Adoptat la Congresul III
din 3 martie 2007

STATUTUL
PARTIDULUI LEGII ŞI DREPTĂŢII

„Nimeni nu este mai presus de Lege”
(General Nicolae Alexei)

Capitolul I - Prevederi generale
Art.1 . Denumirea formaţiunii este Partidul Legii şi Dreptăţii.
Art.2. Partidul Legii şi Dreptăţii (denumit în întreg cuprinsul Statutului şi PLD sau Partidul), este o
formaţiune politică de esenţă democrat-creştină. La baza politicilor sale se află viziunea crestină
asupra omului şi conceptul de dezvoltare durabilă a societăţii.
Art.3 PLD îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile Republicii Moldova şi cu prevederile
prezentului Statut.
Art.4 . Partidul Legii şi Dreptăţii este organizat pe criterii teritoriale. Sediul central al PLD se află
în municipiul Chişinău. Structurile teritoriale ale PLD au sedii proprii.
Art. 5. PLD este singurul succesor politic şi de drept al Partidului Dreptăţii social-economice
din Moldova.
Această titulatură face parte din patrimoniul istoric al formaţiunii şi nu poate fi însuşită de alte
formaţiuni politice sau organizaţii neguvernamentale.
Art.6 . Sigla partidului reprezintă un leu viguros, scrutînd orizontul, care exprimă forţă, demnitate,
sentimentul de stăpîn.
PLD are însemne proprii aprobate de Biroul Politic, care pot fi executate doar cu acordul
Consiliului Naţional.
Art. 7. PLD este reprezentat în Republica Moldova şi peste hotare de către preşedintele,
preşedintele executiv, vicepreşedinţii şi secretarul general al partidului.
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Capitolul II - Obiective de program
Art. 8. Obiectivele de program ale PLD sînt:
•

•

înfăptuirea dreptăţii sociale prin instaurarea şi exercitarea unei guvernări morale de esenţă
democrat-creştină, bazată pe competenţă, profesionalism şi responsabilitate, libertate
politică, proprietate privată, economie socială de piaţă, justiţie şi solidaritate socială,
dezvoltare durabilă a societăţii;
Înfăptuirea unităţii naţionale şi sociale şi integrarea în Europa , printr-un proces firesc de
apropiere, susţinut de programe realiste şi acţiuni pragmatice de ordin economic, social,
spiritual şi diplomatic.

Capitolul III - Forme de activitate
Art.9 În vederea realizării obiectivelor sale programatice, PLD :
•
•
•
•
•

participă la alegeri de toate nivelurile;
elaborează programe de guvernare;
participă la administrarea treburilor publice prin reprezentanţii săi aleşi sau desemnaţi în
organele puterii de stat;
organizează conferinţe, simpozioane, manifestaţii publice;
conlucrează cu alte formaţiuni politice si nonguvernamentale din Republica Moldova

Capitolul IV - Membrii PLD
1. Prevederi generale
Art.10 Poate deveni membru al PLD orice persoană, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, religie
sau confesiune, apartenenţă socială, stare materială sau socială, care îndeplineşte următoarele
condiţii:
a) are vîrsta de 18 ani;
b) se angajează să contribuie personal la realizarea obiectivelor de program ale partidului;
c) respectă Statutul PLD.
Art.11 Membrii PLD pot constitui organizaţii autonome care sînt asimilate ca statut filialelor
partidului. Aceste organizaţii pot avea ramificaţii teritoriale şi se pot afilia la asociaţii sau
confederaţii similare regionale sau internaţionale.
Art.12 Pot fi distinşi cu demnitatea de membri de onoare ai PLD persoanele care nu au posibilitatea
să depună o activitate politică susţinută, dar care prin activitatea lor în partid sau prin contribuţia
indirectă la realizarea obiectivelor lui de program s-au distins în mod deosebit.
Art. 13 PLD poate avea reprezentanţi peste hotare, desemnaţi prin decizia preşedintelui partidului
sau a preşedintelui executiv.
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2. Înscrierea în PLD.
Art.14 Înscrierea în PLD se face în baza unei cereri adresate în scris preşedintelui filialei în raza
căreia domiciliază solicitantul.
Art.15 Cererea de înscriere în partid este aprobată de Consiliul filialei şi înregistrată la Biroul
filialei respective.
Art.16 Înmînarea legitimaţiei de membru al Partidul Legii şi Dreptăţii se face în şedinţa Consiliului
sau a Conferinţei filialei.
Art.17 Membrii PLD fac parte din organizaţia de baza în care s-au înscris.
În cazul schimbării locului de trai membrii partidului se transferă în organizaţia primară de la noul
loc de trai.
Art.18 Calitatea de membru al PLD este certificată de legitimaţia de membru în forma ei stabilită
de Consiliul Naţional şi de fişa personală care se păstrează la filiala respectivă a partidului.

3. Drepturile şi îndatoririle membrilor.
Art.19 Toţi membrii PLD au drepturi şi îndatoriri egale.
Art.20 Membrii Partidului Legii şi Dreptăţii au următoarele drepturi:
a) să participe la toate activităţile PLD;
b) să propună şi să fie propuşi în organele de conducere ale partidului;
c) să-si exprime opinia în toate chestiunile ce se dezbat privind doctrina, programul, modul de
organizare şi funcţionare al partidului;
d) să reprezinte partidul în calitate de delegaţi la conferinţe, congrese, simpozioane şi alte
manifestări;
e) să fie recomandaţi sau numiţi ca reprezentanţi ai partidului în funcţii elective sau executive,
politice sau publice.
Art.21 Fiecare membru al PLD are următoarele îndatoriri:
a) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor programatice ale partidului, activînd în una din
organizaţiile ei, sa promoveze ideile, strategia şi tactica partidului şi să militeze în mod dezinteresat
pentru realizarea idealurilor lui;
b) să respecte Statutul;
c) să achite cu regularitate cotizaţiile stabilite de Consiliul Naţional al partidului.
Art.22 Hotărîrile adoptate în mod statutar de organele de conducere ale PLD sînt obligatorii pentru
toţi membrii partidului, indiferent de opinia lor personală şi indiferent dacă au participat sau nu la
adoptarea hotărîrilor respective.

4. Încetarea calităţii de membru.
Art.23 Calitatea de membru al PLD încetează prin deces, retragere din partid sau excludere.
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Art.24 Retragerea din PLD se face la cererea în scris a membrului către organizaţia de apartenenţă
şi intră în vigoare la data depunerii cererii de retragere. Ea nu este supusă aprobării organizaţiei de
apartenenţă sau a vreunui for de conducere al partidului.
Art.25 Pierderea legăturii cu structurile PLD, eschivarea de la îndeplinirea îndatoririlor statutare se
consideră ca retragere din partid.
Art.26 Excluderea din PLD este o sancţiune disciplinară aplicată pentru nerespectarea Statutului şi
pentru acţiuni care dăunează activităţii, prestigiului şi unităţii partidului.
Hotărîrea de excludere este adoptata de către Consiliul filialei, iar în cazul unor abateri deosebit de
grave de la Statut, şi de către Consiliul Naţional sau Biroul Politic al partidului.
Art.27 Persoanele sancţionate conform art.26 sînt obligate să demisioneze din funcţiile publice sau
demnităţile deţinute ca urmare a pierderii calităţii de membru al partidului: ministru, deputat, primar
sau consilier raional, municipal, orăşenesc sau comunal.

Capitolul V - Structura partidului.
Art.28 PLD este constituit din organizaţii de bază (comunale, orăşeneşti, municipale, de sector),
filiale, organizaţii autonome de tineret, de femei, de profesori, de medici şi farmacişti, de muncitori,
de seniori etc. şi organe de conducere.
Art.29 Organizaţiile de bază se constituie pe criterii teritoriale, cuprinzînd cîte cel puţin trei membri
şi se înregistrează la Biroul filialei respective. In raza unei primării (comunale, orăşeneşti sau
municipale) se poate constitui o singură organizaţie de bază. Organizaţiile de bază din municipiul
Chişinău se constituie în raza sectoarelor şi în raza comunelor din componenţa municipiului.
Art.30 Filialele raionale şi filiala municipală Chişinău se constituie la Conferinţa delegaţilor
reprezentativi ai tuturor organizaţiilor de bază de pe teritoriul raionului respectiv sau al Capitalei.
Art. 31 Organele statutare ale Partidul Legii şi Dreptăţii din Moldova sînt:
a) la nivel naţional: Congresul, Consiliul Naţional, Biroul Politic
b) la nivelul filialei: Conferinţa, Consiliul, Biroul.
c) la nivelul organizaţiei de bază: Adunarea generală, Consiliul local.
Art. 32 Şedinţele organelor statutare ale partidului sînt deliberative, dacă la ele participă simpla
majoritate a membrilor lor aleşi. Organele statutare ale partidului adoptă hotărîri cu votul majorităţii
celor prezenţi la şedinţă, cu excepţiile prevăzute de prezentul Statut. Alegerile în organele de
conducere ale partidului se efectuează prin vot deschis sau secret, la decizia forului respectiv, prin
simpla majoritate de voturi, cu excepţiile prevăzute de art. 35.

Congresul.
Art.33 Congresul este forul suprem de conducere al partidului şi se convoacă, de regulă, o dată la 4
ani. Congresul extraordinar poate fi convocat la decizia Consiliului Naţional sau la cererea a cel
puţin 1/3 din filialele partidului.
Partidul se poate convoca şi în Conferinţe Naţionale pe probleme de importanţă naţională, dar
acestea nu pot modifica statutul şi Programul Partidului.
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Art.34 Congresul are următoarele prerogative:
•
•
•
•

adoptă Programul şi Statutul şi introduce în ele modificări;
ia deciziile cele mai importante vizînd tactica, strategia şi activitatea partidului;
alege Preşedintele, Preşedintele executiv şi Vicepreşedinţii partidului, Consiliul Naţional,
Secretarul General şi Comisia de Cenzori;
audiază rapoarte despre activitatea Consiliului Naţional şi a Comisiei de Cenzori;

Art. 35 . Alegerea Preşedintelui partidului şi Preşedintelui Executiv al Partidului (primvicepreşedinte), Consiliului Naţional şi a Comisiei de Cenzori se face prin vot deschis sau secret, la
decizia Congresului, cu majoritatea voturilor delegaţilor înregistraţi.
Alegerea Vicepreşedinţilor partidului şi a Secretarului General se face cu votul deschis al majorităţii
delegaţilor
înregistraţi.
Hotărîrile privind modificarea Statutului sau a Programului Partidul Legii şi Dreptăţii, sau de
dizolvare a partidului se adoptă cu votul a două treimi din delegaţii înregistraţi.

Consiliul Naţional.
Art.36 Consiliul Naţional este organul suprem de conducere al PLD în perioada dintre congrese şi
se compune din preşedintele, preşedintele executiv, vicepreşedinţii şi secretarul general al
partidului, preşedinţii sau coordonatorii filialelor, preşedinţii sau coordonatorii organizaţiilor
autonome plus un număr de membri stabilit de congres.
Preşedintele filialei PLD poate fi revocat din Consiliul Naţional pîna la următorul congres la decizia
Conferinţei filialei respective şi acordul Consiliului Naţional.
Art.37 Consiliul Naţional al PLD are următoarele prerogative:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

convoacă congresul şi stabileşte sistemul de reprezentare la congres;
desemnează componenta Biroului Politic al partidului;
creează departamente şi stabileşte competenţele lor;
desemnează coordonatori în teritoriu;
ia decizii privind activitatea partidului;
adoptă declaraţii şi rezoluţii;
aprobă regulamentele interne ale organizaţiilor autonome de tineret, de femei, de seniori, de
muncitori etc.;
aprobă Regulamentul intern al Partidului.
decide asupra problemelor de tactică şi participarea în alegeri;
în caz de imposibilitate sau de suspendare din funcţie a Preşedintelui sau Preşedintelui
Executiv numeşte provizoriu în aceste funcţii pînă la Congres sau revenirea respectivilor,
vicepreşedinţii Partidului.

Art.38 Şedinţele Consiliului Naţional se convoacă prin hotarîrea Biroului Politic sau la iniţiativa a
cel puţin 1/3 din membrii Consiliului Naţional.
Art.39 Absenţa nemotivată de la trei şedinţe consecutive ale Consiliului Naţional este considerată
drept retragere din acest organ.

Biroul Politic.
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Art. 40 Biroul Politic este organul executiv, de dispoziţie şi control în perioada dintre şedinţele
Consiliului Naţional. Din componenta lui fac parte: Preşedintele, Preşedintele executiv şi
Vicepreşedinţii partidului, Secretarul General şi un număr de membri aleşi de Consiliul Naţional. El
este condus de preşedintele partidului, iar în lipsa acestuia de Preşedintele executiv sau de unul
dintre vicepreşedinţi, împuternicit de preşedinte.
Art.41 Biroul Politic are următoarele prerogative:
•
•
•
•

execută deciziile Consiliului Naţional şi ale preşedintelui partidului;
convoacă şedinţele Consiliului Naţional;
audiază rapoartele şefilor de departamente şi ale altor responsabili de partid;
aprobă bugetul.

Art.42 Departamentele Biroului Politic sînt create pentru activitatea partidului în diverse domenii şi
au dreptul să antreneze în activitatea lor experţi în materie.

Preşedintele şi Vicepreşedinţii.
Art. 43 Preşedintele partidului:
•
•

•

reprezintă partidul în ţară şi în străinătate în relaţiile cu alte partide, mişcări şi autorităţi
publice;
prezidează Congresul, Consiliul Naţional şi Biroul Politic. În caz de imposibilitate,
preşedintele este reprezentat la propunerea sa de Preşedintele executiv sau de unul dintre
Vicepreşedinţi;
propune Congresului candidaturile Preşedintelui executiv, Vicepreşedinţilor şi a Secretarului
General.

Art. 44 Domeniile de competenţă ale Preşedintelui executiv şi Vicepreşedinţilor sînt stabilite de
Consiliul Naţional.

Secretarul General.
Art. 45 Secretarul General:
•
•
•
•
•
•
•

conduce Secretariatul general şi execută deciziile luate de instanţele partidului;
administrează treburile partidului;
ţine evidenţa şi răspunde de recrutarea personalului;
asigură funcţionarea departamentelor;
organizează Congresul;
pregăteşte şedinţele Consiliului Naţional şi ale Biroului Politic;
este responsabil în faţa Preşedintelui, Preşedintelui executiv şi a Biroului Politic de
gestiunea şi utilizarea adecvată a mijloacelor bugetare, de activitatea organizaţiilor de baza
ale filialei respective.

Conferinţa.
Art.46 Conferinţa are următoarele prerogative:
•
•

ia in dezbatere şi rezolvă cele mai importante probleme ale activităţii filialei partidului;
alege Preşedintele, Consiliul, Biroul şi Secretarul filialei;
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•

audiază rapoartele Consiliului filialei şi ale Comisiei de Cenzori.

Consiliul filialei.
Art.47 Consiliul filialei este organul de conducere al filialei partidului în perioada dintre Conferinţe
şi se formează din Preşedinte, Vicepreşedinţi, Secretar, preşedinţii organizaţiilor de bază plus un
număr de membri stabilit de Conferinţă.
Art. 48 Consiliul filialei are următoarele prerogative:
•
•
•
•
•
•
•
•

convoacă Conferinţa şi stabileşte sistemul de reprezentare la Conferinţă;
alege Biroul filialei;
alege vicepreşedinţii filialei;
desemnează preşedintele Biroului filialei, la propunerea preşedintelui filialei;
dezbate cele mai importante probleme ce vizează activitatea partidului în general şi a filialei
în special şi adoptă deciziile de rigoare;
audiază rapoartele despre activitatea organizaţiilor de bază;
creează comisii de experţi.
formează delegaţii la Congrese sau Conferinţe Naţionale ale Partidului

Art. 49 Şedinţele Consiliului filialei se convoacă, de regulă, lunar de către Biroul filialei sau la
cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului.

Biroul filialei.
Art.50 Biroul filialei este organul executiv de dispoziţie şi control în perioada dintre şedinţele
Consiliului. Din componenţa lui fac parte Preşedintele, Vicepreşedinţii, Secretarul, plus un număr
de membri stabilit de Consiliu.
Art.51 Biroul filialei are următoarele prerogative:
•
•
•
•
•

convoacă şedinţele Consiliului filialei;
execută hotărîrile Conferinţei şi ale Consiliului filialei;
creează grupuri de lucru, cooptînd specialişti în materie;
dispune de mijloacele filialei şi prezintă rapoarte Consiliului filialei;
ia în discuţie chestiunile curente ce vizează activitatea filialei în general şi a organizaţiilor de
bază în special şi adoptă deciziile de rigoare;

•
•

ţine evidenţa cotizaţiilor lunare şi verifică îndeplinirea obligaţiilor statutare;
asigură organizaţiile de bază cu legitimaţii, fişe de evidenţă şi documentaţia necesară pentru
buna desfăşurare a activităţii acestora;
înregistrează cererile de înscriere în partid;
decide asupra excluderii unor membri din partid pentru abateri grave de la prevederile
Statutului şi informează despre aceasta forurile de conducere ierarhic superioare.

•
•

Preşedintele şi Vicepreşedinţii filialei.
Art. 52 . Preşedintele filialei:
•

reprezintă filiala partidului în raza unităţii teritorial-administrative în care aceasta este
constituită;
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•
•
•

prezidează Conferinţa, Consiliul şi Biroul filialei. In caz de necesitate, el deleghează această
funcţie unuia dintre Vicepreşedinţi.
propune Conferinţei candidatura Secretarului filialei.
propune Consiliului candidaturile Vicepreşedinţilor.

Vicepreşedinţii filialei.
Art. 53 . Vicepreşedinţii filialei sînt responsabili de activitatea organizaţiilor de bază din sectoarele
încredinţate lor. Alte competenţe ale Vicepreşedinţilor sînt stabilite de Consiliul filialei.

Secretarul.
•
•
•
•

ţine evidenta cotizaţiilor lunare si verifică îndeplinirea obligaţiilor statutare;
asigură organizaţiile de bază cu legitimaţii, fişe de evidenţă şi documentaţia necesară pentru
buna desfăşurare a activităţii acestora;
înregistrează cererile de înscriere în partid;
decide asupra excluderii unor membri din partid pentru abateri grave de la prevederile
Statutului şi informează despre aceasta forurile de conducere ierarhic superioare.

Art. 54. Secretarul este responsabil în faţa Preşedintelui filialei şi a Secretarului General al
partidului de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

executarea deciziilor luate de organele centrale şi locale ale partidului;
administrarea treburilor filialei;
evidenţa şi recrutarea personalului;
asigurarea funcţionării grupurilor de lucru;
organizarea Conferinţei;
pregătirea şedinţelor Consiliului şi ale Biroului;
gestiunea şi utilizarea adecvată a mijloacelor bugetare acumulate sau alocate;
colectarea şi evidenta cotizaţiilor şi a donaţiilor;
completarea şi păstrarea arhivelor filialei.

Adunarea generală.
Art.55 Adunarea generală este organul suprem de conducere al organizaţiei de bază şi este
convocată de Consiliul local sau de preşedintele organizaţiei de bază la propunerea organelor de
conducere ierarhic superioare şi la cererea a cel puţin 1/3 din membrii organizaţiei de bază.
Art.56 Adunarea generală are următoarele prerogative:
•

•
•
•
•
•
•

alege preşedintele, vicepreşedintele şi Consiliul local al organizaţiei de bază (în cazul în care
organizaţia de bază are mai puţin de 15 membri, alege numai preşedintele care este investit
şi cu funcţii executive);
stabileşte sarcinile şi apreciază activitatea fiecărui membru al organizaţiei de bază;
ia în discuţie probleme de ordin local ce vizează activitatea organizaţiei de bază şi
modalităţile de executare a hotărîrilor organelor superioare de conducere ale partidului;
comemorează date remarcabile din istoria neamului;
informează pe larg opinia publică din localitate despre activitatea partidului, despre scopul şi
obiectivele lui;
analizează activitatea organizaţiei de bază;
desemnează delegaţi pentru conferinţă.
8
http://www.partide.md

Art.57 Adunarea generală este prezidată de preşedintele organizaţiei de bază care semnează
documentele adoptate.
În lipsa preşedintelui, aceste funcţii le îndeplineşte vicepreşedintele.

Consiliul local.
Art.58 Consiliul local este organul executiv al organizaţiei de bază în perioada dintre adunările
generale şi se constituie dintr-un număr stabilit de Adunarea generală, în cadrul organizaţiilor de
bază care au mai mult de 15 membri.
Art.59 În fruntea Consiliului local se afla preşedintele organizaţiei de bază care prezidează
şedinţele şi semnează documentele adoptate.
În lipsa preşedintelui, aceste funcţii le îndeplineşte vicepreşedintele sau un membru împuternicit.
Art.60 Consiliul local convoacă Adunarea generală şi execută hotărîrile ei.

Capitolul VI - Patrimoniul, finanţele şi personalul.
Art.61 PLD dispune de mijloace financiare care se păstrează în conturile bancare. Aceste mijloace
provin din:
•
•
•

cotizaţii de membru;
donaţii benevole din partea întreprinderilor, organizaţiilor, cooperativelor, concernelor,
persoanelor fizice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
alte încasări care nu sînt interzise de legislaţie.

Art.62 Membrii Consiliului Naţional, ai Biroului Politic al partidului şi ai Comisiei de Cenzori îşi
îndeplinesc obligaţiile, de regulă, pe baze obşteşti. Partidul acoperă cheltuielile suportate de ei
pentru îndeplinirea obligaţiilor. În anumite cazuri, Consiliul Naţional poate să stabilească pentru ei
salarii în conformitate cu schema de încadrare.
Art.63 PLD poate avea lucrători angajaţi pentru îndeplinirea unor funcţii organizatorice sau de
ordin tehnic.
Art.64 Activitatea financiara a Biroului Politic al partidului este controlată de Comisia de Cenzori
(nu mai rar decît o dată pe an); activitatea financiară a organizaţiei de bază şi a filialei - de Comisia
de Cenzori desemnată de Adunarea generală şi de Conferinţă.

Capitolul VII - Prevederi finale.
Art.65. PLD este persoană juridică şi dispune de ştampilă şi conturi bancare.
Art.66. PLD şi filialele sale au antete proprii.
Art.67 Partidul Legii şi Dreptăţii din Moldova poate fi dizolvat numai la decizia Congresului.
Decizia privind dizolvarea partidului se adoptă cu 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi la Congres.
Excepţie face dizolvarea sancţionară.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!
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