Adoptat la Congresul II
din 10 decembrie 2011

STATUTUL PARTIDULUI POLITIC
"DEMOCRAŢIA ACASĂ"
TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Capitolul 1. Denumirea, obiectivele, organele de conducere şi membrii
partidului
1A. Denumirea şi însemnele partidului
Art. 1.
(1) Denumirea completă a partidului este: Partidul Politic "Democraţia Acasă";
(2) Denumirea prescurtata a partidului este PPDA;
(3) Doctrina Partidului este doctrina populară.
Art. 2. Partidul Politic "Democraţia Acasă", în continuare Partidul, este persoana juridică.
Partidul îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu
Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la partidele politice, cu prevederile prezentului
Statut şi regulamentele interne ale partidului.
Art. 3.
(1) Simbolul Partidului este o imagine grafică, compusă din şapte stele albe, care simbolizează
începutul, misiune, responsabilitate, creaţie, dezvoltarea continuă şi durabilă a societăţii. Stelele
sunt aranjate sub formă de cerc, iar pe mijloc este plasat cuvântul DA, abrevierea de la
"Democraţia Acasă". Atât stelele, cât şi abrevierea "DA" sunt de culoare albă şi sunt plasate pe
un fundal albastru închis. Simbolul este inscripţionat pe siglă, drapel şi alte însemne oficiale ale
partidului, în aranjamente grafice. Simbolul este înaintat şi adoptat de Consiliul Naţional al
Partidului;
(2) Simbolul Partidului este şi semnul electoral al Partidului;
(3) Sediul central al Partidului se află pe adresa: Republica Moldova, oraşul Chişinău, strada M.
Sadoveanu,4/1, ap.323. Sediul central al Partidului poate fi modificat prin decizia Biroului
Permanent Naţional.
1B. Scopul şi obiectivele partidului
Art. 4.
(1) În activitatea sa Partidul urmăreşte obiective social-politice;
(2) Partidul promovează valorile, interesele naţionale şi pluralismul politic; militează pentru
respectarea suveranităţii naţionale, independenţei, integrităţii teritoriale, ordinii de drept şi
principiilor democraţiei constituţionale.
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Art. 5.
(1) Partidul optează pentru implicarea tuturor cetăţenilor la dezvoltarea şi modernizarea societăţii
moldoveneşti ca societate democratică, liberă, bazată pe solidaritate socială, în care fiecare
cetăţean să aibă şanse egale, bunăstare, prin concurenţă liberă şi loială;
(2) Partidul interacţionează prin intermediul membrilor săi din ţară şi peste hotare, a
reprezentanţilor săi în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale. Partidul
optează pentru dialog şi cooperare permanentă cu partidele politice democratice, sindicate,
organizaţii neguvernamentale şi structuri ale societăţii civile;
(3) Partidul pledează pentru promovarea intereselor Republicii Moldova pe plan internaţional în
cadrul organismelor internaţionale din care face parte.
Art. 6. Dezvoltarea şi aplicarea valorilor şi principiilor doctrinei partidului sunt prezentate şi
explicate în: Programul, Declaraţiile, Manifestele, Rezoluţiile şi alte documente politice adoptate
de Partid.
1C. Organele de conducere a Partidului
Art. 7. La nivel de organizaţie primară organele de conducere sunt Adunarea Generală, Biroul
Permanent Local şi Preşedintele.
Art. 8. La nivel de organizaţie teritorială organele de conducere sunt Conferinţa, Consiliul Politic
teritorial, Biroul Permanent teritorial şi Preşedintele.
Art. 9. La nivel naţional organele de conducere sunt Congresul, Consiliul Politic Naţional, Biroul
Permanent Central şi Preşedintele.
1D. Membrii
Art. 10. Partidul este constituit din membri – persoane, care împărtăşesc principiile stipulate în
Statutul, Programul şi alte documente adoptate de Partid, şi care vor să contribuie la promovarea
şi aplicarea lor.
Art. 11. Libertatea opiniei şi dreptul la exprimare a unor opţiuni minoritare sunt garantate în
interiorul Partidului, prin susţinerea unei moţiuni. Promovarea moţiunilor, ideilor noi se
realizează numai în interiorul Partidului. Tendinţa de a le face cunoscute în afara partidului,
înainte de prezentarea lor în Partid, sau de a le aplica, înainte de a fi aprobate, nu este admisă.

Capitolul 2. Principiile de organizare şi activitate internă
2A. Organizarea generală
Art. 12. Partidul este organizat pe criteriul administrativ-teritorial şi pe criteriul extern-teritorial.
Art. 13. În structura internă a partidului există următoarele nivele de organizare:a) primară – sate,
comune, oraşe; b) teritorială – unităţi administrativ-teritoriale (raioanele, UTA Găgăuzia,
regiunea Transnistreană) şi municipiul Bălţi şi Chişinău (inclusiv sectoarele acestuia); şi c)
extern-teritorial – ţări străine ce găzduiesc peste 1,000 de cetăţeni emigranţi.
Art. 14. Între nivele sunt relaţii de subordonare.
Art. 15. La nivelul organizaţiilor raionale şi municipale există un organism de conducere şi
coordonare colegial, care se întruneşte cel puţin semestrial şi un organism de conducere şi

execuţie permanent, care se întruneşte cel puţin lunar. Modul în care se organizează, se
desfăşoară şi se conduce activitatea în organizaţiile teritoriale este stabilit prin Regulamentul de
Organizare Teritorială, aprobat de Consiliul Naţional la propunerea Biroului Permanent. Acelaşi
mod de organizare se aplică şi la structurile şi organizaţiile extern-teritoriale de peste hotare.
2B. Principiile activităţii interne
Art. 16. Activitatea internă a Partidului se bazează pe următoarele principii generale:
a) Libertatea de conştiinţă şi de exprimare a opiniilor oricărui membru în cadrul structurilor
organizatorice ale partidului;
b) În funcţiile de conducere a partidului vor fi alese persoane necompromise politic, care nu
au fost membri sau activişti ai Partidului Comunist din fosta RSSM, ofiţeri şi colaboratori
ai poliţiei secrete comuniste, ofiţeri de securitate şi persoane care au făcut parte din
structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist. Acestea vor fi
selectaţi şi promovaţi în baza competenţei şi meritelor personale, a activităţii desfăşurate
în partid sau în instituţiile publice;
c) Toate deciziile se adoptă în baza voturilor liber exprimate;
d) Manifestarea solidarităţii în toate acţiunile Partidului;
e) Unitatea Partidului;
f) Disciplina şi responsabilitatea membrilor în aplicarea hotărârilor şi deciziilor adoptate de
organele de conducere ale Partidului de la nivel local, raional sau naţional;
g) Asigurarea condiţiilor implicării tuturor membrilor în activităţile desfăşurate de Partid.
Art. 17. În scopul asigurării egalităţii de gender şi implicarea femeilor în activitatea politică,
Partidul va respecta cota de cel puţin 50% femei în fiecare din domeniile sale de activitate.

Capitolul 3. Drepturile şi obligaţiile membrilor
3A. Dobândirea calităţii de membru
Art. 18. Orice cetăţean al Republicii Moldova, care a atins vârsta de 18 ani poate deveni membru
al Partidului. Membrii sunt obligaţi să respecte Statutul, Programul, Regulamentele şi alte
documente interne ale Partidului. Membrii Partidului nu au dreptul să participe la manifestări sau
acţiuni care să contravină intereselor Partidului.
Art. 19. Calitatea de membru al Partidului se dobândeşte pe baza unei cereri formulate în scris
către Biroul executiv al organizaţiei primare sau teritoriale.
Art. 20. Noii membri primesc câte o legitimaţie de membru.
Art. 21. Membrii altor partide, cu care Partidul fuzionează prin absorbţie, devin automat membri
ai Partidului.
Art. 22. Simpatizanţii Partidului sunt acele persoane care acceptă obiectivele şi programele
Partidului, dar care nu au depus o cerere pentru obţinerea calităţii de membru.
3B. Drepturile membrilor
Art. 23. Drepturile membrilor Partidului
a) Să-şi exprime liber opiniile cu privire la opţiunile politice ale Partidului, la activitatea
organelor de conducere ale acestuia şi la alegerea sau numirea reprezentanţilor partidului
în anumite funcţii;

b) Să exprime liber opinii publice în afara Partidului, în măsura în care exprimările acestea
nu contravin poziţiilor politice formulate de organele de conducere ale Partidului în
subordinea cărora se află;
c) Să primească la timp şi corect toate informaţiile pe care Partidul le deţine;
d) Să participe la programele de formare politică organizate de Partid;
e) Să se apere în interiorul Partidului faţă de orice acuzaţie, în conformitate cu prevederile
Statutului şi ale regulamentelor Partidului;
f) Să fie susţinuţi de Partid pentru a se apăra faţă de acuzaţiile externe injuste;
g) Să folosească baza materială a Partidului în interesul Partidului.
3C. Obligaţiile membrilor
Art. 24. Membrii Partidului au următoarele obligaţii:
a) Să activeze pentru apărarea suveranităţii, unităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a
Republicii Moldova, precum şi pentru consolidarea prestigiului ei în lume;
b) Să promoveze şi să apere opţiunile politice ale Partidului, exprimate în Statutul,
Programul, Declaraţiile, Manifestele, Rezoluţiile şi alte documente ale Partidului;
c) Să aplice cu disciplină şi responsabilitate toate hotărârile şi deciziile organelor de
conducere în subordinea cărora se află, sau din care fac parte;
d) Să participe activ şi cu spirit de echipă la toate activităţile Partidului la care este convocat
de organele de conducere în subordinea cărora se află, sau din care fac parte;
e) Să împărtăşească cunoştinţele profesionale sau de alta natură, ce pot fi utile în activitatea
politică a Partidului;
f) Să reprezinte interesele Partidului în activitatea depusă în orice funcţie dobândită prin
sprijinul politic al Partidului;
g) Să plătească cotizaţia de membru;
h) Să nu participe la acţiuni sau manifestări contrare intereselor Partidului;
i) Să respecte alte obligaţii prevăzute în Statutul şi în regulamentele Partidului;
j) Să aibă o conduită civică ireproşabilă;
k) Să susţină şi să promoveze dialogul civic în cadrul comunităţii în care trăiesc şi în mediul
profesional în care îşi desfăşoară activitatea;
l) Să susţină candidaţii Partidului, desemnaţi în baza mecanismului democratic, stipulat în
regulamentul şi statutul Partidului.
3D. Sancţiuni
Art. 25.
(1) Membrilor Partidului care nu respectă Statutul, Programul, regulamentele sau alte documente
ale Partidului, precum şi celor care prin inactivitate politică, conduită negativă, declaraţii sau
activităţi ce provoacă daune Partidului, li se poate aplica, după gravitatea faptei, una din
următoarele sancţiuni:
a) Atenţionare;
b) Avertisment;
c) Suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative în interiorul Partidului;
d) Demiterea din funcţii ocupate în structura Partidului;
e) Retragerea sprijinului politic pentru funcţii dobândite cu susţinerea Partidului;
f) Excluderea din Partid.
(2) Decizia sau hotărârea de sancţionare se comunică celui sancţionat, în scris, în cel mult cinci
zile de la adoptare;
(3) Decizia de sancţionare sau excludere din Partid este luată de Biroul permanent Naţional cu
majoritate simplă (50%+1).

Art. 26. Membrii ce urmează să fie sancţionaţi vor fi anunţaţi cu cel puţin trei zile înainte să
participe la întrunirile organului care dezbate cauza lor şi au dreptul să folosească în apărarea lor
toate mijloacele de probă.
Art. 27. Cel sancţionat poate cere, peste un an, ridicarea sancţiunii primului organ care a hotărât
sancţionarea sa.
3E. Pierderea calităţii de membru
Art. 28.
(1) Calitatea de membru se pierde prin retragere, radiere sau excludere;
(2) Retragerea are loc în baza şi la data depunerii cererii scrise de demisie. Cererea împreună cu
carnetul şi însemnele Partidului se depun la organizaţiile teritoriale;
(3) Radierea se face la propunerea Biroului Permanent Teritorial, pe teritoriul căruia se află
membru în cauză, numai în următoarele cazuri:
a) Neplata cotizaţiei mai mult de un an calendaristic;
b) Înscrierea într-un alt partid sau formaţiune politică;
c) Trădarea intereselor, valorilor şi principiilor Partidului;
d) Spionaj;
e) Răspândirea informaţiilor false despre activitatea, proiectele şi acţiunile Partidului;
f) Declararea ca independent a acelui membru care ocupă o funcţie aleasă sau numită în
afara Partidului, cu sprijinul politic al acestuia;
g) Deces.
(4) Odată cu prezentarea demisiei, persoana nu mai poate pretinde la calitatea de membru.

Capitolul 4. Structura organizatorică
4A. Organizaţiile primare
Art. 29. Nucleul structurii organizatorice a Partidului este organizaţia primară, care este
constituită pe teritoriul satelor, comunelor şi oraşelor. Organizaţia primară se creează la locul de
domiciliu şi trebuie să întrunească cel puţin cinci membri.
Art. 30. Atribuţiile organizaţiei primare sunt:
(1) Informarea permanentă a cetăţenilor din localitatea dată privind activitatea Partidului;
(2) Colectarea propunerilor, sugestiilor şi doleanţelor de la cetăţeni şi transmiterea lor organelor
superioare ale Partidului;
(3) Identificarea persoanelor care eventual ar putea candida la funcţiile eligibile din partea
Partidului.
Art. 31. Drepturile organizaţiei primare sunt:
a) De a fi informaţi la timp şi corect despre toate activităţile Partidului;
b) De a beneficia de instruire prin intermediul seminarelor, meselor rotunde, schimbului de
experienţă;
c) De a se folosi, în egală măsură, de bunurile pe care le deţine Partidul.
Art. 32. Organul suprem al organizaţiei primare este Adunarea Generală.
(1) Adunarea generală se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decât odată în an, de către
Preşedintele organizaţiei, sau la cererea a 1/3 din membri;
(2) Adunarea este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea membrilor organizaţiei;
(3) Hotărârile Adunării se adoptă cu votul majorităţii a celor prezenţi;

(4) Hotărârea privind alegerea preşedintelui se adoptă cu votul majorităţii membrilor organizaţiei
primare.
Art. 33. Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) Decide cu privire la constituirea organizaţiei;
b) Analizează şi decide asupra activităţii desfăşurate de organizaţie de la Adunarea generală
precedentă;
c) Aprobă programul de activitate pentru perioada viitoare;
d) Alege pe o perioadă de doi ani Preşedintele, vicepreşedintele, Secretarul şi Biroul
Permanent Local la organizaţiile care întrunesc mai mult de 60 de membri;
e) Propune spre aprobare/modificare Biroului Permanent Teritorial candidaţii/lista
candidaţilor pentru alegerile în autorităţile publice locale pe teritoriul căruia activează;
f) Alege delegaţii la Conferinţa organizaţiei teritoriale;
g) Examinează şi ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea organizaţiei.
Art. 34. Organizaţia primară este condusă de un preşedinte ales de majoritatea membrilor.
Preşedintele organizaţiei primare are următoarele atribuţii:
a) Exercită conducerea curentă a organizaţiei locale în perioada dintre Adunări;
b) Reprezintă Partidul în relaţii oficiale la nivelul respectiv;
c) Organizează desfăşurarea campaniei electorale în raza de activitate a organizaţiei
respective;
d) Gestionează mijloacele financiare ale organizaţiei;
e) Asigură realizarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare;
f) Coordonează activitatea membrilor Partidului din autorităţile publice locale;
g) Aprobă cererile de înscriere în formaţiune.
Art. 35. Organizaţiile primare se subordonează organizaţiilor teritoriale.
4B. Organizaţia Teritorială
Art. 36. Organizaţiile teritoriale organizează, coordonează şi acordă asistenţă organizaţiilor
primare.
(1) Organul suprem al organizaţiei teritoriale este Conferinţa teritorială. Delegaţii la Conferinţa
teritorială se aleg de către organizaţiile locale, în baza normei de reprezentare stabilită de
Consiliul Politic Teritorial;
(2) Conferinţa teritorială se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decât o dată la doi ani, la
propunerea Preşedintelui organizaţiei teritoriale, de către Consiliul Politic teritorial, sau la
cererea a cel puţin 1/3 din organizaţiile locale;
(3) Conferinţa teritorială este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea delegaţilor
desemnaţi;
(4) Hotărârile Conferinţei teritoriale se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi.
Art. 37. Atribuţiile Conferinţei teritoriale:
a) Adoptă hotărâri pentru realizarea Programului şi a Strategiei Partidului la nivel teritorial,
inclusiv în campaniile electorale;
b) Alege/revocă, pentru o perioadă de doi ani, Preşedintele organizaţiei, Consiliul politic
teritorial şi Comisia de Cenzori;
c) Dezbate şi aprobă raportul preşedintelui organizaţiei şi Comisiei de Cenzori;
d) Alege delegaţi la Congres, conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul Politic
Naţional;
e) Adoptă Regulamentul de activitate a organizaţiei teritoriale;

f) Deleagă unele atribuţii Consiliului Politic teritorial, inclusiv atribuţia de alegere/revocare
a preşedintelui organizaţiei;
g) Îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în prezentul statut.
Art.38. Consiliul Politic teritorial organizează activitatea organizaţiei în perioada dintre
Conferinţele teritoriale.
(1) Numărul membrilor Consiliului Politic teritorial este stabilit de către Conferinţa teritorială;
(2) Şedinţele Consiliului sunt convocate după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în trei luni,
de către preşedintele organizaţiei teritoriale, Biroul Permanent teritorial sau la cererea a 1/3 din
membrii Consiliului;
(3) Şedinţele Consiliului sunt prezidate de preşedintele organizaţiei teritoriale;
(4) Şedinţele Consiliului sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea simplă a membrilor
aleşi;
(5) Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.
Art. 39. Atribuţiile Consiliului Politic Teritorial
a) Convoacă Conferinţa teritorială, stabileşte norma de reprezentare a delegaţilor din
organizaţiile locale;
b) Asigură realizarea hotărârilor conferinţelor teritoriale;
c) Realizează Programul şi hotărârile organelor superioare ale Partidului;
d) Alege/revocă, pentru o perioadă de doi ani, vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale,
membrii Biroului Permanent Teritorial şi Secretarul organizaţiei teritoriale;
e) Propune spre aprobare/modificare Biroului Permanent Central lista candidaţilor la funcţia
de consilier raional/municipal pentru alegerile în autorităţile publice locale pe teritoriul
căruia activează;
f) Gestionează patrimoniul şi finanţele organizaţiei teritoriale;
g) Decide încorporarea în componenţa organizaţiei teritoriale a noilor organizaţii locale
(primare) formate;
h) Cooptează noi membri ai Consiliului în limita stabilită de către Conferinţă;
i) Eliberează din funcţii înainte de termen membrii Consiliului, Biroului şi Comisiei
Teritoriale de Cenzori în cazul prevăzut de statut;
j) Desemnează noi membri ai Comisiei Teritoriale de Cenzori, în cazul încetării înainte de
termen a mandatului deţinut;
k) Desemnează şeful echipei electorale în alegerile locale noi;
l) Stabileşte domeniile de coordonare a activităţii vicepreşedinţilor;
m) Aprobă bugetul organizaţiei teritoriale;
n) Adoptă Regulamentele de activitate pentru structurile organelor interne;
o) Exercită alte atribuţii delegate de către Conferinţă teritorială, inclusiv atribuţia de
alegere/revocare a preşedintelui organizaţiei.
Art. 40. Organizaţia teritorială este condusă de Biroul Permanent Teritorial.
(1) Biroul Permanent este convocat lunar sau după necesitate de către preşedintele organizaţiei
teritoriale, Consiliul Politic Teritorial sau la cererea 1/3 din membrii săi;
(2) Şedinţele Biroului Permanent Teritorial sunt deliberative dacă la lucrări participă majoritatea
membrilor săi;
(3)Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi;
(4) Şedinţele Biroului Permanent Teritorial sunt prezidate de preşedintele organizaţiei teritoriale.
Art. 41. Atribuţiile Biroului Permanent teritorial:
a) Adoptă hotărâri obligatorii spre executare de către organele primare;
b) Informează Consiliul Politic Teritorial despre activităţile organizaţiei;
c) Asigură executarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare;

d) Elaborează bugetul organizaţiei teritoriale;
e) Examinează şi aprobă/modifică candidaţii/lista candidaţilor pentru alegerile în autorităţile
publice locale pe teritoriul căruia activează;
f) Exercită alte atribuţii potrivit prezentului Statut şi Regulamentului de activitate a
organizaţiei teritoriale.
Art. 42. Preşedintele organizaţiei teritoriale
(1) Preşedintele organizaţiei teritoriale este ales/revocat de Conferinţa organizaţiei pentru o
perioadă de doi ani;
(2) Preşedintele organizaţiei teritoriale poate fi ales/revocat de către Consiliul politic teritorial
daca această atribuţie i-a fost delegată de către Conferinţa teritorială;
(3) Hotărârea privind alegerea/revocarea preşedintelui organizaţiei teritoriale se adoptă cu votul
majorităţii membrilor aleşi.
Art. 43. Atribuţiile preşedintelui organizaţiei teritoriale:
a) Reprezintă organizaţia în relaţiile cu membrii organizaţiei în teritoriu, cu organele de
conducere ierarhic superioare, cu autorităţile publice din raza de acţiune, precum şi cu
organizaţiile teritoriale ale altor partide;
b) Prezidează lucrările Conferinţei, şedinţele Consiliului Politic Teritorial şi şedinţele Biroul
Permanent Teritorial;
c) Deschide subcont în bancă şi poartă răspundere pentru gestionarea acestuia;
d) Propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului organizaţiei;
e) Pentru perioada de absenţă sau de imposibilitate a exercitării funcţiilor desemnează un
vicepreşedinte pentru asigurarea interimatului.
Art. 44. Secretarul organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:
a) Elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent teritorial structura şi statele de
personal ale Aparatului organizaţiei;
b) Elaborează, coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent teritorial politica
de constituire şi consolidare de partid a structurilor primare;
c) Prezintă rapoarte Biroului Permanent teritorial privind activitatea structurilor Partidului la
nivel teritorial;
d) Prezintă rapoarte Biroului Permanent teritorial privind evidenţa membrilor Partidului;
e) Semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor organizaţiei teritoriale;
f) Exercită alte atribuţii prevăzute de Statut.
Art. 45. Comisia de Cenzori teritorială
a) Este aleasă de către Conferinţa organizaţiei teritoriale şi compusă din cel puţin trei
membri;
b) Componenţa numerică a Comisiei de Cenzori teritoriale este stabilită de Conferinţa
organizaţiei teritoriale;
c) Efectuează controlul asupra activităţii de gestionare a fondurilor şi a patrimoniului
organizaţiei teritoriale;
d) Activează în conformitate cu Regulamentul-tip al Comisiei de Cenzori, aprobat de
Consiliul Politic Naţional.
Art. 46. Organizaţiile teritoriale ale sectoarelor municipiului Chişinău şi municipiului Bălţi au
aceeaşi structură şi componenţă ca şi alte organizaţii teritoriale republicane.
Art. 47. Organizaţia teritorială a municipiului Chişinău este compusă din cinci organizaţii de
sector – Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Râşcani. Organizaţiile primare de partid din cadrul

comunelor fac parte din organizaţiile de sector, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la
statutul municipiului Chişinău.
(1) Organizaţiile de sector sunt organizate după aceleaşi principii şi au aceleaşi organe de
conducere ca şi organizaţiile teritoriale;
(2) Conferinţa organizaţiei municipale Chişinău este convocată la necesitate, dar nu mai rar decât
o dată la doi ani;
(3) Delegaţii la Conferinţa teritorială se aleg de către Adunările generale ale organizaţiilor de
sector, în baza normei de reprezentare stabilită de Consiliul Politic teritorial al municipiului
Chişinău;
(4) Conferinţa teritorială a organizaţiei municipale Chişinău se convoacă la propunerea
Preşedintelui organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, de către Consiliul Politic teritorial al mun.
Chişinău, sau la cererea a cel puţin 1/3 din organizaţiile de sector;
(5) Conferinţa teritorială a mun. Chişinău este deliberativă dacă la lucrările ei participă
majoritatea delegaţilor aleşi;
(6) Hotărârile Conferinţei teritoriale a mun. Chişinău se adoptă cu majoritatea de voturi a
delegaţilor prezenţi.
Art. 48. Atribuţiile Conferinţei teritoriale a municipiului Chişinău
a) Adoptă hotărâri pentru realizarea Programului, a Strategiei Partidului la nivelul
municipiului Chişinău, inclusiv în campaniile electorale;
b) Alege/revocă, pentru o perioadă de doi ani, preşedintele şi prim-vicepreşedintele
organizaţiei, Consiliul politic teritorial al mun. Chişinău şi Comisia de Cenzori;
c) Dezbate şi aprobă raportul preşedintelui organizaţiei şi Comisiei de Cenzori;
d) Alege delegaţi la Congres, conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul Politic
Naţional;
e) Adoptă Regulamentele de activitate pentru structurile organizaţiilor de sector;
f) Poate delega unele atribuţii Consiliului Politic teritorial al mun. Chişinău, inclusiv
atribuţia de alegere/revocare a preşedintelui şi prim-vicepreşedintelui organizaţiei.
Art. 49. Consiliul Politic teritorial al mun. Chişinău organizează activitatea organizaţiei
teritoriale a mun. Chişinău în perioada dintre Conferinţele teritoriale;
Art. 50. Consiliul Politic teritorial al mun. Chişinău este compus din 61 de membri.
Art. 51. Şedinţele Consiliului sunt convocate după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în trei
luni, de către preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, Biroul Permanent teritorial al
mun. Chişinău sau la cererea a 1/3 din membrii Consiliului;
Art. 52. Şedinţele Consiliului sunt prezidate de preşedintele organizaţiei teritoriale a mun.
Chişinău;
Art. 53. Şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor aleşi;
Art. 54. Hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi;
Art. 55. Atribuţiile Consiliului politic teritorial al municipiului Chişinău.
a) Convoacă Conferinţa teritorială a mun. Chişinău, stabileşte norma de reprezentare a
delegaţilor pentru participare la conferinţă;
b) Asigură realizarea hotărârilor conferinţelor teritoriale a mun. Chişinău;
c) Realizează Programul şi hotărârile organelor superioare ale Partidului;
d) Alege/revocă, pentru o perioadă de doi ani, vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale,
membrii Biroului Permanent teritorial al mun. Chişinău şi Secretarul Organizaţiei;

e) Propune spre aprobare/modificare Biroului Permanent Central, listele candidaţilor în
alegerile locale la funcţia de consilier municipal inclusiv candidatul la funcţia de Primar
General;
f) Cooptează noi membri ai Consiliului în limita stabilită de către Conferinţă;
g) Eliberează din funcţii înainte de termen membrii Consiliului, Biroului şi Comisiei
Teritoriale de Cenzori în cazul prevăzut de statut;
h) Desemnează noi membri ai Comisiei Teritorial de Cenzori în cazul încetării înainte de
termen a mandatului deţinut;
i) Gestionează patrimoniul şi finanţele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău;
j) Stabileşte domeniile de coordonare a activităţii vicepreşedinţilor;
k) Exercită alte atribuţii delegate de către Conferinţa teritorială, inclusiv atribuţia de
alegere/revocare a preşedintelui şi prim-vicepreşedintelui organizaţiei.
Art. 56. Biroul Permanent teritorial al mun. Chişinău organizează activitatea curentă a
organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău în perioada dintre şedinţele Consiliului Politic teritorial al
mun. Chişinău.
(1) Componenţa numerică a Biroului Permanent teritorial al mun. Chişinău este stabilită de către
Consiliul Politic teritorial al mun. Chişinău;
(2) Biroul Permanent este convocat lunar sau după necesitate, de către preşedintele organizaţiei
teritoriale a mun. Chişinău, Consiliul Politic teritorial al mun. Chişinău sau la cererea 1/3 din
membrii săi;
(3) Şedinţele Biroului Permanent sunt deliberative dacă la lucrări participă majoritatea
membrilor săi;
(4) Hotărârile se adoptă cu majoritatea de voturi a celor prezenţi;
(5) Şedinţele Biroului Permanent sunt prezidate de preşedintele organizaţiei teritoriale a mun.
Chişinău.
Art. 57. Preşedintele organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău este ales de Conferinţa organizaţiei
pentru o perioadă de doi ani.
Art. 58. Atribuţiile preşedintelui organizaţiei teritoriale a municipiului Chişinău.
a) Reprezintă organizaţia teritorială a mun. Chişinău în relaţiile cu organizaţiile de sector,
cu membrii organizaţiei în teritoriu, cu organele de conducere ierarhic superioare, cu
autorităţile publice din raza de acţiune, precum şi cu organizaţiile teritoriale ale altor
partide;
b) Deschide subcont în bancă şi poartă răspundere pentru gestionarea acestuia;
c) Pentru perioada de absenţă sau de imposibilitate a exercitării funcţiilor desemnează un
vicepreşedinte pentru asigurarea interimatului, în cazul în care atribuţiile respective nu
pot fi exercitate de către prim-vicepreşedintele organizaţiei;
d) Propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului organizaţiei;
e) Exercită şi alte atribuţii prevăzute de statut.
Art. 59. Atribuţiile vicepreşedintelui organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău.
a) Îndeplineşte însărcinările puse în seama lui de către Preşedintele organizaţiei teritoriale a
mun. Chişinău, Consiliul Politic teritorial al mun. Chişinău şi Biroul Permanent teritorial
al mun. Chişinău;
b) Asigură promovarea politicii adoptate de către organismele de conducere a organizaţiei;
c) Asigură coordonarea şi funcţionarea performantă a organismelor de conducere a
organizaţiei;
d) Reprezintă Partidul în relaţiile oficiale în situaţia delegării de către preşedintele
organizaţiei şi în celelalte situaţii prevăzute de statut;
e) Exercită funcţiile Preşedintelui organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău, dacă lipseşte;

f) Prezidează şi conduce şedinţele organismelor de conducere ale organizaţiei la care
participă în absenţa preşedintelui.
Art. 60. Atribuţiile secretarului general al organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău.
a) Elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent teritorial structura şi statele de
personal ale Aparatului organizaţiei;
b) Elaborează, dirijează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent teritorial politica de
constituire şi consolidare de partid a structurilor primare;
c) Coordonează de la nivel teritorial activitatea de organizare şi consolidare a structurilor
Partidului;
d) Prezintă rapoarte Biroului Permanent teritorial privind activitatea structurilor Partidului la
nivel teritorial;
e) Prezintă rapoarte Biroului Permanent teritorial privind evidenţa membrilor Partidului;
f) Semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor organizaţiei teritoriale;
g) Exercită alte atribuţii prevăzute de Statut.
Art. 61. Comisia de Cenzori teritorială a mun. Chişinău
(1) Este compusă din cinci membri, câte un reprezentant de la fiecare organizaţie de sector;
(2) Efectuează controlul asupra activităţii de gestionare a fondurilor şi a patrimoniului
organizaţiei teritoriale a mun. Chişinău;
(3) Activează în conformitate cu Regulamentul-tip al Comisiei de Cenzori, aprobat de Consiliul
Politic Naţional.
4C. Organizaţiile din afara ţării
Art. 62. Pentru membrii Partidului stabiliţi temporar cu traiul sau serviciul peste hotarele
Republicii Moldova – Art. 8, Art. 19, Art. 29-45, Art. 63, Art. 73, Art. 76, şi Art. 111 vor
prescrie aceleaşi reguli inclusiv pentru organizarea structurilor extern-teritoriale. Structurile
extern-teritoriale sunt angajate să respecte jurisdicţia Republicii Moldova şi să aibă reşedinţă
oficială într-un teritoriu administrativ al Republicii Moldova.

Capitolul 5. Alte organizaţii ale Partidului
5A. Dispoziţii generale
Art. 63. Partidul poate constitui cluburi, altele decât organizaţiile primare şi teritoriale. Acestea
reunesc membri şi simpatizanţi ai Partidului grupaţi pe sex, vârstă, profesie, ocupaţie etc.
Art. 64. Organizaţiile respective se constituie în scopul realizării şi promovării de programe şi
acţiuni ale Partidului, specifice pentru categoria respectivă, care să determine atragerea de noi
membri şi simpatizanţi.
Art. 65.
(1) Aceste organizaţii se înfiinţează cu aprobarea Biroului Permanent Naţional al Partidului şi
funcţionează pe baza regulamentelor interne;
(2) Prevederile acestor regulamente nu pot conţine norme contrare Statutului Partidului;
(3) Conform regulamentelor aprobate, aceste organizaţii îşi aleg organe de conducere proprii;
(4) Activitatea organizaţiilor va fi coordonată de Biroului Permanent Naţional.

Capitolul 6. Grupurile interne
6A. Grupul Parlamentar al Partidului

Art. 66.
(1) Fracţiunea Parlamentară a Partidului este formată din toţi deputaţii aleşi pe listele Partidului,
dar şi din deputaţi neafiliaţi;
(2) Principala obligaţie a Fracţiunii Parlamentare este promovarea politicii Partidului în întreaga
activitate parlamentară;
(3) Conducerea Fracţiunii Parlamentare este aleasă de majoritatea membrilor acesteia şi întărită
de Biroul permanent Naţional.
Art. 67.
(1) Fracţiunea Parlamentară poate delega reprezentanţi în orice colectiv al Partidului care
elaborează propuneri cu caracter normativ;
(2) Biroul Permanent Naţional înaintează Fracţiunii Parlamentare propuneri şi iniţiative
legislative.
6B. Guvernul de Alternativă a Partidului
Art. 68. Când Partidul nu este la guvernare, se constituie Guvernul de Alternativă. Acesta este
alcătuit din grupuri de lucru pe domenii specializate. Ele înaintează Biroului Permanent Naţional
analize şi propuneri.
Art. 69. Modul de organizare şi funcţionare a Guvernului de Alternativă este stabilit prin
regulament şi aprobat de Biroului Permanent Naţional.

Titlul II. Conducerea Naţională
Capitolul 7.Congresul
7A. Atribuţii generale
Art. 70.
(1) Congresul este organul suprem de conducere al Partidului, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare;
(2) Congresul este unica instanţă, care stabileşte linia politică generală a Partidului, alege
Preşedintele, secretarul general, componenţa Consiliului Naţional, a Comisiei de Etică şi
Arbitraj, a Comisiei de cenzori, adoptă Statutul şi Programul politic;
(3) Congresul aprobă modificările statutului, programului şi alte probleme ce ţin de competenţa
sa.
(4) Aprobă raportul de activitate a preşedintelui.
(5) Aprobă raportul de monitorizare a comisiei de cenzori.
(6) Ratifică propunerea Consiliului Naţional cu privire la fuziune, fuziune prin absorbţie,
lichidare a partidului cu 2/3 din numărul total al delegaţilor.
(7) Adoptă rezoluţii şi declaraţii politice.
7B. Convocarea şi delegaţii
Art. 71. Congresul Ordinar se reuneşte o dată în patru ani, la convocarea Consiliului Naţional.
Art. 72.
(1) Cu cel puţin 60 de zile înainte, Consiliul Naţional în funcţie, la propunerea Biroului
Permanent, stabileşte:
a) Locul şi data desfăşurării Congresului;

b) Timpul de desfăşurare;
c) Cota de reprezentare;
d) numărul de delegaţi şi invitaţi.
(2) Delegaţii sunt reprezentanţi ai organizaţiilor primare, teritoriale şi membrii Consiliului
Naţional în funcţie;
(3) La Congres pot participa şi alte persoane decât membrii Partidului. Acestea sunt stabilite de
Biroul Permanent Naţional. Orice invitat, dacă nu este membru de Partid nu are drept de vot.
Art. 73. În fiecare organizaţie teritorială Biroul Permanent Teritorial alege un număr de delegaţi
în conformitate cu norma de reprezentare, stabilită de Consiliul Naţional.
7C. Hotărârile
Art. 74. Hotărârile reprezintă linia politică a Partidului, care respectă doctrina populară.
Art. 75. Hotărârea Congresului devine Programul Politic al Partidului pentru următorii patru ani.
Art. 76. Membrii care doresc să promoveze propuneri, trebuie să depună proiectele la Biroul
Permanent Teritorial cu cel puţin 45 de zile înaintea datei de desfăşurare a Congresului, însoţit
de numele liderului şi semnăturile celor care formează grupul de promovare. Analiza în Biroul
Permanent Teritorial se face în termen de maximum trei zile, în prezenţa reprezentanţilor
grupului de promovare. Timp de 15 zile de la data primirii propunerilor, Birourile Permanente
Teritoriale înaintează propunerile către Consiliul Naţional.
Art. 77. Cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de desfăşurare a Congresului, grupul de iniţiativă a
propunerilor trebuie să primească de la Consiliul Naţional în scris acceptarea sau respingerea
proiectelor de propuneri (cu indicarea cauzei respingerii acestora).
Art. 78. Cu cel puţin 10 zile înainte de data convocării Congresului, Biroul Permanent Naţional
se întruneşte pentru a decide susţinerea sau nesusţinerea uneia sau mai multor proiecte de
hotărâri ce vor fi discutate la Congres. Prezenţa membrilor Biroului Permanent Naţional la
această convocare este obligatorie. Decizia se transmite Comisiei de Organizare a Congresului.
Art. 79. Orice proiect de hotărâre trebuie să fie inclus în registrul cu număr de înregistrare.
7D. Alegerile în Congres
Art. 80. De competenţa Congresului ţine alegerea:
a) Preşedintelui Partidului;
b) Secretarului general;
c) Consiliului Naţional;
d) Comisiei de etică şi Arbitraj;
e) Comisiei de cenzori.
7E. Congresul Extraordinar al Partidului
Art. 81.
(1) În situaţii speciale se pot convoca Congrese Extraordinare ale Partidului.
(2) Consiliul Naţional hotărăşte convocarea Congresului Extraordinar prin votul majorităţii
membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de 2/3 din toţi membrii, la cererea:
a) Preşedintelui Partidului;
b) Majorităţii membrilor Biroului Permanent Naţional;

c) Majorităţii preşedinţilor Birourilor Permanente Teritoriale;
d) La cererea a 1/3 din numărul total ai membrilor Partidului.
Art. 82. Toate aspectele organizatorice legate de convocarea şi desfăşurarea Congresului
Extraordinar, inclusiv posibilitatea depunerii de moţiuni, se stabilesc în Consiliul Naţional, care
hotărăşte convocarea.

Capitolul 8. Preşedintele Partidului. Funcţia şi competenţele
Art. 83. Preşedintele Partidului poate fi persoana necompromisă politic, care nu a fost membru
sau activist al Partidului Comunist din RSSM, ofiţer sau colaborator al poliţiei secrete comuniste,
ofiţer de securitate, care a făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al
regimului comunist.
Art. 84. Preşedintele este conducătorul politic al Partidului, reprezintă şi promovează valorile şi
ideile Partidului. Preşedintele are următoarele responsabilităţi:
(1)
Este garantul respectării şi aplicării corecte a Statutului şi Programului Partidului;
(2)
Exprimă mesajul politic al Partidului;
(3)
Asigură dialogul politic al Partidului cu alte partide şi formaţiuni social-politice din ţară
şi de peste hotare;
(4)
Reprezintă Partidul în cadrul manifestărilor oficiale interne şi externe;
(5)
Prezidează lucrările Congresului, Consiliului Naţional şi Biroului Permanent;
(6)
Propune spre examinare Biroului Permanent, Consiliului Naţional şi Congresului
modificări ale Statutului şi Programului politic al Partidului;
(7)
Monitorizează aplicarea hotărârilor Congresului, Consiliului Naţional şi a deciziilor
Biroului Permanent;
(8)
Emite dispoziţii pentru îndeplinirea hotărârilor Consiliului Naţional şi a deciziilor
Biroului Permanent Naţional;
(9)
Coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central politica internă de
formare şi de promovare a cadrelor formaţiunii;
(10) Propune candidaturile pentru funcţia de prim-vicepreşedinte, vicepreşedinte, secretar
general, purtător de cuvânt şi şef de departament al partidului;
(11) Informează Consiliul Politic Naţional asupra luării de măsuri disciplinare în corespundere
cu prevederile prezentului Statut;
(12) Propune, motivat, organului de decizie competent demiterea din funcţie a oricărei
persoane care deţine funcţii de conducere în Partid;
(13) Prezintă Consiliului Naţional rapoarte privind activitatea Partidului şi obiectivele politice
atinse de Partid;
(14) Dirijează şi asigură activitatea aparatului şi structurilor Partidului;
(15) Desemnează mandatarul financiar al Partidului;
(16) Coordonează activitatea Guvernului de Alternativă.
(17) Coordonează activitatea grupurilor şi a împuterniciţilor Biroului Permanent Naţional
precum şi a organizaţiilor interne în vederea integrării activităţii acestora în acţiunea unitară a
Partidului.

Capitolul 9. Prim-vicepreşedintele Partidului
Art. 85. Prim-vicepreşedintele Partidului are următoarele competenţe:
a) Reprezintă Partidul în cadrul manifestărilor oficiale interne şi externe;
b) Exprimă mesajul politic al Partidului;
c) Asigură dialogul politic al Partidului cu alte partide şi formaţiuni social-politice din ţară
şi de peste hotare;

d) Propune spre examinare Biroului Permanent, Consiliului Naţional şi Congresului
modificări ale Statutului şi Programului politic al Partidului.
e) Conduce activitatea de punere în practică a hotărârilor Consiliului Naţional şi a deciziilor
Biroului Permanent Naţional;
f) Prezidează şedinţele Consiliului Naţional şi Biroului Permanent în absenţa preşedintelui
Partidului;
g) Îndeplineşte orice atribuţii delegate de preşedintele Partidului.

Capitolul 10. Consiliul Naţional. Funcţia, componenţa şi atribuţiile
10A. Funcţia
Art.86.
(1) Consiliul Naţional este organul de conducere, decizie politică şi organizatorică a Partidului în
perioada dintre Congresele Naţionale. În acest sens, Consiliul Naţional poate adopta orice
hotărâre, cu excepţia atribuţiilor Congresului Partidului;
(2) Consiliul Naţional adoptă hotărâri în prezenţa a 2/3 din membrii stabiliţi, cu majoritatea
voturilor exprimate;
(3) Consiliul Naţional se întruneşte ordinar trimestrial, iar extraordinar la cererea Preşedintelui,
Biroului Permanent Naţional sau a 1/3 din membrii Consiliului Naţional;
Art. 87. În cazul în care împrejurările impun de urgenţă o schimbare majoră a Programului
Partidului sau a Statutului, Consiliul Naţional convoacă Congresul Extraordinar.
10B. Atribuţia
Art. 88. Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:
a) Analizează şi aprobă, la propunerea Biroului Permanent Naţional, adaptările şi
actualizările Programului în vigoare, făcute în raport cu evoluţia situaţiei economicesociale din ţară, precum şi a situaţiei internaţionale;
b) Monitorizează activitatea Biroului Permanent Naţional;
c) Solicită raportul Fracţiunii Parlamentare privind activitatea parlamentară;
d) Aprobă propunerile Biroului Permanent Naţional privind politica electorală la nivel
naţional, cu prilejul alegerilor locale şi parlamentare;
e) Aproba, la propunerea Biroului Permanent Naţional, retragerea din Guvern a unora, sau a
tuturor membrilor Partidului;
f) Aproba, la propunerea Biroului Permanent Naţional, regulamentele prevăzute în
competenţa sa prin prezentul Statut;
g) Analizează propunerile Comisiei Naţionale de Cenzori şi adoptă hotărâri sau instrucţiuni
care devin obligatorii pentru Biroului Permanent Naţional;
h) Sancţionează membrii ce ocupă funcţii înalte de partid;
i) Alege, la propunerea preşedintelui Partidului, vicepreşedinţii;
j) Demite prin vot secret sau deschis (în dependenţă de modalitatea adoptată), cu
majoritatea simplă, vicepreşedinţii Partidului, la propunerea preşedintelui Partidului, a
Biroului Permanent Naţional sau la propunerea a cel puţin 1/4 din preşedinţii
organizaţiilor teritoriale;
k) Desemnează, prin vot secret/deschis, cu majoritatea voturilor exprimate, candidaţii
Partidului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, prim-ministru, miniştrii şi cele
asimilate funcţiei de ministru;
l) Convoacă în sesiune ordinară sau extraordinară, după caz, Congresul Partidului;
m) Modifică componenţa proprie, prin cooptarea membrilor;

n) Este în drept să suspende temporar hotărârile Biroului Permanent Naţional, care
contravin intereselor Partidului;
o) Aprobă şi anulează alianţele politice, electorale şi politica de coaliţie parlamentară şi/sau
guvernamentală, numai după prezentarea hotărârilor Birourilor Permanente Teritoriale;
p) Soluţionează litigiile privind întocmirea listelor pentru alegerile parlamentare, în cazurile
în care exista contestaţii. Hotărârile adoptate de Consiliul Naţional sunt definitive.
10C. Componenţa Consiliului Naţional al Partidului
Art. 89. Consiliul Naţional este format din:
1. Membrii Biroului Permanent Naţional;
2. Preşedinţii Organizaţiilor Teritoriale;
3. Preşedinţii Organizaţiilor Extern-Teritoriale;
4. Miniştri şi deputaţi din partea Partidului.
Art. 90. Consiliul Naţional este compus dintr-un număr impar de persoane. În cazul parităţii de
voturi, decizia nu este adoptată. La şedinţele Consiliului Naţional orice membru al Partidului are
dreptul să asiste, însă nu are dreptul să voteze.

Capitolul 11. Biroul Naţional. Funcţiile, atribuţiile, componenţa şi structura
11A. Funcţia şi atribuţiile
Art. 91. Biroul Permanent Naţional este organul permanent de conducere a activităţii Partidului
între două şedinţe consecutive ale Consiliului Naţional.
Art.92. Biroul Permanent Naţional are următoarele atribuţii:
a) Organizează şi conduce întreaga activitate internă şi internaţională a Partidului între două
şedinţe consecutive a Consiliului Naţional;
b) Conduce şi coordonează activitatea tuturor organelor Partidului, cu excepţia Consiliului
Naţional şi Congresului;
c) Defineşte linia politică şi priorităţile Partidului;
d) Coordonează programele politice sectoriale şi le propune spre analiză şi aprobare
Consiliului Naţional sau, după caz, Congresului Partidului;
e) Elaborează metodele şi asigură mijloacele pentru realizarea programelor politice ale
Partidului;
f) Monitorizează şi analizează activitatea autorităţilor statului şi adoptă măsurile care se
impun ca reacţie la acţiunile acestora;
g) Formulează propuneri pentru soluţionarea problemelor din diferite domenii;
h) Deleghează un reprezentant al Partidului pentru a purta tratative din numele Partidului;
i) Stabileşte relaţii cu alte partide, grupări şi formaţiuni politice, sindicate, organele şi
structurile administraţiei locale şi ale societăţii civile;
j) Înaintează spre aprobare Consiliului Naţional politicile de alianţe ale Partidului, sau
încheierea alianţelor electorale, inclusiv cele cu liste comune de candidaţi, precum şi
politica de coaliţie parlamentară şi guvernamentală;
k) Stabileşte tactica şi strategia activităţii guvernamentale a Partidului şi analizează
activitatea reprezentanţilor săi în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale;
l) Organizează şi conduce întreaga activitate internaţională;
m) La propunerea Fracţiunii Parlamentare aprobă persoana desemnată în funcţie de
preşedinte a Fracţiunii Parlamentare;
n) Aprobă candidaturile pentru funcţiile eligibile ale Parlamentului;

o) Stabileşte tactica şi strategia activităţii parlamentare a Partidului, adoptă programele
legislative şi avizează principalele iniţiative ale Partidului, conduce şi coordonează
campaniile electorale;
p) Sancţionează membrii de partid cu funcţii alese sau numite în interiorul Partidului sau
dobândite prin susţinerea Partidului, cu excepţia celor aleşi în Consiliul Naţional şi
Congres;
q) În cazul în care Biroul Permanent Teritorial nu funcţionează eficient, Biroul Permanent
Naţional este în drept să aplice măsuri menite să aplaneze situaţia;
r) Îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut.
Art. 93. Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, Biroul Permanent Naţional adoptă decizii cu
votul majorităţii membrilor prezenţi.
11B. Componenţa şi structura Biroului Permanent Naţional
Art. 94. Din Biroul Permanent Naţional fac parte:
(1) Preşedintele Partidului;
(2) Prim-vicepreşedintele;
(3) Vicepreşedinte (zona nord);
(4) Vicepreşedinte (zona centru);
(5) Vicepreşedinte (zona sud);
(6) Preşedintele Organizaţiei Teritoriale mun. Chişinău;
(7) Vicepreşedinţii pentru relaţii cu diaspora;
(8) Secretarul General;
În cazurile în care aceste persoane sunt convocate, prezenta lor este obligatorie.
Art. 95.
(1) Biroul Permanent Naţional organizează grupuri de lucru pe proiecte politice. Grupul de lucru
va avea un vicepreşedinte şi un secretar executiv, precum şi alţi membri ai Partidului, dacă se
consideră necesar.
(3) În prima şedinţă de după alegeri Biroul Permanent Naţional stabileşte responsabilităţile
persoanelor executive. Fiecare vicepreşedinte va coordona activitatea câtorva grupuri de lucru.
11C. Alegerea Biroului Permanent Naţional
Art. 96.
(1) În prima şedinţă a Consiliului Naţional, convocată după Congres, vor fi aleasă prin votul
secret/deschis al majorităţii membrilor prezenţi componenţa Biroului Permanent Naţional;
11D. Responsabilităţile în Biroul Permanent Naţional
Art. 97. Atribuţiile Preşedintelui Partidului în cadrul Biroului Permanent Naţional
(1) Prezidează lucrările Biroului Permanent Naţional;
(2) În absenţa preşedintelui, lucrările sunt prezidate de prim-vicepreşedinte;
(3) În cazul absenţei preşedintelui şi vice-preşedintelui, şedinţa Biroului Permanent este
prezidată de unul dintre vicepreşedinţii Partidului ales prin vot deschis, cu simpla majoritate sau
de secretarul general;
(4) Face propuneri Biroului Permanent Central privind crearea staff-ului electoral şi numirea
şefului acestuia;
(5) Semnează şi prezintă la Comisia Electorală Centrală lista candidaţilor la funcţia de deputat în
Parlament, precum şi modificările efectuate în listă;
(6) Emite dispoziţii, care sunt obligatorii pentru organele de conducere şi membrii Partidului.

Art.98. Atribuţiile vicepreşedinţilor
(1) Vicepreşedinţii sunt liderii acţiunilor politice şi de imagine a Partidului şi pot să exprime
public poziţia Partidului în legătură cu temele politice de actualitate;
(2) Vicepreşedinţii primesc din partea Biroului Permanent Naţional însărcinările specifice,
permanente sau pentru o perioadă determinata, pe domenii sau programe şi proiecte politice;
(3) Coordonează activitatea departamentelor de specialitate;
(4) Prezintă Biroului Permanent Central informaţii privind strategia şi tactica Partidului în
domeniile de activitate încredinţate;
(5) Îndeplinesc însărcinările puse în seama lor de către preşedintele Partidului, Consiliul Politic
Naţional şi Biroul Permanent Central;
(6) Reprezintă Partidul în relaţiile oficiale în limita mandatului.
Art. 99. Atribuţiile secretarului general al Partidului:
(1) Conduce Aparatul Partidului;
(2) Elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent Naţional structura şi statele de
personal ale Aparatului Partidului;
(3) Elaborează, dirijează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent Naţional politica de
constituire şi consolidare de partid a structurilor teritoriale;
(4) Coordonează la nivel central activitatea de organizare şi consolidare a structurilor Partidului;
(5) Prezintă rapoarte Biroului Permanent Naţional privind activitatea structurilor Partidului;
(6) Asigură activitatea eficientă a Aparatului şi a structurilor teritoriale a Partidului;
(7) Coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent Naţional politica internă de
formare şi de promovare a cadrelor de partid;
(8) Prezintă rapoarte Biroului Permanent Naţional privind evidenţa membrilor Partidului;
(9) Semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor centrale ale Partidului;
(10) Reprezintă Partidul în relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice naţionale şi
internaţionale, în chestiunile ce ţin de atribuţiile sale;
(11) Este responsabil de organizarea evidenţei contabile a Partidului, exercită şi alte atribuţii
prevăzute de Statut;
(12) Este responsabil şi de stabilirea relaţiilor cu alte organizaţii politice din ţară şi din afara ei.
Art. 100. Absenţa nemotivată a vicepreşedinţilor sau secretarului general de la trei şedinţe
consecutive ale Biroului Permanent Naţional atrage demiterea de drept din funcţie şi declanşarea
alegerilor pentru funcţia respectivă.
11E. Funcţionarea Biroului Permanent Naţional
Art. 101.
(1) Biroul Permanent Naţional se reuneşte săptămânal, sau ori de câte ori este necesar, la
propunerea preşedintelui, prim-vicepreşedintelui, a oricărui vicepreşedinte, a secretarului general
sau a unuia dintre liderii grupurilor parlamentare;
(2) Lucrările Biroului Permanent Naţional se consideră valabile daca se desfăşoară în prezenţa
majorităţii simple membrilor, sub conducerea preşedintelui Partidului sau, în lipsa acestuia, a
prim-vicepreşedintelui sau a secretarului general;
(3) Deciziile Biroului Permanent Naţional se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Deciziile vizează activitatea organizaţiilor teritoriale, a secretarilor executivi şi ţin de
implementarea programelor şi proiectelor politice aprobate de Consiliul Naţional şi Biroul
Permanent.

Art. 102.
(1) Membrii Biroului Permanent Naţional sunt responsabili pe parcursul întregii activităţi a
acestuia;
(2) Persoanele din componenţa Biroului Permanent Naţional răspund în faţa Consiliului
Naţional;
(3) Organizarea şi funcţionarea Biroului Permanent Naţional sunt prevăzute în regulament.

Capitolul 12. Comisiile naţionale
12A. Comisia Etică şi Arbitraj
Art. 103.
(1) Comisia Etică şi Arbitraj este responsabilă de respectarea prevederilor Statutului, precum şi a
regulamentelor adoptate, pe baza şi pentru aplicarea acestuia, de către organele şi membrii
Partidului;
(2) Comisia Etică şi Arbitraj soluţionează toate litigiile din cadrul Partidului.
Art. 104.
(1) Comisia Etică şi Arbitraj poate fi sesizată, sau se poate autosesiza în legătură cu
neconcordanţa dintre deciziile organelor de conducere ale Partidului şi prevederile Statutului;
(2) În termen de maxim 30 zile Comisia Etica şi Arbitraj va emite o rezoluţie în privinţa sesizării
respective;
(3) În cazul neconcordanţei cu statutul, a anumitor decizii sau prevederi, Comisia Etică şi
Arbitraj este în drept să anuleze acţiunea acestora pe viitor;
(4) Decizia Comisiei Etică şi Arbitraj poate fi contestată în termen de 30 de zile la Consiliul
Naţional, care se pronunţă cu votul majorităţii în prima sa reuniune. Hotărârea Consiliului
Naţional este definitivă.
Art. 105.
(1) Comisia Etică şi Arbitraj este compusă din cinci membri aleşi de Congres. Preşedintele
Comisiei Etică şi Arbitraj nu poate avea nicio altă funcţie în Partid;
(2) În prima reuniune Comisia Etică şi Arbitraj alege, dintre membrii săi, preşedintele un
secretarul şi elaborează Regulamentul Comisiei de Etică şi Arbitraj pe care îl aprobă Biroul
Permanent Naţional.
Art. 106. Comisia Etica şi Arbitraj prezintă anual un raport Consiliului Naţional, sau de cate ori
este nevoie.
12B. Comisia de Cenzori
Art. 107.
(1) Comisia de Cenzori este organul Partidului care exercită controlul economico-financiar intern
al Partidului;
(2) Comisia de Cenzori verifică modul de realizare şi provenienţă a fondurilor Partidului,
oportunitatea şi corectitudinea cheltuielilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, prevederile
Statutului şi regulamentului Comisiei de Cenzori, modul de constituire şi întreţinere a
patrimoniului Partidului, precum şi orice altă activitate economico-financiară a Partidului, atât
curentă, cât şi legată de campaniile electorale;
Art. 108.
(1) Comisia de Cenzori este compusă din trei membri aleşi la Congresul Partidului;

(2) La prima sa reuniune, Comisia de Cenzori alege dintre membrii săi vicepreşedintele şi
secretarul şi elaborează Regulamentul Comisiei de Cenzori, pe care îl supune aprobării Biroului
Permanent Naţional;
Art. 109. Comisia de Cenzori prezintă un raport Consiliului Naţional şi poate cere includerea pe
ordinea de zi a Biroului Permanent Naţional sau a Consiliului Naţional a problemelor care ţin de
activitatea sa.
Art. 110 Comisia de Cenzori poate propune organelor de conducere, de la fiecare nivel, potrivit
competenţelor ce le revin, sancţiuni în legătură cu constatările efectuate.

Capitolul 13. Candidaturile pentru funcţiile eligibile în cadrul Partidului
13A. Candidaturile pentru Birourile Permanente Teritoriale
Art. 111.
(1) Pentru funcţia de secretar, respectiv vicepreşedinte al Biroului Permanent Teritorial, poate
candida orice membru al organizaţiilor locale, care are o vechime de minim un an în partid;
(2) Pentru a candida la funcţia de preşedinte al Biroului Permanent Teritorial candidatul trebuie
să fie membru al organizaţiei locale din unitatea administrativ-teritorială şi să aibă o vechime de
minimum doi ani în Partid şi o activitate de membrul de cel puţin 1 an;
(3) Toate candidaturile vor prezenta, înainte de vot, un program de îmbunătăţire a activităţii
respective;
(4) Toate precizările în privinţa modului de depunere, acceptare şi gestionare a candidaturilor se
vor regăsi în regulamentul specific propus de Biroul Permanent Naţional, aprobat de Consiliul
Naţional.
13B. Candidatura pentru Biroul Permanent Naţional
Art. 112.
(1) Pentru Biroul Permanent Naţional îşi pot depune candidatura numai membrii cu o vechime
minimă de trei ani în partid;
(2) Alte precizări se regăsesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional
şi Biroului Permanent.
13C. Candidatura pentru funcţiile parlamentare
Art. 113.
(1) Pentru funcţiile de preşedinte al Fracţiunii Parlamentare, preşedinţi şi secretari ai Comisiilor
Parlamentare, deputaţii Fracţiunii pot înainta candidaturile care vor fi supuse votului grupului
parlamentar şi ratificate de Biroul Permanent Naţional;
(2) Alte precizări se regăsesc în Regulamentul Grupului Parlamentar, avizat de Biroul Permanent
Naţional şi aprobat de Consiliului Naţional.
13D. Candidatura pentru Comisia de Etică şi Arbitraj şi Comisia de Cenzori
Art. 114.
(1) Pentru funcţia de preşedinte al Comisiei de Etică şi Arbitraj şi Comisiei de Cenzori poate
candida orice membru de partid, care are cel puţin trei ani vechime în partid.
(2) Cei aleşi vor demisiona din orice altă funcţie din Partid, de nivel naţional, în cel mult zece
zile de la alegere.

Art. 115.
(1) Pentru funcţia de membru al Comisiei de Etică şi Arbitraj şi Comisiei de Cenzori poate
candida orice membru, care are o vechime în Partid de cel puţin trei ani;
(2) Membrii Comisiei de Etică şi Arbitraj şi Comisiei de Cenzori vor demisiona, în cel mult 10
zile de la alegere, din orice altă funcţie de nivel naţional.
13E. Candidaturile pentru funcţiile de preşedinte şi prim-vicepreşedinte al Partidului
Art. 116.
(1) La funcţiile de preşedinte şi prim-vicepreşedinte al Partidului poate candida orice membru de
rând;
(2) Condiţiile care trebuie să le întrunească persoanele pentru a candida la aceste funcţii:
a) Să aibă o vechime în partid de cel puţin trei ani;
b) Să nu fie compromis politic, să nu fie fost membru sau activist al Partidului Comunist din
RSSM, fost ofiţer şi colaborator al poliţiei secrete comuniste, ofiţer de securitate, care nu
a lucrat sau colaborat cu structurile de putere şi aparatul represiv comunist din fosta
RSSM.

Capitolul 14. Candidaturile pentru Preşedinţie, Parlament, Guvern şi
administraţia publică centrală
14A. Candidatura pentru Parlament
Art. 117.
(1) Pot candida pentru alegerile parlamentare numai membrii Partidului;
(2) Biroul Permanent Teritorial înaintează Biroului Permanent Naţional candidaturile pentru lista
electorală la alegerile parlamentare cu cel puţin o lună înainte de începerea campaniei electorale;
(3) Biroul Permanent Naţional, în termen de 15 zile de la data primirii listelor, în baza
regulamentului de desemnare a candidaţilor pe listele electorale interne, este obligat să prezinte
spre examinare listele electorale Comisiei de Etică şi Arbitraj şi Birourilor Permanente
Teritoriale;
(4) În termen de 15 zile de la primirea listei, Comisia de Etica şi Arbitraj este obligată să-şi
expună părerea faţă de lista înaintată;
(5) Dacă există divergenţe între propunerile Biroului Permanent Naţional, notificate potrivit
prevederilor alin. (3) şi propunerile votate de Comisia de Etică şi Arbitraj, acestea vor fi supuse
analizei de către Consiliul Naţional. Cu cel puţin 10 zile înainte începerii campaniei electorale
Consiliul Naţional trebuie să-şi expună hotărârea. Hotărârea Consiliului Naţional este definitivă.
(6) Candidaţii pe listele electorale semnează un acord, care prevede că în cazul părăsirii fracţiunii
parlamentare a Partidului depune mandatul de deputat.
14B. Candidaturile pentru funcţiile în Guvern şi în administraţia publică centrală
Art. 119.
(1) Atunci când Partidul poate numi primul-ministrul sau/şi miniştrii, Biroul Permanent Naţional
face propuneri, care sunt aprobate de Consiliul Naţional prin vot secret/deschis;
(2) Pentru aceste funcţii pot candida persoane ce corespund principiilor profesionale şi personale.
Art. 120. Biroul Permanent Naţional înaintează candidaţii săi la funcţiile în cadrul ministerelor şi
administraţiei publice centrale, pentru care Partidul este în drept să desemneze candidaţi.
Propunerile sunt aprobate ulterior de către Consiliul Naţional.
14C. Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova

Art. 121. Candidatura pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, din partea Partidului,
va fi propusă de fracţiunea parlamentară a partidului spre aprobare Biroul Permanent Naţional, în
baza legii cu privire la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova.
Art. 122. Persoana desemnată trebuie să corespundă următoarelor criterii:
a) Este membru al Partidului;
b) Se află în capacitate deplină de exercitare a unui astfel de mandat;
c) Corespunde principiilor profesionale şi personale;
d) Dovedeşte că în biografia sa nu sunt elemente care să dăuneze prestigiului şi imaginii
sale şi a Partidului;
e) Susţine un program politic bazat pe Programul Partidului.
Art. 123.
(1) Persoana care îndeplineşte condiţiile de mai sus depune o cerere, adresată Biroului
Permanent Naţional;
(2) Biroului Permanent Naţional propune Consiliului Naţional spre aprobare decizia de
desemnare a candidatului din partea Partidului.

TITLUL III. Alte dispoziţii
Capitolul 15. Colaborări, asocieri, afilieri, fuziuni
Art. 124. Partidul poate să se afilieze sau să fuzioneze cu partidele politice din interiorul ţării,
poate colabora cu mişcări politice internaţionale şi cu structuri ale societăţii civile dacă:
a) Ambele părţi manifestă interes în realizarea unor scopuri comune;
b) Scopurile nu contravin Statutului Partidului, Programului, hotărârilor Congresului
Naţional, sau dispoziţiilor Constituţiei şi principiilor ordinii de drept.
Art. 125. Colaborările, asocierile şi afilierile se aprobă de Biroul Permanent.
Art. 126. Fuziunile Partidului cu alte partide politice se iniţiază şi se aprobă de Biroul Permanent
Naţional şi sunt validate de către Consiliul Naţional şi ratificate de Congresul partidului.
Art. 127. Colaborările sau asocierile de interes local sau regional cu structuri ale societăţii civile:
profesionale, economice, culturale, etnice, de protecţie socială etc., se pot realiza la propunerea
Biroului Permanent Teritorial numai după obţinerea aprobării Biroului Permanent Naţional.
Art. 128.
(1) Atunci când interesele electorale ale Partidului revendică asocierea cu alte partide în vederea
obţinerii unor rezultate bune în alegeri, Partidul poate realiza alianţe electorale cu alte partide, a
căror programe de guvernare sunt asemănătoare sau complementare;
(2) Alianţele electorale sunt iniţiate de Biroul Permanent Naţional şi aprobate de Consiliul
Naţional cu votul majorităţii membrilor.
Art. 129. Alianţele electorale pe plan local pot fi realizate la propunerea Biroului Permanent
Teritorial numai după obţinerea aprobării din partea Biroul Permanent Naţional.

Capitolul 16. Patrimoniul şi veniturile Partidului. Cotizaţii, contribuţii,
donaţii
16A. Veniturile Partidului
Art. 130. Veniturile Partidului se constituie din: cotizaţii, contribuţii, donaţii, taxe de afiliere,
fonduri din bugetul statului şi alte venituri, conform legislaţiei Republicii Moldova.
16B. Cotizaţii, contribuţii, donaţii
Art. 131.
(1) Cotizaţia membrilor reprezintă suma încasată lunar de la membrii Partidul înregistraţi în
fişele de evidenţă a organizaţiilor;
(2) Cuantumul cotizaţiei este stabilit de Biroul Permanent Naţional;
(3) Dovada plăţii cotizaţiei se face prin aplicarea unei inscripţii în carnetul de membru, eliberarea
unei chitanţe şi înscrierea în fişa de evidenţă, potrivit regulamentului.
Art. 132.
(1) Contribuţia reprezintă aportul în bani ai membrilor Partidului, care deţin funcţii obţinute cu
sprijinul Partidului, în administraţia centrală sau locală. Contribuţia este obligatorie;
(2) Cuantumul contribuţiei se stabileşte de Biroului Permanent Naţional fie procentual, fie în
suma fixă, în raport cu veniturile obţinute.
Art. 133. Donaţiile reprezintă sume de bani sau bunuri şi servicii primite de la persoane fizice
sau juridice, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 134. Fondurile provenite de la bugetul statului, în condiţiile legii, sunt administrate de
trezoreria Partidului.
Art. 135. Pentru realizarea resurselor financiare necesare activităţii Partidului, cu aprobarea
Biroului Permanent Naţional, se pot constitui la nivel central sau local, asociaţii, fundaţii sau
societăţi comerciale în condiţiile legii.
16C. Patrimoniul Partidului
Art. 136.
(1) Patrimoniul Partidului este constituit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în
proprietatea sa sau dobândite în condiţiile legii;
(2) Administrarea patrimoniului, folosirea, închirierea, transmiterea de bunuri şi orice alte
operaţiuni se fac cu acordul trezoreriei Partidului, în conformitate cu Regulamentul de organizare
şi funcţionare a trezoreriei Partidului.

Capitolul 17. Publicaţiile Partidului
Art. 137.
(1) În vederea colaborării permanente cu membrii, cu alegătorii şi pentru îmbunătăţirea imaginii
sale, Partidul poate edita, realiza şi difuza propriile publicaţii, ori alte materiale de informare şi
cultură politică;
(2) Toate aceste publicaţii şi materialele de informare sunt proprietatea partidului şi conţin
obligatoriu sigla Partidului pe coperta fiecărei publicaţii sau material;

(3) La nivel naţional se organizează Biroul de Presă al Partidului, aflat sub conducerea
Purtătorului de Cuvânt. Aprobările pentru editarea publicaţiilor ale Partidului se obţin de la
Trezoreria Partidului şi cu acordul Biroului Permanent.

Capitolul 18. Modul de reorganizare şi de lichidare a Partidului
Art. 138. Partidul îşi încetează activitatea prin reorganizare sau autodizolvare în baza hotărârii
Congresului, adoptată în condiţiile stabilite de prezentul Statut.
Art. 139. Reorganizarea Partidului se efectuează, în condiţiile legii, prin contopire, absorbţie,
fuzionare, divizare, separare sau transformare, cu notificarea prealabilă a creditorilor.
Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei la organul de stat competent.
Art. 140. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare, din
lipsa fondurilor, în cazul reducerii numărului membrilor Partidului sub limita prevăzută de lege
sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.
Art. 141. Partidul poate fi lichidat în mod forţat în baza hotărârilor organelor de stat abilitate, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 142. Autodizolvarea Partidului este urmată de procedura de lichidare.
a) În procesul de lichidare Partidul va utiliza denumirea sa cu menţiunea "în proces de
lichidare";
b) Lichidarea Partidului este efectuată de Comisia de lichidare, instituită de organul care a
adoptat decizia respectivă în conformitate cu Legea cu privire la partidele politice şi
Codul Civil.
Art. 143. Biroul Permanent Naţional va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la
înregistrarea declanşării lichidării Partidului şi va comunica datele membrilor Comisiei de
lichidare.
Art. 144. Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului
lichidării.
(1) Comisia de lichidare suspendă activitatea Partidului;
(2) Comisia de lichidare încasează creanţele de la debitori;
(3) Comisia de lichidare vinde activele şi repartizează activele care au rămas conform
prevederilor legale şi statutare.
Art. 145. Comisia de lichidare întocmeşte bilanţul de lichidare, în care se indică valoarea şi
componenţa activelor rămase şi îl prezintă spre aprobare organului care a declanşat lichidarea.
Art. 146. Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între
membrii Partidului şi membrii organelor acestuia şi se utilizează pentru realizarea scopurilor
stabilite în Statut, conform hotărârii Congresului.
Art. 147. Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şia îndeplinit obligaţiile ce îi revin, a distribuit activele Partidului înainte de a satisface pretenţiile
creditorilor şi pentru încălcarea legii sau statutului Partidului.
Art. 148. Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Partidului din culpa sa.

Capitolul 19. Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 149. În raporturile cu autorităţile publice şi cu terţii, Partidul va fi reprezentat din punct de
vedere juridic de preşedinte, prim-vicepreşedinte sau după caz, de o persoana împuternicită de
Biroul Permanent.
Art. 150. Regulamentele, modalităţile de lucru neprevăzute în prezentul Statut, precum şi alte
reglementari speciale vor fi aprobate de Consiliul Naţional la propunerea Biroului Permanent
Naţional.

