar ori de câte ori 
este nevoie.
4.17.2.  Convocarea  Congresului  se  face  de  către  Consiliul  Republican,  fie  la  cererea 
Biroului Politic al PL, fie la cererea a mai mult de jumătate din Consiliile Teritoriale. 
Consiliul Republican stabileşte data, locul, ordinea de zi, precum şi numărul şi norma de 
prezentare a delegaţiilor membrilor filialelor teritoriale.
4.17.3.  Congresul  ordinar  se  convoacă  cu  cel  puţin  60  de  zile  calendaristice,  iar 
Congresul extraordinar cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată pentru desfăşurarea 
acestuia.
4.17.4. Congresul este deliberativ dacă la el participă majoritatea membrilor desemnaţi.
4.17.5. Hotărârile Congresului se adoptă cu votul majoritătii delegaţilor prezenţi.
Hotărârea  privind  alegerea/revocarea  preşedintelui  Partidului  se  adoptă  cu  votul 
majorităţii delegaţilor aleşi.
4.17.6.  Hotărârile  Congresului  privind  reorganizarea  sau  autodizolvarea  Partidului  se 
adoptă cu votul a două treimi din delegaţii aleşi.
4.17.7. Congresul are următoarele atribuţii:

• adoptă şi/sau modifică Statutul şi programul politic al Partidului;
• alege Preşedintele Partidului pe un termen de patru ani;
• alege pe un termen de patru ani prim-vicepreşedinţii, vicepreşedinţii şi secretarul 

general al Partidului;
• alege Consiliul Republican pe un termen de patru ani. Preşedinţii organizaţiilor 

teritoriale, preşedintele organizaţiei de tineret şi liderii organizaţiilor studenţeşti 
universitare sunt din oficiu membri ai Consiliului Republican;

• aprobă fuziunile cu partidele politice propuse de Consiliul Republican;
• hotărăşte asupra raportului Consiliului Republican prezentat de către preşedintele 

Partidului;
• hotărăşte asupra raportului prezentat de preşedintele Comisiei de Cenzori;
• revocă  din  funcţie  sau  sancţionează  Preşedintele  Partidului  la  propunerea 

Consiliului Republican.
4.17.8. Congresul poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Republican.

4.18. Consiliul Republican exercită conducerea Partidului în intervalul dintre Congrese şi este 
compus din:

• Preşedintele Partidului;



• Membrii Biroului Politic al PL;
• Preşedinţii filialelor teritoriale;
• Liderul grupului parlamentar;
• Liderul grupului ministerial;
• Preşedintele TL;
• Preşedintele OFL;
• Secretarul General al PL;
• Membrii aleşi de către Congres;
• 5–7 membri prin decizia Preşedintelui Partidului.
4.18.1.  Consiliul  Republican  se  convoacă  trimestrial  sau  ori  de  câte  ori  este  nevoie,  la 
convocarea  Preşedintelui  PL,  a  Biroului  Politic  al  PL  sau  peste  jumătate  din  numărul 
membrilor consiliului.
4.18.2. Şedinţele Consiliului Republican sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea 
membrilor acestuia.
4.18.3. Hotărârile Consiliului Republican se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
4.18.4. Consiliul Republican are următoarele atribuţii:

• aplică programul politic al Partidului în funcţie de evoluţia social-politică;
• propune Congresului fuziunile cu partidele politice, negociate de Biroul Politic al 

PL;
• aprobă alianţele cu partidele politice negociate de Biroul Politic al PL;
• hotărăşte  dizolvarea  Biroului  Permanent  Teritorial  sau  demiterea  preşedintelui 

acestuia  în  situaţii  cu totul  deosebite,  când organismele  de conducere  la  nivel 
teritorial activează ineficient sau în afara prevederilor Statutului ori a strategiei 
partidului;

• analizează, coordonează şi sprijină activitatea filialelor şi dispune măsurile ce se 
impun;

• analizează  activitatea  parlamentarilor  şi  a  demnitarilor  partidului,  precum şi  a 
reprezentanţilor în administraţia centrală şi dispune măsurile ce se impun;

• înaintează  listele  candidaţilor  pentru  alegerile  parlamentare  sau  deleaga  acest 
drept Biroului Politic al PL;

• aprobă la propunerea Biroului Politic al PL candidaturile la primele funcţii în stat 
(preşedinte al parlamentului, preşedinte al Republicii , prim-ministru al Republicii 
Moldova);

• validează,  la  propunerea  Biroului  Politic,  grila  de  criterii  pentru  selecţionarea 
candidaţilor pentru orice funcţie, a cărei aplicare este obligatorie pentru Consiliul 
Teritorial;

• poate  solicita  rapoarte  de  activitate  ale  persoanelor  numite  în  Guvern  şi  în 
administraţia publică centrală;

• analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale Biroului Politic al PL, ale Biroului 
Permanent Teritorial şi ale grupului parlamentar;

• convoacă  şi  stabileşte  data,  locul,  numărul  şi  norma  de  reprezentare  pentru 
delegaţiile la Congres şi propune ordinea de zi a acestuia;

• aplică sau propune sancţiuni în conformitate cu prevederile Statutului;
• aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor de conducere 

şi ale structurilor specifice, precum şi alte acte normative interne ale partidului;
• alege şi revocă membrii Biroului Politic al PL;
• revocă  în  caz  de  demisie  funcţia  vacantă  şi  alege  prim-vicepreşedinţii, 

vicepreşedinţii partidului, secretarul general şi membrii Biroului Politic al PL la 
propunerea preşedintelui partidului;

• modifică statutul  şi programul politic al partidului în cazul în care în perioada 
dintre Congrese se modifică cadrul legislativ privind partidele politice;



• aprobă sigla, simbolul electoral şi sloganele partidului;
• alege/revocă pentru o perioadă de patru ani cei 3 membri ai Comisiei Republicane 

de  Cenzori  şi  ai  Comisiei  de  Etică  şi  Disciplină.  Preşedintele  Comisiei 
Republicane de Cenzori şi al Comisiei de Etică şi Disciplină este ales de cei 3 
membri ai fiecărei comisii prin vot secret;

• poate anula la propunerea Comisiei de Etică şi Disciplină, actele emise de către 
organele  de  conducere  ale  organizaţiilor  locale  şi  teritoriale  ale  partidului, 
hotărârile Biroului Politic al PL care contravin prevederilor statutare.

4.19. Biroul Politic al PL exercită conducerea partidului între şedinţele Consiliului Republican şi 
se compune din:

• Preşedintele partidului;
• Prim-vicepreşedinţii partidului;
• Vicepreşedinţii partidului;
• Secretarul general al partidului;
• Membrii titulari aleşi de Consiliul Republican;
• Doi membri supleanţi aleşi de Consiliul Republican.
4.19.1. Biroul Politic al PL se reuneşte în şedinţe ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar 
decât o dată pe săptămână.
4.19.2. Şedinţa Biroului Politic al PL se convoacă de către preşedintele partidului la cererea a 
o treime din membrii  săi, la cererea Comisiei  Republicane de Cenzori sau a Comisiei  de 
Etică şi Disciplină.
4.19.3.  Şedinţa  Biroului  Politic  al  PL  este  deliberativă  în  cazul  în  care  la  ea  participă 
majoritatea membrilor aleşi.
4.19.4. Hotărârile Biroului Politic al PL se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
4.19.5. Biroul Politic al Partidului are următoarele atribuţii:

• adoptă şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor pentru îndeplinirea hotărârilor 
Congresului şi ale Consiliului Republican;

• coordonează şi evaluează modul în care toate organizaţiile partidului îndeplinesc 
obiectivele ce decurg din strategia şi programele politice ale Partidului;

• coordonează  activitatea  departamentelor  permanente  de  specialitate  ale 
Consiliului  Republican şi  sprijină formarea grupurilor de lucru pe programe şi 
proiecte;

• monitorizează şi evaluează activitatea autorităţilor publice centrale;
• convoacă Consiliul Republican;
• raportează Consiliului Republican activităţile desfăşurate;
• stabileşte concepţia şi modul de pregătire şi desfăşurare a campaniilor electorale;
• numeşte,  la  propunerea  preşedintelui,  şefii  departamentelor  care  vor  coordona 

activităţi specifice. Departamentele vor funcţiona în baza unui regulament aprobat 
de Consiliul Republican;

• validează sau invalidează, în caz de necesitate, votul alegerilor organismelor de 
conducere la nivel teritorial;

• convoacă, dacă este nevoie, Conferinţa filialelor teritoriale;
• coordonează şi evaluează activitatea grupului parlamentar;
• negociază  înţelegeri  politice  în  limita  mandatului  aprobat  de  Consiliul 

Republican;
• coordonează campaniile electorale;
• propune sancţiuni potrivit prevederilor Statutului;
• elaborează şi propune spre aprobare Consiliului  Republican strategia  politică a 

Partidului;



• stabileşte,  la  propunerea  Secretarului  General,  activitatea  de  organizare  şi 
consolidare a rândurilor partidului;

• creează şi coordonează organele de lucru în problemele privind statutul, doctrina 
şi programul partidului;

• desemnează  candidaţii  pentru  funcţiile  din  Guvern  şi  administraţia  publică 
centrală;

• propune Consiliului Republican lista candidaţilor pentru alegerile parlamentare;
• aprobă structura organizatorică a Secretariatului General al Partidului, precum şi 

bugetul  anual  de  venituri  şi  cheltuieli  ale  acestuia,  la  propunerea  Secretarului 
General;

• propune  Consiliului  Republican  dizolvarea  Biroului  Permanent  Teritorial  sau 
demiterea preşedintelui acestuia în situaţii cu totul deosebite.

4.20. Preşedintele Partidului este garantul realizării Programului politic, al respectării şi aplicării 
Statutului şi al păstrării unităţii şi prestigiului partidului.

4.20.1.  Preşedintele  partidului  exercită  conducerea  şi  coordonează  activitatea 
organismelor la nivel republican şi internaţional, având următoarele atribuţii:

• reprezintă partidul în relaţiile oficiale;
• exprimă mesajul politic şi face declaraţii în numele partidului;
• convoacă  şi  prezidează  şedinţele  Biroului  Politic  al  PL  şi  ale  Consiliului 

Republican şi prezidează orice alte organisme de conducere ale partidului la care 
ia parte;

• conduce  negocierile  politice  purtate  în  numele  partidului  cu  alte  partide  şi 
organisme social-politice din ţară şi de peste hotare;

• sesizează Consiliul Republican cu privire la luarea unor măsuri disciplinare;
• poate să-şi aleagă consilieri politici;
• poate invita la şedinţele Biroului Politic al PL membrii supleanţi sau orice altă 

persoană;
• coordonează, prin intermediul vicepreşedinţilor, activitatea departamentelor;
• face propuneri Biroului Politic al PL privind crearea staffului electoral şi numirea 

acestuia;
• desemnează mandatarul financiar al Partidului;
• propune  candidaturile  pentru  funcţia  de  prim-vicepreşedinţi,  vicepreşedinţi, 

secretar general;
• îşi poate delega unele competenţe potrivit Statutului.

V. Competenţa organelor de conducere

5.1. Prim-vicepreşedintele Partidului are următoarele atribuţii:
• asigură coordonarea şi funcţionarea performantă a organismelor centrale de conducere 

ale partidului;
• asigură promovarea politicii adoptate de către organismele de conducere ale partidului;
• reprezintă partidul în relaţiile oficiale în situaţia delegării de către preşedintele partidului 

şi în celelalte situaţii prevăzute de Statut;
• prezidează şi conduce şedinţele organismelor de conducere ale partidului la care participă 

în absenţa preşedintelui;
• îndeplineşte  însărcinările  puse în  seama lui  de către  Preşedintele  partidului,  Consiliul 

Republican şi Biroul Politic al PL.



5.2. Vicepreşedintele Partidului are următoarele atribuţii:
• coordonează activitatea departamentelor de specialitate;
• reprezintă partidul în relaţiile oficiale;
• îndeplinesc  însărcinările  puse  în  seama  lor  de  către  Preşedintele  partidului,  Consiliul 

Republican şi Biroul Politic al PL.

5.3. Secretarul General al Partidului are următoarele atribuţii:
• conduce aparatul partidului şi Secretariatul General al partidului;
• elaborează şi prezintă  spre aprobare structura şi statele de personal ale Secretariatului 

General;
• coordonează la nivel central procesele de planificare, organizare, motivare, implementare 

şi evaluare a activităţii organizaţiilor Partidului;
• elaborează,  dirijează  şi  prezintă  spre  aprobare  Biroului  Politic  al  PL  politica  de 

constituire, consolidare şi dezvoltare de partid a structurilor teritoriale de partid;
• contribuie la elaborarea,  implementarea şi evaluarea strategiilor, campaniilor şi a altor 

manifestări şi iniţiative organizate de către Partid;
• coordonează la nivel central procesele de recrutare, pregătire şi organizare a resurselor 

umane în cadrul Partidului;
• ţine evidenţa resurselor umane, materiale, financiare la nivel de Partid;
• reprezintă Partidul în relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice naţionale şi 

internaţionale în chestiunile ce ţin de atribuţiile ce-i revin;
• coordonează şi este responsabil de procesele de comunicare şi imagine a Partidului;
• emite acte interne la nivel de Partid ce ţin direct de îndeplinirea atribuţiilor sale;
• asigură o comunicare internă eficientă  între  toate organizaţiile,  structurile  şi  grupurile 

Partidului;
• exercită şi alte atribuţii prevăzute în Statut.

VI. Structurile republicane de specialitate
• Comisia Republicană de Cenzori;
• Comisia de Etică şi Disciplină;
• Departamentele de Specialitate;
• Secretariatul General.

6.1. Comisia Republicană de Cenzori este organul suprem de revizie contabilă şi financiară de 
verificare a patrimoniului Partidului.

6.1.1. Comisia Republicană de Cenzori se întruneşte anual ori de câte ori este nevoie la 
solicitarea Preşedintelui  Partidului,  a Secretarului General,  a Consiliului  Republican,  a 
Biroului Politic al PL, a Preşedintelui Comisiei sau la solicitarea a cel puţin o treime din 
numărul membrilor săi.
6.1.2.  La  nivelul  organizaţiilor  teritoriale  şi  locale  activează  trezorierul.  Funcţia  de 
trezorier poate fi cumulată cu funcţia de secretar coordonator.
6.1.3. Comisia Republicană de Cenzori are următoarele atribuţii:

• efectuează  controlul  activităţii  economico-financiare  a  organelor  de  conducere 
naţionale  şi  teritoriale  (prin  trezorier),  modul  de  utilizare  a  patrimoniului, 
evidenţei şi realizării bugetului aprobat;

• prezintă rapoarte Congresului, informează Consiliul Republican şi Biroul Politic 
al PL despre încălcările depistate;

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

• alege din rândul membrilor săi preşedintele şi secretarul Comisiei.



6.2.  Comisia  de  Etică  şi  Disciplină  reprezintă  organul  care  are  atribuţii  privind  controlul 
respectării prevederilor statutare şi a disciplinei interne a Partidului.

6.2.1. Comisia de Etică şi Disciplină are dreptul exclusiv de control asupra conformităţii 
actelor  emise  de  organele  Partidului  cu  prevederile  prezentului  Statut.  În  cazul 
neconformităţii  unor  prevederi  sau  a  unor  acte  cu  prvederile  Statutului,  acestea  sunt 
prezentate organelor respective ale Partidului pentru modificare sau, după caz, anulare.
6.2.2. Litigiile din interiorul Partidului vor fi soluţionate în baza mecanismului stabilit de 
Comisie în conformitate cu Statutul Partidului.
6.2.3. Comisia de Etică şi Disciplină se întruneşte o dată la 6 luni ori de câte ori este 
nevoie  la  solicitarea  Preşedintelui  Partidului,  a  Secretarului  General,  a  Consiliului 
Republican, a Biroului Politic al PL, a Preşedintelui Comisiei sau la solicitarea a cel puţin 
o treime din numărul membrilor săi.
6.2.4. Comisia de Etică şi Disciplină are următoarele atribuţii:

• cercetează litigiile parvenite între organele de conducere ale organizaţiilor locale, 
teritoriale, precum şi dintre acestea şi cele de la nivel central;

• soluţionează  conflictele  apărute  între  membrii  Partidului  sau  între  aceştia  şi 
conducerea organizaţiilor Partidului;

• prezintă Congresului rapoarte de activitate;
• alege din rândul membrilor săi Preşedintele şi Secretarul Comisiei.

6.3.  Departamentele  de  Specialitate  sunt  coordonate  şi  conduse  de  către  Vicepreşedinţii 
Partidului.

6.4. Secretariatul General este coordonat şi condus de către Secretarul General al Partidului.
6.4.1.  Toate  atribuţiile  Secretariatului  General  derivă  din  atribuţiile  directe  ale 
Secretarului General al Partidului.

6.5.  Toate  Structurile  de  Specialitate  activează  şi  funcţionează  în  baza  Regulamentelor  de 
organizare şi funcţionare specifice fiecărei structuri în parte.

6.6.  Regulamentele  de  organizare  şi  funcţionare  ale  structurilor  de  Partid  se  elaborează  ca 
proiecte de către structurile respective şi se avizează de către Secretariatul General pentru a fi 
înaintate spre aprobare Consiliului Republican.

6.7. La nivel de Partid se pot înfiinţa, organiza şi funcţiona şi alte structuri, cum ar fi Organizaţia 
de Tineret, Organizaţia de Femei, care vor funcţiona la fel în baza regulamentelor de organizare 
şi funcţionare.

6.7.1. Organizaţiile de Tineret şi Femei se organizează atât la nivel central, cât şi la nivel 
teritorial şi local.
6.7.2.  Funcţia  de  Preşedinte  al  Organizaţiei  de  Femei  conferă  automat  funcţia  de 
Vicepreşedinte  al  Organizaţiei  Partidului  Liberal  din care  face  parte  la  orice nivel  al 
structurii organizatorice.

VII. Presa de partid

7.1. Partidul Liberal poate să elaboreze, să fondeze şi să dispună de mijloace de informare în 
masă proprii şi să desfăşoare activitate editorială în conformitate  cu prevederile  legislaţiei  în 
vigoare.

7.2. Activitatea editorială a Partidului este coordonată de către Biroul politic al PL prin numirea 
redactorilor-şefi  de  către  acesta,  iar  procesul  de  comunicare  este  asigurat  prin  intermediul 
Secretariatului General al Partidului.



7.3. Redactorii-şefi ai publicaţiilor fondate de Partid participă la şedinţele Biroului Politic al PL 
cu drept de vot consultativ.

VIII. Patrimoniul şi mijloacele financiare ale partidului

8.1. Partidul Liberal  are dreptul să dispună, cu titlu de proprietate,  de clădiri,  utilaje, edituri, 
tipografii, mijloace de transport, precum şi de alte bunuri neinterzise de lege.

8.2. Patrimoniul Partidului, inclusiv veniturile, nu poate fi distribuit între membrii acestuia.

8.3. Sursele de finanţare a Partidului Liberal provin din:
• cotizaţiile membrilor de partid;
• donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice, evidenţa cărora se ţine într-un registru al 

donaţiilor primite;
• venituri provenite din activităţi proprii;
• subvenţii de la bugetul de stat;
• alte surse potrivit legii.

8.4.  Operaţiunile  de  încasări  şi  plăţi  se  efectuează  prin  conturi  în  lei  şi  în  valută,  deschise, 
potrivit  legii,  în  bănci  cu  sediul  în  Republica  Moldova  şi  se  gestionează  prin  mandatari 
financiari, numiţi de către Birourile Politice de la toate nivelurile de conducere, cărora le prezintă 
rapoarte.

8.5.  Membrii  partidului  plătesc  o  cotizaţie  al  cărei  cuantum  este  stabilit  de  către  Consiliul 
Teritorial. Consiliul Teritorial stabileşte şi cotizaţia pentru persoanele alese sau numite în funcţii 
de  conducere  în  administraţia  locală.  Pentru  persoanele  alese  sau  numite  în  funcţiile  de 
conducere în structurile Partidului sau în administraţia centrală, precum şi pentru parlamentari 
cotizaţia lunară o stabileşte Consiliul Republican al Partidului.

8.6. Membrii Partidului Liberal care îndeplinesc funcţii de conducere alese în partid nu pot fi 
remuneraţi pentru activitatea lor.

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

IX. Reorganizarea şi оncetarea activităţii

9.1. Partidul Liberal îşi încetează activitatea prin reorganizare sau autodizolvare în baza hotărârii 
Congresului cu votul a peste două treimi din numărul membrilor delegaţi.

9.2. Reorganizarea se efectuează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi 
separare) sau transformare în condiţiile legii.

X. Dispoziţii finale şi tranzitorii

10.1.  Prezentul  Statut  şi  toate  modificările  lui  ulterioare  intră  în  vigoare  din  momentul 
înregistrării la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

10.2. Statutul Partidului Liberal este obligatoriu şi se aplică tuturor membrilor ce fac parte din 
organizaţiile locale, teritoriale şi republicane.



10.3. Consiliul Republican în termen de 60 de zile calendaristice de la data adoptării Statutului, 
va aproba Regulamentele de funcţionare a organismelor partidului.

10.4. Partidul Liberal poate avea ca membri sau reprezentanţi onorifici şi persoane domiciliate în 
afara teritoriului Republicii Moldova, dar cu cetăţenia Republicii Moldova.
Persoanele  domiciliate  în  afara  teritoriului  Republicii  Moldova  se  pot  constitui  în  Cluburi 
Liberale  care  vor  avea  un  Regulament  de  Funcţionare  propriu  alcătuit  în  conformitate  cu 
prezentul Statut.

10.4.1. Partidul Liberal este persoană juridică, dispune de ştampilă, antet, cont bancar. 
Poate dispune de legitimaţii şi publicaţii proprii.
Filialele teritoriale nu sunt persoane juridice.

10.5. În măsura în care nu prevede, prezentul statut se completează de drept cu prevederile Legii 
privind partidele politice.
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