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STATUTUL
Partidului „Moldova Unită — Единая Молдова”

Capitolul I
Principii generale

Art.1.
Partidul  „Moldova  Unită  -  Единая  Молдова”  este  un  partid  de  stînga  creat  benevol  de  către 
cetăţenii  Republicii  Moldova  fără  deosebire  de  rasă,  sex,  origine  etnică  şi  confesiune,  avînd 
idealuri, doctrină şi scopuri comune.

Art.2.     
Activitatea  partidului  se  desfăşoară  pe  întreg  teritoriul  Republicii  Moldova  în  conformitate  cu 
Constituţia, legislaţia în vigoare, Programul său şi prezentul Statut.

Art.3. 
Partidul  militează  pentru  dezvoltarea  Republicii  Moldova, consolidarea  statalităţii,  edificarea 
statului social şi democratic, asigurarea condiţiilor decente de trai pentru toţi cetăţenii ţării, libera 
exprimare  a  voinţei  politice,  întărirea  ordinii  de  drept,  dezvoltarea  umană,  ocrotirea  familiei  şi 
copilului.

Art.4.

Partidul este persoană juridică, dispune de conturi bancare, ştampilă, blanchete, emblemă, surse de 
informare în masă, legitimaţii şi emite carnete de partid  pentru membrii săi.

Art.5.

Partidul este deschis colaborării cu instituţiile publice, cu alte partide şi organizaţii social-politice, 
economice,  organizaţii  nonguvernamentale,  religioase,  etc.  din  Republica  Moldova  şi  de  peste 
hotare.  

Art.6. 

Sigla oficială a Partidului „Moldova Unită – Единая Молдова” reprezintă un zimbru cu o stea 
călăuzitoare cu 8 colţuri, flancată deasupra lui.

Zimbrul  reprezintă  simbolul  istoric  al  Moldovei  şi  identităţii  moldoveneşti,  fiind  prezent  pe 
majoritatea sigiliilor, stemelor, drapelelor şi pe alte însemne oficial-statale ale Moldovei istorice.

Steaua reprezintă aspiraţia moldovenilor pentru un trai avut şi decent, credinţa în valorile spirituale 
netrecătoare ale poporului nostru, veşnicia tradiţiilor statalităţii moldoveneşti.

Art.7. 
Sediul partidului se află în oraşul Chişinău, str. Calea Ieşilor 14/2
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Capitolul II
Scopurile, obiectivele şi metodele de realizare

Art.8.
Scopurile  principale  ale  Partidului  sunt  modernizarea  social-economică  şi  politică  a  Republicii 
Moldova, edificarea statului social prosper în interesul tuturor cetăţenilor, plasarea ţării noastre în 
rîndul statelor dezvoltate.

Art.9.

Partidul se pronunţă pentru:

1. Consolidarea  statalităţii  Republicii  Moldova,  protejarea  identităţii  naţional-statale 
moldoveneşti, fortificarea tuturor elementelor constitutive ale statului: populaţie, guvernare, 
teritoriu, economie, legislaţie, suveranitate.

2. Edificarea statului  social  şi  democratic care  va  asigura  respectarea  drepturilor 
fundamentale  ale  omului,  realizarea  principiilor  echităţii  sociale,  solidarităţii,  libertăţii, 
umanismului, drepturilor minorităţilor etnice, inclusiv la studierea limbii, istoriei şi culturii 
patriei   istorice,  funcţionării  în  societatea  moldovenească  a  bilingvismului  moldo-rus 
tradiţional şi studierii de către alolingvi a limbii de stat.

3. Revitalizarea  economiei  naţionale,  asigurarea  unei  dezvoltări  durabile  din  contul 
multiplicării  ramurilor  profitabile  ale  economiei,  aplicării  politicilor  industial-agrare 
moderne,  susţinerii  întreprinderilor  mici  şi  mijlocii  şi  implemenării   programelor 
economico-investiţionale pentru gasterbaiteri, valorificarea factorilor geopolitici tradiţionali 
în promovarea intereselor economice ale Republicii Moldova, creşterea ponderii mărfurilor 
moldoveneşti pe pieţele din est şi vest.

4. Protecţia  familiei  şi  copilului ,  ameliorarea  situaţiei  demografice,  susţinerea  financiar-
materială  a  tinerii  familii  şi  familiilor  cu  copii,  soluţionarea  problemelor  locative, 
implementarea măsurilor eficiente de protecţie a copiilor orfani.

5. Promovarea  unor  politici  sociale  active  şi  de  modernizare  în  domeniul  educaţiei  , 
medicinii,  culturii,  ştiinţei,  majorarea  numărului  de  proiecte  social-economice,  destinate 
tineretului,  protecţia  eficientă  a  păturilor  socialmente  vulnerabile,  a  pensionarilor, 
veteranilor, invalizilor.

6. Reunificarea Republicii  Moldova,  soluţionarea problemei transnistrene prin intermediul 
dialogului permanent şi negocierilor active bilaterale şi multilaterale, reintegrarea teritorială 
a  Moldovei  în  baza  unui  compromis  realizat  după  modelele  existente  în  practica 
internaţională.

7. Consolidarea statutului de neutralitate a Republicii Moldova.

8. Promovarea  unei  politici  externe  pragmatice,  axate  pe  interesul  naţional,  dezvoltarea 
relaţiilor strategice cu Rusia, Uniunea Europeana, CSI, România, Ucraina şi alţi parteneri ai 
Moldovei,  aderarea  la procesele  integraţioniste  pan-europene,  bazate  pe principiile  păcii, 
colaborării şi progresului social.

Capitolul III
Formele de activitate ale partidului

Art.10. 
Pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor sale Partidul:

• creează structura organizatorică şi alege organele de conducere;



• organizează  întîlniri,  întruniri  cu  populaţia,  conferinţe,  discuţii,  mitinguri,  demonstraţii, 
înaintează cereri, face declaraţii , desfăşoară acţiuni de binefacere;

• desfăşoară activităţi editoriale prin intermediul organelor sale de presă, altor mijloace mass-
media, informează membrii partidului şi populaţia, în ansamblu, despre activitatea sa.

Capitolul IV
Membrii Partidului

Calitatea de membru
Art.11.

Membru al Partidului poate deveni orice cetăţean al Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 18 
ani,  recunoaşte  şi  respectă  Programul  şi  Statutul  Partidului,  activează  în  una  din  organizaţiile 
primare.

Art.12.
Aderarea la Partid se  efectuează în baza cererii depuse în scris către organizaţia primară  sau în 
organul central de conducere al Partidului.
Art.13. 
Calitatea de membru de partid poate fi suspendată pentru perioada exercitării funcţiei în organele de 
stat în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare. Hotărîrea de suspendare sau preluare a calităţii de 
membru al partidului este adoptată de organizaţia primară sau consiliul executivului politic în baza 
cererii personale depuse în scris.

Art.14. 
1. Calitatea de membru al partidului încetează în caz de deces, demisie sau excludere.
2. Cererea  de  demisie  din  proprie  iniţiativă  din  rîndurile  partidului  se  adresează  în  scris 

organizaţiei primare.
3. Excluderea din rîndurile partidului  are loc în conformitate cu condiţiile prevăzute în art.15 ale 

prezentului Statut.

Sancţiuni   disciplinare şi modalitatea aplicării lor.  
Art.1  5  . 
Pentru abaterea de la  normele interne de partid şi  nerespectarea  disciplinei  de partid  membrul 
partidului poate fi supus uneia din următoarele sancţiuni:

• avertizare;
• mustrare;
• excluderea din rîndurile partidului.

Art.16  .  
1. Aplicarea sancţiunilor prevăzute în art.15 se decide prin votul majorităţii membrilor prezenţi 

la adunarea generală a organizaţiei primare.
2. Membrii de partid, aleşi în componenţa organelor de conducere ale partidului pot fi excluşi 

din partid  de către organizaţiile primare numai cu acordul, în scris, al organului de partid în 
care au fost aleşi.

3. În  cazurile  care  hotărîrea  de  excludere  din  rîndurile  partidului  este  adoptată  de  organele 
ierarhic  superioare  (Consiliul  Raional,  Municipal,  Orăşenesc,  Consiliul  Republican,  etc.), 
organizaţia primară în care membrul de partid respectiv se află la evidenţă, va fi informată 
despre aceasta în scris. 



4. Hotărîrea de sancţionare a membrului de partid poate fi contestată în termen de 30 de zile de 
la adoptare în comisia disciplinară a partidului.

Capitolul V.
Drepturile şi obligaţiile membrilor partidului

Drepturile membrilor partidului.
Art.17  .  
Membrii partidului au următoarele drepturi:

• de  a  formula  propuneri  şi  de  a  expune  liber  opiniile  cu  privire  la  activitatea  politică  şi 
organizatorică a organelor de conducere şi a persoanelor cu funcţii de partid;

• de a alege şi a fi aleşi în componenţa organelor de conducere ale partidului la diferite nivele;
• de  a  participa  la  elaborarea  hotărîrilor  organizaţiilor  şi  organelor  de  partid,  de  a  solicita 

informaţii cu privire la activitatea acestora;
• de a supune criticii orice membru sau organ de partid;
• de a se adresa cu cereri şi propuneri în orice instanţă a partidului;
• de a propune şi de a fi propus în calitate  de candidaţi  la funcţii  elective sau executive în 

organele publice locale şi centrale pe listele partidului;
• de a reprezenta partidul, în calitate de delegat sau invitat la congrese, conferinţe, simpoziume 

şi alte manifestări politice şi culturale naţionale şi internaţionale;
• de a fi informat cu referinţă la activitatea organului de partid din care face parte şi hotărîrilor 

organelor de conducere teritoriale şi centrale.

Obligaţiile membrilor partidului.
Art.1  8   
Membrii partidului au următoarele obligaţii:

• de a-şi asigura evidenţa şi a participa la activitatea organizaţiei primare de partid;
• de  a  cunoaşte  şi  a  respecta  prevederile  Programului  partidului,  prezentului  Statut  şi  de  a 

contribui la realizarea obiectivelor acestora.
• de a propaga politica şi idealurile partidului, de a contribui la extinderea influenţei acestuia în 

societate;
• de a participa la adunările generale ale organizaţiei primare, de a respecta disciplina internă de 

partid, de a contribui la menţinerea şi consolidarea unităţii  ideologice şi organizatorice ale 
partidului;

• de a respecta pluralismul de idei şi opinii, de a contribui la realizarea hotărîrilor organizaţiilor 
primare, ale organelor de partid ierarhic superioare, de a-şi onora însărcinările de partid;

• de a participa la acţiunile electorale, organizate de partid.

Capitolul VI
Stuctura organizatorică şi organ  ele de conducere ale partidului  

Principii generale
Art.19  .   
Partidul  „Moldova Unită  – Единая Молдова”,  este  creat  şi  îşi  desfăşoară activitatea   conform 
principiului teritorial.



Art. 2  0  . 
Organizaţiile partidului sunt:

• organizaţia primară;
• organizaţia  raională,  de  sector  (  sectoarele  administrative  ale  municipiului  Chişinău, 

autonomiei găgăuze) şi organizaţiei municipale Bălţi 

Art. 21  .  
Toate organizaţiile partidului sunt luate la evidenţă de organul ierarhic superior al partidului.

Art. 22  .   
Organele  de  conducere  ale  partidului  la  toate  nivelurile  sunt  alese  prin  vot  deschis  sau secret. 
Modalitatea votării este stabilită de către organul respectiv. La alegerea organelor de conducere ale 
partidului se respectă principiul reînnoirii componenţei lor.

Art.23  .  
Un membru al  partidului  poate fi  ales concomitent  în  cel  mult  trei  funcţii  executive la  diferite 
niveluri. 

Art. 24  .  
Hotărîrile organelor de conducere ale partidului la toate nivelurile se adoptă prin votul majorităţii 
membrilor  prezenţi şi sunt obligatorii pentru organele şi organizaţiile ierarhic inferioare.

Art.2  5  .
Organele de revizie şi control ale partidului la toate nivelurile sunt comisiile de cenzori.

Organizaţia primară
Art.2  6  . 
Unitatea de bază a partidului o constituie organizaţia primară, care întruneşte cel puţin 3 membri ai 
partidului din teritoriul respectiv. 

1. în cadrul comunelor şi satelor sunt constituite organizaţii primare.
2. în cadrul oraşelor şi municipiilor organizaţiile primare sunt constituite, de regulă, în cadrul 

teritoriului unei secţii de votare.
3. organizaţia primară este constituită prin hotărîrea adunării de constituire a membrilor care au 

depus  cereri  de aderare  la  partid.  În  baza procesului  verbal,  biroul  executiv  al  consiliului 
municipal, raional confirmă hotărîrea în cauză;

4. şedinţele organizaţiei primare se convoacă nu mai rar decît odată la 2 luni

Art.27  .   
Organele de conducere, revizie şi control ale organizaţiei primare sunt :

• adunarea generală (sau conferinţă în cazurile cînd numărul membrilor organizaţiei depăşeşte 
150 de persoane ).

• biroul care se alege în cazurile cînd numărul membrilor organizaţiei depăşeşte 15 persoane;
• comisia de cenzori.

Art. 28  .   
(1) Adunarea generală (conferinţa) este convocată cel puţin o data în an. La iniţiativa Preşedintelui 
ori la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei primare este convocată adunarea 
generală extraordinară. Adunarea generală de dare de seamă şi alegeri sau conferinţa se convoacă o 
dată în doi  ani şi este deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor organizaţiei primare 
ori, în cazul conferinţei, din numărul delegaţilor aleşi.



(2) Adunarea generală: 

a) stabileşte  modalităţile  activităţii  biroului  de  partid, organizează  şi  monitorizează 
implementarea Programului partidului, a hotărîrilor organelor ierarhic superioare de partid, a 
propriilor decizii;

b) elaborează şi adoptă tactici de activitate în campaniile electorale în cadrul circumscripţiei sau 
a secţiei de votare;

c) înaintează lista de candidaţi la funcţia de primari şi consilieri locali;
d) pune în discuţie şi adoptă hotărîri ce ţin de diverse probleme ale vieţii de partid;
e) adoptă decizii cu privire la crearea, completarea şi executarea bugetului organizaţiei primare;
f) alege preşedintele, biroul, pe un termen de doi ani;
g) adoptă decizii asupra raportului de activitate al preşedintelui sau al biroului organizaţiei;
h) alege comisia de cenzori pe un termen de doi ani;
i) deleghează reprezentanţi la conferinţele raionale;

(3) Adunarea generală adoptă hotărîri  cu o majoritate simplă de voturi  ale membrilor partidului 
prezenţi la adunare.

Art. 29.
Biroul organizaţiei primare:

a) aprobă planurile de activitate şi monitorizează realizarea lor;
b) monitorizează îndeplinirea propriilor hotărîri, a adunării generale şi a însărcinărilor membrilor 

de partid;
c) organizează  diverse  manifestări  în  scopul  creării  unei  imagini  favorabile  a  partidului  în 

localitate;
d) organizează  abonarea  la  organele  mass-media  ale  partidului  şi  distribuie  materialele 

informative;
e) organizează activităţi electorale, înaintează membrii partidului în diferite funcţii, coordonează 

activitatea reprezentanţilor partidului în organele publice locale;
f) decide asupra altor chestiuni ale vieţii interne de partid. 

Art. 30  .   
Comisia de cenzori a organizaţiei primare:

a) alege preşedintele;
b) efectuează controlul activităţii organizaţiei primare în conformitate cu regulamentul privind 

Comisia Republicană de Cenzori;
c) prezintă rapoarte adunării generale.

Organizaţia raională, organizaţia de sector şi organizaţia municipală Bălţi
Art. 31.
Organizaţia  raională  (mai  departe  pe  cuprinsul  prezentei  secţiuni,  organizaţia  de  sector  sau 
organizaţia municipala Bălţi) este formată din organizaţii primare ale Partidului.

Art. 32.
Organele de conducere, de revizie şi control ale organizaţiei raionale sînt:

• Conferinţa;
• Consiliul Executiv al  organizaţiei raionale;
• Biroul consiliului Executiv raional;
• Comisia de Cenzori.

Art. 33.



(1) Conferinţa se convoacă de către Consiliul Executiv o dată la doi ani. La cererea a cel puţin 1/3 
din  numărul  membrilor  Consiliului  Executiv  sau  a  cel   puţin  1/3  din  organizaţiile  primare  se 
convoacă conferinţe extraordinare.

(2)  Conferinţa raională:

• alege şi revocă Biroul şi Consiliul Executiv al organizaţiei raionale; 
• examinează  rapoartele  de  activitate  ale  Consiliului   şi  Comisiei  de  Cenzori   pe  perioada 

respectivă;
• alege Comisia de Cenzori pe un termen de doi ani;
• alege delegaţi la conferinţele şi congresele republicane;
• Biroul şi Consiliul Executiv se aleg pe un termen de doi ani.

(3) Conferinţa raională este deliberativă dacă la ea participă  majoritatea din numărul delegaţilor 
aleşi.

(4) Hotărîrile conferinţei se adoptă cu majoritatea simplă de voturi ale delegaţilor prezenţi.

Art. 34.
Consiliul Executiv al organizaţiei raionale:

a) alege  şi  revocă  preşedintele  organizaţiei  raionale,  vicepreşedinţii,  membrii  Biroului 
Consiliului Executiv;

b) adoptă decizii  cu privire la convocarea conferinţelor şi a cotei  numerice a reprezentanţilor 
organizaţiilor primare;

c) coordonează  activitatea  organizaţiilor  primare,  monitorizează  realizarea  de  către  ele  a 
obiectivelor şi sarcinilor partidului;

d) monitorizează realizarea propriilor hotărîri şi ale organelor ierarhic superioare ale partidului;
e) elaborează şi monitorizează implementarea bugetului organizaţiilor raionale;
f) coordonează şi conlucrează cu reprezentanţii partidului aleşi în organele administraţiei publice 

locale;
g) aprobă listele candidaţilor la funcţia de primari şi consilieri raionali;
h) înaintează candidaturi la funcţia de deputat în Parlament;
i) şedinţele Consiliului Executiv au loc nu mai rar decît odată la 3 luni.

Art.   35.  
Biroul Consiliului Executiv raional este ales pe un termen de doi ani:

(1) Biroul Consiliului Executiv are următoarea componenţă:

a) preşedintele;
b) 1-3 vicepreşedinţi;
c) 5-15 membri (responsabilităţile organizatorice se stabilesc de birou).

(2) Biroul Consiliului Executiv al organizaţiei raionale:

a) coordonează activitatea organizaţiei raionale în perioada dintre şedinţele Consiliului Executiv 
în chestiunile politice şi interne de partid;

b) aprobă planurile de activitate şi monitorizează realizarea lor;
c) monitorizează îndeplinirea propriilor hotărâri şi ale conferinţei raionale;
d) organizează  diverse  manifestări  în  scopul  creării  unei  imagini  favorabile  ale  Partidului  în 

teritoriu;
e) organizează  abonarea   la  organele  mass-media  ale  Partidului  şi  distribuie  materialele 

informative;
f) modifică listele candidaţilor la funcţiile de primar şi consilierii de toate nivelurile, prezintă 

materialele  respective  în  comisiile  de  circumscripţie,  organizează  activităţi  electorale, 
înaintează  membrii  partidului  în  diferite  funcţii,  coordonează  activitatea  reprezentanţilor 
partidului în organele publice locale;



g) decide asupra altor chestiuni ale vieţii de partid;
h) şedinţele se convoacă după necesitate dar nu mai puţin de o dată în trimestru;
i) şedinţele se convoacă la iniţiativa preşedintelui  sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor 

Biroului;
j) şedinţele sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor;
k) deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.

Art. 36.
Comisia de Cenzori a Consiliului Executiv raional:

a) alege preşedintele;
b) efectuează controlul activităţii organizaţiilor primare, asigură transparenţa executării 
c) bugetului organizaţiilor primare şi raionale;
d) convoacă şedinţe în caz de necesitate;
e) prezintă rapoarte în cadrul conferinţelor raionale.

Congresul 
Art. 37.
1) Organul suprem de conducere al partidului este Congresul.

2) Congresul se convoacă o dată în patru ani. Congresul extraordinar al partidului se convoacă prin 
Hotărîrea Consiliului Republican sau la cererea a 1/3 din organizaţiile raionale.

3) Data convocării şi proiectul ordinii de zi a Congresului  se aprobă de către Consiliul Republican 
al partidului;

4) Delegaţii la Congres sunt aleşi la conferinţele raionale, conform normei de reprezentanţi, stabilite 
la Consiliul Republican.

5) Congresul partidului:

a) adoptă şi operează modificări în Programul şi Statutul partidului;
b) adoptă strategia partidului;
c) alege Consiliul Republican al partidului pe un termen de patru ani;
d) alege Comisia Republicană de Cenzori a partidului pe un termen de patru ani;
e) alege Comisia disciplinară  pe un termen de patru ani;
f) aprobă  decizii  privind  reorganizarea,  fuzionarea  cu  alte  formaţiuni  politice  sau  încetarea 

activităţii partidului;
g) examinează contestările membrilor de partid adresate Congresului.

6)  Pentru  desfăşurarea  statutară  a  Congresului,  este  necesară  prezenţa  majorităţii  numărului 
delegaţilor cu drept de vot. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit se stabileşte o nouă dată la 
care acesta se va desfăşura cu numărul de delegaţi prezenţi.

7) Hotărîrile Congresului se aprobă cu majoritatea simplă de voturi a delegaţilor prezenţi.

Consiliul   Republican  
Art. 38.
(1) Consiliul Republican al partidului este organul de conducere al Partidului în perioada dintre 
Congrese. Şedinţa Consiliului   Republican se convoacă nu mai  rar  de două ori  pe an: de către 
Preşedintele  Partidului  sau  la  solicitarea  a  cel  puţin  1/3  din  numărul  membrilor  Consiliului 
Republican.



(2) Consiliul Republican:

a) elaborează şi coordonează realizarea strategiei şi tacticii partidului;
b) alege sau revocă preşedintele, vicepreşedinţii, membrii Comitetului Executiv Politic, stabileşte 

competenţele acestora;
c) aprobă candidaţii partidului pentru alegerile Preşedintelui ţării, Preşedintelui Parlamentului şi 

Prim-ministrului;
d) aprobă şi modifică lista candidaţilor partidului în alegerile  parlamentare sau  poate delega 

competenţa de modificare a listei Comitetului Executiv Politic;
e) aprobă strategia electorală a partidului în campaniile electorale;
f) aprobă deciziile privind schimbarea emblemei şi a simbolului electoral al partidului;
g) aprobă structura Aparatului partidului;
h) confirmă în funcţii liderii organizaţiilor de tineret al partidului;
i) aprobă regulamentele de activitate internă a partidului;
j) în  cazul  abaterilor  grave de la  prevederile  Programului  şi  ale  Statutului  partidului,  aprobă 

decizii de reorganizare a organizaţiilor raionale;  
k) stabileşte  procedura  de  convocare  a  adunărilor/conferinţelor  extraordinare  în organizaţiile 

respective;
l) cooptează  noi  membri  sau  exclude  din  rîndurile  Consiliului  Republican  sau  din  rîndurile 

partidului persoanele care nu-şi onorează obligaţiile;
m) analizează şi coordonează activitatea fracţiunii parlamentare a partidului, reprezentanţilor săi 

în organele administraţiei publice locale;
n) adoptă decizii privind fondarea alianţelor şi blocurilor electorale cu alte partide şi organizaţii 

social-politice în campaniile electorale;
o) aprobă bugetul anual şi decide asupra executării acestuia;
p) înaintează Congresului propuneri referitoare la reorganizarea sau dizolvarea partidului. 

(3) Şedinţele Consiliului Republican sînt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor 
aleşi.

(4) Hotărârile Consiliului Republican se adoptă prin majoritatea simplă de voturi a membrilor 

prezenţi.

Preşedintele şi vicepreşedinţii
Art. 39.
(1)Preşedintele partidului:

a) conduce activitatea partidului;
b) este Preşedinte al Comitetului Executiv Politic;
c) prezidează şedinţele Consiliului Republican ale partidului;
d) propune Consiliului Republican spre aprobare candidaturile la funcţiile de vicepreşedinţi ai 

partidului, membri ai Comitetului Executiv Politic;
e) propune Consiliului Executiv Politic spre aprobare proiectul bugetului anual al partidului;
f) reprezintă  partidul  în  relaţiile  cu organele  oficiale  de stat,  cu partide şi  formaţiuni  social-

politice din ţară şi din străinătate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice;
g) în rezultatul consultărilor cu membrii Comitetului Executiv Politic, poartă negocieri cu alte 

partide  şi  organizaţii  social-politice  privind  crearea  alianţelor  sau  a  blocurilor  electorale, 
fuzionarea  cu  alte  formaţiuni  politice.  Rezultatele  acestor  negocieri  vor  fi  discutate  şi 
confirmate prin deciziile Consiliului Republican.

(2) Vicepreşedinţii elaborează şi susţin programe politice în domeniile: economic, social, cultural, 
relaţii externe; coordonează, după caz, departamentele Consiliului Republican, îndeplinesc şi alte 
atribuţii stabilite de preşedintele şi Comitetul Executiv Politic.



(3) Preşedintele şi vicepreşedinţii sînt aleşi pe un termen de 4 ani.

C  omitetul Executiv Politic  
Art. 40.
(1) Comitetul Executiv Politic este organul executiv de conducere, care activează în perioada dintre 
şedinţele Consiliului Republican şi este ales pe un termen de patru ani.

(2) Comitetul  Executiv Politic:

a) iniţiază propuneri în instanţe, examinează probleme ce ţin de interes statal,  naţional şi  de 
partid, acordă consultaţii, prezintă recomandări, face declaraţii  publice din numele partidului 
pe chestiunile ce  ţin de situaţia social  economică şi politică  la nivel republican şi local.

b) coordonează activitatea partidului în perioada dintre şedinţele Consiliului  Republican;
c) adoptă decizii privind realizarea hotărîrilor Congresului şi ale Consiliului Republican;
d) exercită controlul executării hotărîrilor organelor centrale de conducere de către organizaţiile 

raionale ale partidului;
e) coordonează activităţile fracţiunii parlamentare, reprezentanţilor partidului în organele publice 

centrale şi locale;
f) fondează  asociaţii,  comisii  specializate  şi  grupuri  de  lucru  în  diverse  domenii  ce  ţin  de 

interesele strategice şi tactice ale partidului;
g) confirmă  lista candidaturilor  propuse de către Consiliile Executive raionale pentru alegerile 

locale;
h) elaborează şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor structurale 

ale partidului, alte regulamente;
i) confirmă în funcţie lucrătorii Aparatului;
j) organizează activitatea editorială, alte activităţi;
k) administrează patrimoniul partidului, decide asupra folosirii surselor financiare ale partidului, 

aprobă politica contabilă şi desemnează persoana responsabilă de  evidenţa contabilă;
l) elaborează şi implementează sistemul de instruire a cadrelor, inclusiv a activiştilor de partid;
m) aprobă statutele persoanelor juridice a căror fondator poate fi conform legislaţiei;
n) coordonează  activitatea  organizaţiilor  de  tineret  şi  a  altor  organizaţii  create  în  cadrul 

partidului;
o) adoptă Regulamente de organizare şi funcţionare ale organismelor partidului;
p) aprobă şi modifică listele de candidaţi  pentru alegerile locale din Consiliul mun. Chişinău, 

prin coordonare cu Consiliile raionale ale partidului din sectoarele mun. Chişinău; 
q) aprobă decizii disciplinare, inclusiv excluderea din partid;
r) execută şi alte atribuţii la indicaţia Consiliului Republican.

(3) Şedinţele Comitetului Executiv Politic sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea 

membrilor săi.

(4) Hotărîrea Comitetului Executiv Politic se aprobă prin simpla majoritate de voturi a membrilor 
prezenţi la şedinţă.

(5)  Toate  documentele  şi  procesele  verbale  ale  şedinţelor  Comitetului  Executiv  Politic  sunt 
pregătite şi distribuite membrilor  Consiliului Republican  de către secretarul Comitetul Executiv 
Politic care este ales de membrii acestuia.

Comisia   Republicană de Cenzori  
Art. 41.
Comisia Republicană de Cenzori este organul central de revizie şi control  financiar  al partidului.



Art. 42.
(1)  Comisia  Republicană  de  Cenzori  funcţionează  în  baza  regulamentului  propriu,  aprobat   de 
Consiliul Republican al partidului.

(2) Comisia Republicană de Cenzori are dreptul de a controla, din proprie iniţiativă sau ca urmare a 
reclamaţiilor  şi  sesizărilor  primite,  modul  de  formare  şi  utilizare  a  bugetelor  organizaţiilor 
partidului, precum şi a celui la nivel naţional.

(3) Comisia Republicană de Cenzori verifică modul de utilizare a alocaţiilor primite de la bugetul 
de stat potrivit legislaţiei în vigoare.

(4)  Concluziile  verificărilor  efectuate  de  Comisie  sunt  prezentate  în  note  informative  adresate 
Comitetului Executiv Politic, în rapoarte înaintate Consiliului Republican şi, respectiv, Congresului 
partidului.

Comisia disciplinară
Art. 4  3.  
(1) Comisia disciplinară este organul de jurisdicţie, ales de Congresul partidului pentru un mandat 
de  patru  ani,  care  cercetează  cererile,  reclamaţiile  şi  sesizările  îndreptate  împotriva  membrilor 
Consiliului Republican; cercetează conflictele intervenite între organele de conducere din raioane 
diferite,  precum şi dintre acestea şi cele de la nivel  naţional  şi  soluţionează contestaţiile formulate 
împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliul Republican  al partidului. 

(2)  Comisia  disciplinară  este  compusă  din  7  membri;  din  rîndul  acestora  Comisia 
alegepreşedintele, vicepreşedintele şi secretarul. 

(3)  Comisia  disciplinară  funcţionează  pe  baza  regulamentului  propriu  aprobat   de  Consiliul 
Republican al partidului.

(4) Comisia disciplinară prezintă Congresului rapoarte de activitate. 

(5) Persoanele alese în Comisia disciplinară nu pot face parte din Consiliul Republican şi Comisia 
Republicană de Cenzori. 

(6) Hotărîrile pronunţate de Comisia disciplinară sunt definitive. 

Capitolul VII
Organ  izaţiile de tineret ale partidului  

Art. 44.
(1) Pentru stimularea participării tineretului la viaţa politică, în cadrul Partidului „Moldova Unită - 
Единая Молдова” se constituie  şi  funcţionează,  în  baza unui  regulament  aparte,  organizaţii  de 
tineret (Aripa Tînără), cărora  le revine principala responsabilitate a activităţii politice a partidului 
în domeniul tineretului.

(2) Din organizaţia de tineret (AT), pot face parte tineri cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, 

care au calitatea de membru a partidului.

Art. 45.
Organizaţiile de Tineret ale partidului urmăresc, cu prioritate, următoarele obiective: 

1. Realizarea de analize privind starea tineretului  în Republica Moldova;  elaborarea ofertelor 
politice ale partidului adresate tinerilor; 



2. Iniţierea  şi  organizarea  unor  programe  sociale,  economice,  politice,  educative,  culturale, 
distractive, sportive şi turistice, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor tinerilor;

3. Organizarea de acţiuni de pregătire şi perfecţionare ale tinerilor membri  ai partidului,   în 
vederea promovării  acestora   în structurile  de decizie  ale  partidului   şi   a asumării   unor 
responsabilităţi şi demnităţi publice de către aceştia.

Capitolul VIII
Sursele financiare şi administrarea patrimoniului partidului

Art. 46.
Partidul  în scopul desfăşurării şi asigurării  activităţii sale dispune de bunuri mobiliare şi imobiliare 
conform legislaţiei în vigoare.

Art. 47.
Patrimoniul partidului se constituie din următoarele surse:

• donaţii ale membrilor de partid;
• donaţii  benevole ale persoanelor  juridice şi  fizice,  ale  organizaţiilor  politice  şi  obşteşti,  în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;
• venituri provenite în rezultatul propriilor activităţi;
• subvenţii de la bugetul de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
• activităţi editoriale şi de publicitate, culturale, sportive, distractive şi altele, care nu contravin 

legislaţiei;
• venituri de la administrarea conform legislaţiei în vigoare a patrimoniului propriu.

Art. 48.
Patrimoniul partidului nu poate fi utilizat în alte scopuri decît pentru realizarea  sarcinilor statutare. 

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

Capitolul  IX
Condiţiile de încetare a activităţii partidului

Art. 49.
Activitatea  partidului poate  înceta  în  cazurile  când  aceasta  intră  în  contradicţie  cu  Constituţia 
Republicii  Moldova şi legislaţia în vigoare,  la fel  şi în cazul când activitatea sa nu contribuie la 
realizarea obiectivelor statutare.

Art. 50
Activitatea partidului poate fi sistată prin hotărârea Congresului,  în  conformitate cu legislaţia în 
vigoare.


