Aprobat la Congresul III extraordinar
din 14 mai 2010

STATUTUL
Partidului Patrioţii Moldovei
I.

Principii Generale

1. Partidul politic „Partidul Patrioţii Moldovei”, este un partid politic, ce uneşte cetăţeni ai
Republicii Moldova cu drept de vot, fără deosebire de rasă, sex, origine etnică şi confesiune, care,
prin activităţi comune, pe baza liberei participări, contribuie la formarea, exprimarea şi realizarea
scopurilor politice asumate.
2. PPM îşi desfăşoară activitatea în strictă concordanţă cu Constituţia RM, legislaţia în
vigoare, în conformitate cu prevederile Programului său şi cu prezentul Statut.
3. Partidul este persoană juridică din momentul înregistrării, dispune de patrimoniu, de conturi
bancare, sigiliu, ştampilă, legitimaţii, blanchete şi emite carnete de partid pentru membrii săi.
Forma organizatorico-juridică a partidului este – partid politic. Denumirea integrală a partidului
politic este „Partidul Patrioţii Moldovei”, iar denumirea prescurtată „PPM”.
4. PPM pledează pentru orientarea democratică în dezvoltarea socială, instaurarea în societate
a principiilor umanismului, supremaţiei Legii, asigurarea egalităţii în drepturi a cetăţenilor,
indiferent de apartenenţa naţională, sex, origine etnică şi confesiune.
5. Ca organizaţie democratică ale unui stat de drept, PPM împărtăşeşte valorile democratice şi
pluralismul politic, contribuie la formarea unei opinii publice obiective, participă prin reprezentanţii
săi la realizarea legală a puterii de stat.
6. În scopul realizării obiectivelor şi sarcinilor de program PPM fondează, în conformitate cu
legislaţia în vigoare, organe de informare mass media, editează literatură cu caracter social-politic,
alte materiale de propagandă, organizează festivaluri, serbări, expoziţii, lecţii, activităţi socialpolitice, formează asociaţii, organizaţii de femei şi tineret.
7. PPM este o formaţiune social-politică deschisă pentru colaborare cu alte partide, organizaţii
obşteşti, care împărtăşesc platforma şi orientările sale de program.
8. În vederea realizării voinţei politice, PPM poate sprigini, se poate asocia şi forma alianţe cu
alte formaţiuni politice în desfăşurarea unor acţiuni de interes naţional-statal, sau de partid, se poate
afilia la organizaţii politice internaţionale.
9. Simbolul propriu (permanent) al partidului politic „Partidul Patrioţii Moldovei” reprezintă
un scut tăiat pe orizontală în două cromatici – albastră în partea superioară şi roşie în partea
inferioară. Pe partea superioară a scutului, pe o fîşie galbenă (aurie), este imprimată o inscripţie de
culoare roşie „PATRIOŢII”, iar mai jos pe fundalul albastru al scutului este imprimată o inscripţie
de culoare galbenă „MOLDOVEI”. În mijlocul scutului este imprimată o cetate de culoare albă cu
trei turnuri, avînd la bază o panglica de culoare galbenă pe care este imprimată inscripţia de culoare
neagră „TERRA MOLDAVIAE”. Toate elementele scutului sînt încadrate într-o ramă de culoare
galbenă (aurie). Simbolul sub forma grafică alb-negru şi color se anexează.

http://www.partide.md

10. Sediul central al PPM se află în municipiul Chişinău, str.Gheorghe Asachi, 1A. Sediul
poate fi schimbat prin hotărîrea Sfatului Coordonator Republican al PPM.
II.

Obiectivele partidului

11. Urmărind scopuri politice, ce pot fi realizate numai în condiţiile legii, partidul politic
„Partidul Patrioţii Moldovei”, porneşte de la principiul constituţional Devotamentul faţă de ţară
este sfînt.
12. PPM îşi mobilizează eforturile şi voinţa politică la înfăptuirea sarcinilor prevăzute în
Programul său, prioritare fiind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

întărirea statalităţii moldoveneşti, consolidarea societăţii multinaţinale moldoveneşti în
spiritul conceptului: Republica Moldova este Patria comună a tuturor cetăţenilor săi;
curmarea pe cale legală a deznaţionalizării generaţiei în creştere, a dezcetăţenirii ţării –
procese inspirate de anumite forţe politice, dirijate şi finanţate din exterior în scopul
destrămării şi lichidării statului moldovenesc;
ocrotirea valorilor naţional-statale, a limbii, tradiţiilor şi întregului tezaur cultural- istoric al
poporului moldovenesc şi etniilor minoritare conlocuitoare;
cultivarea în rîndurile populaţiei, îndeosebi a tinerei generaţii, a sentimentului de dragoste faţă
de plaiul străbun moldav şi a mîndriei de a fi cetăţean a Republicii Moldova;
respectarea şi ocrotirea persoanei, garantînd drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului,
fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, apartenenţă politică,
avere sau de origine socială, etc.;
crearea unei economii de piaţă funcţionale, promovînd reformele social-economice, care
asigură echitatea socială şi bunăstarea poporului Moldovenesc;
dezrădăcinarea corupţiei şi a crimei organizate;
restabilirea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova;
continuarea cursului spre integrarea europeană în calitate de ţară neutră, nealiniată la blocuri
militare, în baza principiilor de egalitate şi respect reciproc, independenţei, suveranităţii
statale şi identităţii naţionale a poporului moldovenesc;
extinderea şi intensificarea, pe baza principiilor de egalitate, respect reciproc şi colaborare
avantajoasă, a relaţiilor binefăcătoare economice, politice, cultural-ştiinţifice cu Federaţia
Rusă şi Republica Ucraina – condiţia stabilităţii societăţii multinaţionale moldoveneşti,
dezvoltării economice şi a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova;
lărgirea relaţiilor pe picior de egalitate cu poporul român, clasa politică a căruia ar da dovadă
sinceră, clară şi principială, de respectare a suveranităţii şi independenţei, în general – a
statalităţii poporului moldovenesc, ar respecta civilizat şi creştineşte istoria Moldovei, dreptul
moldovenilior la o identitate lingvistică şi etnică.
Ocrotirea teritoriului duhovnicesc moldovenesc, oblăduit de structura lui canonică –
Mitropolia Chişinăului şi a întregii Moldove, demascarea şi curmarea oricăror încercări de
amestec sfidător a unor agenţi politico-bisericeşti străini din organizaţii fariseice, în treburile
interne ale Statului Moldovenesc.
13. În vederea realizării scopurilor sale PPM:

•
•
•

colaborează cu alte formaţiuni social-plitice, cu organizaţii obşteşti;
informează opinia publică despre activitatea sa, propagă orientările, scopurile şi sarcinile sale
cuprinse în Program şi Statut;
dispune de organe de presă, efectuează activităţi editoriale în conformitate cu legislaţia în
vigoare;

•
•
•
•
•
III.

organizează, în condiţiile legii, conferinţe, simpozioane, adunări populare, mitinguri,
demonstraţii, alte manifestaţii şi acţiuni de masă;
formează asociaţii obşteşti, organizaţii de femei şi tineret;
participă la alegeri în organele puterii reprezentative de stat de toate nivelurile, la formarea
organelor autorităţilor publice;
participă, prin reprezentanţii săi, la conducerea ţării;
desfăşoară şi alte activităţi admise de lege.
Membrii PPM

14. Membru al PPM poate deveni orice cetăţean al Republicii Moldova cu drept de vot,
indeferent de naţionalitate, confesiune şi stare socială, care împărtăşeşte orientările de Program şi
Statutului partidului, se angajează benevol să participe la realizarea sarcinilor propuse în baza unei
cereri depuse personal.
15. Nu pot fi membri ai PPM:
•
•

persoanele cărora, conform prevederilor legale, le este interzisă participarea la activităţi cu
caracter politic;
persoanele, care sînt membri ale altor formaţiuni politice.
16. Membrii PPM dispun de următoarele drepturi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

să-şi exprime liber poziţiile şi părerile sale în dezbateri;
să vină cu iniţiative şi să se folosească de posibilitatea de a le exprima şi a le fundamenta în
cadrul discuţiilor;
să propage şi să promoveze consecvent scopurile şi sarcinile partidului;
să obţină orice informaţie privind activitatea partidului la toate nivelurile;
să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale PPM, să fie promovat în funcţii publice;
să participe la lucrările organului de partid, cînd se discută propunerea, activitatea sau
conduita sa.
să se retragă din rîndurile partidului în modul stabilit de Statut;
să iniţieze revocarea din organele de conducere ale partidului a persoanelor, care n-au
îndreptăţit încrederea.
să fie protejat de PPM, de organele sale de conducere în caz de va fi supus unor atacuri şi
presiuni politice.

17. Orice încălcare a acestor drepturi atrage sancţiunea disciplinară de partid a celor care le-au
comis.
18. Membrii PPM îşi asumă următoarele obligaţiuni:
•
•
•
•
•
•

să ia cunoştinţă în detalii de prevederile prezentului Statut şi să le resecte;
să cunoască în profunzime esenţa prevederilor Programului PPM şi să contribuie consecvent,
principial la propagarea şi promovarea lor;
să respecte şi să execute conştiincios hotărîrile organelor de conducere ale PPM;
să participe activ în activitatea organelor PPM;
să-şi facă exemplar, cu credinţă şi demnitate, datoria la executarea mandatului pentru o
funcţie publică, obţinută în numele PPM;
să achite periodic cotizaţia de membru al PPM organizaţiei primare de partid, unde stă la
evidenţă.

19. Încadrarea în rîndurile PPM se face individual, în baza cererii depuse în organizaţia
primară. Organizaţiile primare ale PPM confirmă calitatea de membru al solicitantului, îl iau la

evidenţă în componenţa organizaţiei, înmînează carnetul de partid conform modelului stabilit de
Sfatul Coordonator Republican.
20. Aderînd la PPM, persoana este obligată să declare în scris, pe propria răspundere, dacă
este sau nu membru al altui partid politic.
21. Calitatea de membru încetează în caz de deces, renunţare, ori excludere din rîndurile
PPM.
22. Calitatea de membru încetează şi în caz de alegere/numire a persoanei în funcţii, care în
conformitate cu legislaţia, este incompatibilă cu apartenenţa de partid.
23. Cererea de renunţare la calitatea de membru al PPM se face în scris. Cererea semnată se
depune preşedintelui organizaţiei primare, unde solicitantul este la evidenţă. Odată cu cererea se
depune şi carnetul de partid.
24. Calitatea de membru ale organelor de conducere ale partidului încetează în caz de deces,
renunţare, ori revocare din organul de conducere respectiv. Revocarea membrilor organelor de
conducere se examinează de către organele de partid, care i-au desemnat în funcţiile respective şi
dacă această revocare este iniţiată de cel puţin 1/3 din membrii PPM, luaţi la evidenţă în organizaţia
respectivă. Calitatea de membru ale organelor de conducere republicane ale partidului se revocă de
către Congresul PPM, dacă această revocare a fost iniţiată de cel puţin o jumătate din membrii
Sfatului Coordonator Republican.
25. Pentru încălcarea prevederilor Programului şi Statutului PPM, hotărîrilor de partid,
normelor de etică şi conduită, organizaţiile primare, sau (după caz) organele superioare de partid
pot aplica membrului de partid următoarele sancţiuni disciplinare: preîntîmpinare în scris, mustrare,
mustrare aspră, excludere din partid.
26. Excluderea se face în cazuri de abateri serioase:
•
•
•
•
•
•

încălcarea premeditată a prevederilor prezentului Statut;
nerespectarea hotărîrilor organelor de conducere ale PPM;
sfidarea orientărilor politice ale PPM;
înrolarea în rîndurile altui partid;
ignorarea obiectivelor şi sarcinilor PPM, în caz de executare a unor funcţii publice;
altor abateri ce prejudiciază imaginea şi interesele PPM.

27. Sancţionarea se propune de către preşedintele organizaţiei, unde persoana se află la
evidenţă şi întră în vigoare, dacă pentru aceasta au votat majoritatea simplă din membrii PPM,
prezenţi la adunare.
28.Sancţiunile disciplinare faţă de membrii organelor de conducere sau care deţin funcţii în
organele publice centrale, pot fi aplicate de Sfatul Coordonator Republican prin majoritatea
voturilor membrilor săi prezenţi la adunare.
29.Persoana sancţionată poate contesta decizia adoptată în termen de două luni organului
ierarhic superior. Organul ierarhic superior soluţionează petiţia în termen de o lună.
IV.

Structura organizatorică
30. Partidul politic „Partidul Patrioţii Moldovei” se constituie conform principiului teritorial:
•
organizaţii primare – săteşti, orăşeneşti, de sector;
•
organizaţii raionale, municipale, ale unităţilor teritoriale cu statut special;
organizaţii de nivel republican.

V.

Organele de conducere

31. Partidul politic „Partidul Patrioţii Moldovei”are următoarele organe de conducere:
•
•
•
VI.

a organizaţiei primare: Adunarea Generală, Preşedintele şi Vicepreşedintele;
a organizaţiei raionale: Conferinţa, Sfatul Raional (Municipal, a Unităţii teritoriale cu statut
special), Preşedintele, Vicepreşedintele;
la nivel republican: Congresul, Sfatul Coordonator Republican, Comitetul Executiv,
Preşedintele, Vicepreşedinţii al PPM.
Organizaţia primară

32. Temelia partidului politic „Partidul Patrioţii Moldovei” este Organizaţia primară
(sătească, orăşenească, de sector). Ea întruneşte în sine nu mai puţin de trei membri.
Organizaţiile primare sînt libere să-şi aleagă metodele şi formele de activitate, să folosească
cotizaţiile de partid rămase la dispoziţia lor. Hotărîrile lor, care nu contravin Programului şi
Statutului partidului, nu pot fi anulate de instanţa superioară de partid, cu excepţiea hotărîrilor pe
marginea dosarelor personale.
În problemele ce ţin de strategia, politica şi tactica activităţii PPM la nivel republican, dreptul
de decizie îl au doar Congresul sau Sfatul Coordonator Republican. În acest context organizaţiile
primare nu sînt în drept să adopte hotărîri, însă, pot înainta Sfatului Coordonator Republican
propuneri.
33. Organul de conducere al organizaţiei primare este Adunarea Generală, care se convoacă
de către Preşedinte o dată în an. În caz de necesitate, ea poate fi convocată la cererea a nu mai puţin
de 1/3 din membrii săi aflaţi la evidenţă, Sfatul Raional (municipal, al unităţii teritoriale cu statut
special), ori Comitetul Executiv.
34. Adunarea se consideră împuternicită dacă asistă majoritatea simplă.
35. Hotărîrile se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
36. Adunarea generală hotărăşte:
•
•
•
•
•
•
•
•

constituirea organizaţiei;
aprobă programul de activitate;
analizează şi decide asupra activităţii desfăşurate de organizaţie în perioada dintre Adunări;
alege delegaţi la conferinţa raională;
alege pentru termenul de un an Preşedintele, Vicepreşedintele organizaţiei primare şi
Secretarul;
revocă Preşedintele, Vicepreşedintele organizaţiei locale şi Secretarul din funcţiile deţinute
pentru votul de neîncredere acordat;
propune Sfatului Raional candidaţii pentru alegerile primare;
examinează şi ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea organizaţiei.
37. Preşedintele (Vicepreşedintele) organizaţiei primare:

•
•
•
•
•
•
•
VII.

exercită conducerea curentă a organizaţiei primare în perioada dintre Adunări;
reprezintă PPM în raporturile cu autorităţile publice, cu alte persoane juridice şi fizice la nivel
local;
organizează desfăşurarea campaniei electorale în raza de activitate a organizaţiei respective;
gestionează mijloacele financiare ale organizaţiei conduse;
asigură realizarea hotărîrilor organelor de conducere ierarhic superioare;
coordonează activitatea membrilor PPM din autorităţile publice locale;
decide asupra cererilor de încadrare în rîndurile PPM.
Organizaţia raională, municipală, a unităţii teritoriale cu statut special

38. Organizaţia raională, municipală, a unităţii teritoriale cu statut special coordonează
activitatea organizaţiilor primare.
39. Organul de conducere este Conferinţa (raională, municipală, a unităţii teritoriale cu statut
special), care se convoacă de Sfatul Raional (municipal, al unităţii teritoriale cu statut special) nu
mai rar de o dată în doi ani. Data convocării Conferinţei şi ordinea de zi se anunţă nu mai tîrziu de
14 zile pînă la convocare.
Conferinţa extraordinară se convoacă la cererea Preşedintelui organizaţiei raionale
(municipale, a unităţii teritoriale cu statut special), sau a nu mai puţin de 1/3 din membrii PPM,
luaţi la evidenţă de către organizaţia respectivă, ori a Comitetului Executiv al Sfatului Coordonator
Republican. Despre data convocării Conferinţei extraordinare şi ordinea de zi se anunţă nu mai
tîrziu de 3 zile pînă la convocare.
Normele reprezentative la Conferinţă se stabilesc de Sfatul Raional.
40. Conferinţa este împuternicită dacă asistă majoritatea simplă de delegaţi, ori ai membrilor
PPM, luaţi la evidenţă în organizaţia respectivă.
41. Hotărîrile ei se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
42. Conferinţa adoptă hotărîri privind:
•
•
•
•
•

•
•

realizarea programului de activitate;
examinează rapoartele (dările de seamă) ale Sfatului Raional, Municipal, a Unităţii teritoriale
cu statut special, Comisiei de revizie şi control.
alege pe 2 ani Preşedintele, Vicepreşedintele şi Secretarul organizaţiei raionale (municipale, a
unităţii teritoriale cu statut special) şi comisia de revizie şi control;
revocă Preşedintele, Vicepreşedintele organizaţiei raionale (municipale, a unităţii teritoriale
cu statut special) şi membrii comisiei de revizie şi control pentru votul de neîncredere acordat;
alege delegaţii de partid la Congresele PPM. În cazuri excepţionale, conform hotărîrii Sfatului
Coordonator Republican, delegaţii la Congresele extraordinare ale PPM pot fi aleşi de Sfatul
Raional (municipal, a unităţii teritoriale cu statut special), ţinîndu-se cont de propunerile
organizaţiilor primare de partid;
aprobă lista candidaţilor pentru alegerile locale şi raionale (municipale, a unităţii teritoriale cu
statut special);
examinează şi ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea organizaţiei.

43. Sfatul Raional (municipal, a unităţii teritoriale cu statut special) exercită conducerea
curentă a organizaţiei în perioada dintre Conferinţe şi se întruneşte în dependenţă de necesitate, dar
nu mai rar de o dată în trei luni. Şedinţele se convoacă de Preşedintele Sfatului Raional (municipal,
a unităţii teritoriale cu statut special), ori din iniţiativa a mai mult de jumătate din membrii lui.
44. Sfatul Raional este alcătuit din Preşedinte, Vicepreşedinte, Secretar al organizaţiei
raionale (municipale, a unităţii teritoriale cu statut special) şi preşedinţii organizaţiilor primare.
45. Sfatul Raional este împuternicit dacă asistă majoritatea simplă din preşedinţii
organizaţiilor primare.
46. Hotărîrile Sfatului Raional se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
47. Sfatul Raional este independent în adoptarea deciziilor în toate problemele vieţii politice
şi interne de partid, în afară de cele care sînt de competenţa Congresului, Sfatului Coordonator
Republican, Comitetul Executiv şi are următoarele atribuţii:
•

propune măsuri concrete, prin intermediul reprezentanţilor săi în organele autorităţilor
publice, privind dezvoltarea social-economică a municipiului, raionului, a unităţii teritoriale
cu statut special, protecţia socială a locuitorilor lor;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

înregistrează organizaţiile primare de partid, coordonează şi orientează activitatea lor.
Organizează împreună cu acestea activitatea de realizare a politicii şi hotărîrilor PPM;
duce evidenţa personală a membrilor din cadrul fiecărei organizaţii primare de partid şi
eliberează carnetele de partid;
îşi aprobă bugetul;
editează organul său de presă;
face propuneri în vederea alegerii sau rechemării unor membri ai Sfatul Coordonator
Republican;
desemnează şi prezintă Conferinţei spre aprobare listele candidaţilor pentru alegerile în
autorităţile administraţiei publice locale;
ţinînd cont de opinia organizaţiilor primare de partid, face propuneri organului superior de
partid pentru înaintarea candidaţilor în vederea alegerii sau numirii lor in componenţa
autorităţilor publice centrale;
coordonează activitatea fracţiunilor PPM din componenţa autorităţilor publice locale;
informează permanent Comitetul Executiv referitor la activitatea sa şi prezintă dări de seamă,
în modul stabilit, privind gestionarea mijloacelor băneşti şi patrimoniului.
48. Preşedintele Sfatului Raional (municipal, al unităţii teritoriale cu statut special):

•
•
•
•
•
•

reprezintă organizaţia în relaţiile cu alte structuri, cu organele ierarhic superioare ale PPM, cu
autorităţile publice locale şi centrale;
deschide cont bancar;
este responsabil pentru gestionarea corectă a patrimoniului şi mijloacelor băneşti ale
organizaţiei raionale (municipale, a unităţii teritoriale cu statut special);
organizează desfăşurarea campaniei electorale în raza de activitate a organizaţiei respective;
asigură realizarea hotărîrilor organelor de conducere ierarhic superioare;
coordonează activitatea membrilor PPM din autorităţile publice de nivel raional (municipal, a
unităţii teritoriale cu statut special).

49. Comisia de revizie şi control a organizaţiei raionale, municipale, ale unităţii teritoriale cu
statut special, este subordonată organului care a ales-o şi Comisiei Centrale de Revizie şi Control.
50. Comisia de revizie şi control efectuiază controlul financiar intern, avînd în componenţa sa
trei persoane. Ea îşi desfăşoară şedinţele după necesitate, dar nu mai rar de o dată în trei luni.
Comisia de revizie şi control are următoarele atribuţii:
•
•
•
•
•
•
•
VIII.

alege preşedintele şi locţiitorul său;
efectuiază revizii ale activităţii financiar-economice a organizaţiilor primare, raionale
(municipale, a unităţii teritoriale cu statut special) din zona de activitate;
controlează corectitudinea executării bugetului partidului;
controlează corectitudinea achitării şi utilizării cotizaţiilor de membru;
verifică corectitudinea evidenţei contabile;
verifică corectitudinea lucrărilor de secretariat ale partidului;
înaintează propuneri Sfatului Raional (municipal, a unităţii teritoriale cu statut special) şi
Comisiei Centrale de Revizie şi Control pe marginea rezultatelor controalelor efectuate.
Organele republicane ale partidului

51. Organizarea activităţii la nivel republican este exercitată de către organele supreme de
conducere:
•

Congresul, Sfatul Coordonator Republican, Comitetul Executiv, Preşedintele Partidului,
Vicepreşedinţii.

52. Congresul se convoacă de Sfatul Coordonator Republican la propunerea Comitetului
Executiv o dată în 4 ani. Data convocării Congresului şi ordinea de zi se anunţă nu mai tîrziu de o
lună pînă la convocare.
Congresele extraordinare se convoacă la propunerea Sfatului Coordonator Republican sau la
cererea a nu mai puţin de jumătate din Sfaturile Raionale (municipale, a unităţii teritoriale cu statut
special). Despre data convocării Congresului extraordinar şi ordinea de zi se anunţă nu mai tîrziu de
7 zile pînă la convocare.
Normele reprezentative la Congres se stabilesc de Sfatul Coordonator Republican.
53. În calitate de delegaţi la lucrările Congresului pot participa doar membrii PPM. Congresul
este împuternicit dacă asistă majoritatea simplă de delegaţi..
54. Hotărîrile Congresului se adoptă cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
55. Congresul partidului politic „Partidul Patrioţii Moldovei”:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

adoptă Programul şi Statutul partidului, întroduce în acesta modificări şi complectări;
audiază dările de seamă a Preşedintelui Sfatului Coordonator Republican şi a Preşedintelui
Comisiei Centrale de Revizie şi Control;
discută realizarea programului de activitate;
determină strategia şi tactica activităţii partidului;
alege pe un termen de 4 ani Preşedintele Partidului, Vicepreşedinţii, Sfatul Coordonator
Republican, Comisia Centrală de Revizie şi Control;
revocă Preşedintele Partidului, Vicepreşedinţii, membrii Sfatului Coordonator Republican,
Comisiei Centrale de Revizie şi Control pentru votul de neîncredere acordat;
decide privind autodizolvarea, reorganizarea prin fuziune (contopire şi absorbţie),
dezmembrarea (divizare şi separare) sau transformarea partidului, în condiţiile legii.
Procedura de autodizolvare, reorganizare a partidului, asocierea lui într-o alianţă politică sau
într-o altă formă de asociere a partidelor se iniţiază de Sfatul Coordonator Republican, sau la
cererea a nu mai puţin de jumătate din sfaturile raionale (municipale, a unităţii teritoriale cu
statut special);
aprobă, precum şi modifică listele candidaţilor pentru alegerile în administraţia publică
centrală şi în Parlament;
audiază rapoartele Preşedintelui Partidului, Sfatului Coordonator Republican şi ale Comisiei
Centrale de Revizie şi Control;
examinează şi rezolvă alte chestiuni ale vieţii de partid;

56. În perioada dintre Congrese activitatea partidului este condusă de Sfatul Coordonator
Republican, care convoacă şedinţe în măsura necesităţii, dar nu mai rar decit o dată în 6 luni.
Şedinţele se convoacă de Preşedintele Sfatului Coordonator Republican, ori din iniţiativa a mai
mult de jumătate din membrii lui.
57. Sfatul Coordonator Republican este compus din: Preşedintele Partidului, Vicepreşedinţi,
Preşedinţii Sfaturilor Raionale (municipale, a unităţii teritoriale cu statut special), comitetul
executiv precum şi alte persoane, aleşi de Congres.
58. Şedinţele Sfatului Coordonator Republican au puteri depline, dacă la acestea participă mai
mult de jumătate din membrii lui, iar hotărîrile sînt adoptate prin votul majorităţii membrilor
prezenţi la şedinţă.
59. Sfatul Coordonator Republican:
•
•

convoacă la propunerea Comitetului Executiv Congrese, organizează executarea hotărîrilor;
iniţiază procedura de reorganizare a partidului, asocierea acestuia într-o alianţă politică sau
într-o altă formă de asociere a partidelor;

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

dezbate problemele ce ţin de perfecţionarea formelor şi metodelor activităţii politicoorganizatorice a partidului, consolidarea unităţii lui, dinamica dezvoltării social-economice a
ţării şi protecţiei sociale a populaţiei;
înaintează, ţinînd cont de propunerile Comitetului Executiv, Sfaturilor Raionale (municipale,
a unităţii teritoriale cu statut special) candidaţi la funcţia de deputat în Parlament şi de
consilier în Consiliul municipal Chişinău. Propune fracţiunii PPM din Parlament candidaturi
la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, de Preşedinte al Parlamentului, de preşedinte
al fracţiunii PPM în Parlament. Înaintează candidaturi la funcţia de Primar General al
municipiului Chişinău;
coordonează activitatea fracţiunilor PPM din Parlament, consiliile raionale (municipale, a
unităţii teritoriale cu statut special);
fondează organe de presă ale partidului, ale organizaţiilor locale, raionale (municipale, a
unităţii teritoriale cu statut special);
stabileşte numărul de personal şi funcţiile salariaţilor aparatului de partid;
alege din componenţa sa Comitetul Executiv, Preşedintele şi Vicepreşedintele acestuia.
Decide asupra sectoarelor de responsabilitate a membrilor Comitetul Executiv în activitatea
politică, socială şi economică a partidului;
elaborează modelele carnetului de partid şi ale altor documente de partid;
aprobă bugetul partidului;
decide privind iniţierea procedurii de revocare din rîndurile membrilor săi, Comitetului
Executiv şi a Comisiei Centrale de Revizie şi Control a persoanelor, care n-au îndreptăţit
încrederea acordată;
examinează şi rezolvă alte chestiuni ale vieţii de partid.

60. Membrii Sfatului Coordonator Republican se află la evidenţă de partid în organizaţiile
primare la locul permanent de trai.
61. Membrii Sfatului Coordonator Republican pot accepta propunerile de numire în funcţiile
de conducere din Guvern şi alte structuri ale puterii de stat numai cu consimţămîntul Sfatului
Coordonator Republican.
62. Membrii Sfatului Coordonator Republican au dreptul să participe la şedinţele Comisiei
Centrale de Revizie şi Control.
63. Preşedintele PPM are următoarele atribuţii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

exprimă mesajul politic al PPM;
asigură dialogul politic al PPM cu alte partide şi formaţiuni social-politice din ţară şi de peste
hotare;
dirijează şi asigură activitatea aparatului şi structurilor PPM;
prezidează lucrările Congresului şi prezintă rapoarte;
prezidează şedinţele Sfatului Coordonator Republican;
reprezintă PPM în relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice republicane şi
internaţionale;
informează asupra aplicării măsurilor disciplinare în corespundere cu prevederile prezentului
Statut;
semnează şi prezintă la Comisia Electorală Centrală listele candidaţilor la funcţia de deputat
în Parlament;
desemnează mandatarul financiar al PPM;
propune candidaturile pentru funcţia de Vicepreşedinţi ai PPM;
exercită alte atribuţii prevăzute de Statut şi legislaţia în vigoare.

64. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Preşedintele PPM emite dispoziţii, care sînt
obligatorii pentru organele de conducere şi membrii partidului politic „Partidul Patrioţii Moldovei”.
65. Vicepreşedinţii Partidului:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

îndeplinesc însărcinările puse în seama lor de către Preşedintele PPM, Sfatul Coordonator
Republican;
asigură promovarea politicii adoptate de către organismele de conducere ale PPM;
asigură coordonarea şi funcţionarea performantă a organismelor centrale de conducere ale
PPM;
reprezintă partidul în relaţiile oficiale în situaţia delegării de către Preşedintele PPM şi în
celelalte situaţii prevăzute de statut;
prezidează şedinţele organismelor de conducere ale PPM la care participă în absenţa
preşedintelui;
coordonează activitatea departamentelor de specialitate;
prezintă informaţii Sfatului Coordonator Republican privind strategia şi tactica PPM în
domeniile de activitate încredinţate;
îndeplinesc însărcinările puse în seama lor de către Preşedintele PPM şi Sfatul Coordonator
Republican;
reprezintă PPM în relaţiile oficiale.

66. În perioada dintre şedinţele Sfatului Coordonator Republican activitatea partidului este
condusă de Comitetul Executiv, care se convoacă în măsura necesităţii, dar nu mai rar decît o dată
în 3 luni. Şedinţele se convoacă de Preşedintele Comitetul Executiv, ori din iniţiativa a mai mult de
jumătate din membrii lui.
67. Comitetul Executiv este compus din 11 persoane. Şedinţele lui au puteri depline, dacă la
acestea participă mai mult de jumătate din membrii lui, iar hotărîrile sînt adoptate prin votul
majorităţii membrilor Comitetului Executiv prezenţi la şedinţă.
68. Comitetul Executiv are următoarele atribuţii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

organizează activitatea curentă a partidului;
convoacă şi organizează şedinţe ale organizaţiilor primare, raionale (municipale, a unităţii
teritoriale cu statut special);
îndeplineşte hotărîrile congreselor şi ale şedinţelor Sfatului Coordonator Republican;
audiază dările de seamă ale organizaţiilor primare, raionale (municipale, a unităţii teritoriale
cu statut special) cu privire la diferite aspecte ale lucrului ideologic şi organizatoric de partid;
realizează legătura permanentă cu organizaţiile de partid;
selectează, angajază şi concediază salariaţii aparatului de partid;
întocmeşte bugetul PPM şi controlează executarea lui;
reprezintă PPM în relaţiile cu alte partide politice şi formaţiuni obşteşti, cu partide de peste
hotare;
reprezintă PPM în relaţiile cu autorităţile publice, cu alte persoane juridice şi fizice;
examinează şi rezolvă alte chestiuni ale vieţii de partid.

69. Preşedintele Comitetului Executiv conduce activitatea curentă a Comitetului Executiv, a
angajaţilor aparatului de partid, a membrilor comitetului în vederea realizării hotărîrilor
Congresului şi Sfatului Coordonator Republican, conduce şedinţele Sfatului Coordonator
Republican şi ale Comitetului Executiv. Funcţiile şi obligaţiile ale altor membri ai Comitetului
Executiv sînt stabilite de către Sfatul Coordonator Republican.

70. Comisia Centrală de Revizie şi Control are în componenţa sa cinci persoane. Activitatea
sa are menirea de consolidare a disciplinei financiare şi controlul asupra utilizării raţionale a
bugetului PPM, menţinerea în ordine a documentaţiei de secretariat şi a proceselor verbale.
71. Comisia Centrală de Revizie şi Control îşi desfăşoară şedinţele după necesitate, dar nu
mai rar de o dată în şase luni. Şedinţa este împuternicită dacă asistă majoritatea simplă a membrilor
ei. Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.
72. Membrii Comisiei Centrale de Revizie şi Control au dreptul de a participa la şedinţele
Sfatului Coordonator Republican. În activitatea sa Comisia Centrală de Revizie şi Control,
comisiile de revizie şi control ale organizaţiilor raionale, municipale şi unităţii teritoriale cu statut
special, se conduc de legislaţia în vigoare, Statutul PPM şi de instrucţiunile adoptate în comun cu
Sfatul Coordonator Republican.
73. Comisia Centrală de Revizie şi Control are următoarele atribuţii:
•
•
•
•
IX.

alege preşedintele şi locţiitorul său;
controlează activitatea financiar-economică a întreprinderilor
PPM;
efectuiază conducerea metodică şi coordonarea activităţii
comisiilor de revizie şi control ale organizaţiilor raionale, municipale şi unităţii teritoriale cu
statut special;
verifică corectitudinea lucrărilor de secretariat ale partidului şi
starea proceselor-verbale;
Modalitatea încetării activităţii partidului

74. PPM îşi încetează activitatea prin reorganizare sau autodizolvare în baza hotărîrii
Congresului, adoptată în condiţiile stabilite de prezentul Statut şi în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
75. Reorganizarea partidului politic „Partidul Patrioţii Moldovei”se efectuează, în
conformitate cu legea, prin contopire, absorbţie, fuzionare, divizare, separare sau transformare, cu
notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei la
Ministerul Justiţiei.
76. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare, din
lipsa fondurilor, în cazul reducerii numărului membrilor PPM sub limita prevăzută de lege sau în
cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.
77. Partidul politic „Partidul Patrioţii Moldovei” poate fi lichidat în mod forţat în baza
hotărîrilor organelor de stat abilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
78. Autodizolvarea PPM este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare PPM
va utiliza denumirea sa cu menţiunea „în proces de lichidare”. Lichidarea PPM se efectuează de
Comisia de lichidare, numită de către organul care a adoptat decizia respectivă în conformitate cu
Legea privind partidele politice şi Codul Civil.
79. Sfatul Coordonator Republican va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la
înregistrarea declanşării lichidării PPM şi va comunica datele membrilor Comisiei de lichidare.
80.Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului
lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea PPM, încasează creanţele de la debitori, vinde
activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform prevederilor
legale şi statutare.
81. 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.

82. Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între
membrii PPM şi membrii organelor acestuia.
83. După încheierea procedurii de lichidare a partidului politic „Partidul Patrioţii Moldovei”,
lichidatorii au obligaţia să întocmească bilanţul de lichidare şi să-l prezinte spre aprobare
Ministerului Justiţiei şi inspectoratului fiscal, precum şi să-l publice în Monitorul Oficial al
Republicii Moldova. Activele rămase după satisfacerea tuturor creanţelor creditorilor se fac venit la
bugetul de stat şi se utilizează în scopuri filantropice (de caritate).
84. Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a
îndeplinit obligaţiile ce îi revin, a distribuit activele PPM înainte de a satisface pretenţiile
creditorilor sau cu încălcarea legii sau statutului PPM.
85. Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate PPM din culpa sa.
X.

Finanţarea partidului şi modul de administrare a patrimoniului

86. În scopul realizării sarcinilor statutare şi a Programului, PPM dispune de patrimoniu şi de
surse de finanţare.
87. Operaţiunile de încasări şi plăţi ale PPM se efectuează în lei moldoveneşti şi în valută
străină prin conturi deschise la bănci cu sediul în Republica Moldova.
88. Sursele de finanţare ale partidului politic „Partidul Patrioţii Moldovei” provin din:
•
•
•
•

cotizaţiile de membru de partid;
donaţiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau
altor manifestări de masă organizate de PPM;
subvenţiile de la bugetul de stat;
venituri legal obţinute din activitate editorială, activitate legată nemijlocit de administrarea
proprietăţii sale, precum şi alte activităţi economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în
statut.

89. Patrimoniul partidului politic „Partidul Patrioţii Moldovei” constă din totalitatea bunurilor
mobile şi imobile aflate în proprietatea sa. Păstrarea, evidenţa şi administrarea patrimoniului PPM
se stabilesc de către Sfatul Coordonator Republican în baza unui regulament.
90. Responsabil pentru evidenţa contabilă şi utilizarea legală a fondurilor partidului politic
„Partidul Patrioţii Moldovei” este Preşedintele PPM şi mandatarul financiar, desemnat de către
Preşedintele partidului politic „Partidul Patrioţii Moldovei”.
91. Veniturile partidului politic „Partidul Patrioţii Moldovei”nu pot fi repartizate între
membrii acestuia.
92. Membrii PPM care îndeplinesc funcţii de conducere pot fi remuneraţi pentru activitatea
lor, conform deciziei Sfatului Coordonator Republican.
93. Membrii partidului politic „Partidul Patrioţii Moldovei”nu poartă răspundere pentru
datoriile partidului, precum şi partidul nu poartă răspundere pentru datoriile membrilor săi.
94. Controlul financiar intern se efectuiază de către comisiile de revizie şi control, alese în
modul stabilit.
95. Patrimoniul partidului politic „Partidul Patrioţii Moldovei”se administrează, la decizia
organelor de conducere ale partidului pentru următoarele destinaţii:
•
•
•

întreţinerea sediilor;
cheltuieli de personal;
cheltuieli pentru presă şi material promoţional;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate;
cheltuieli pentru telecomunicaţii;
cheltuieli de organizare a activităţii politice;
cheltuieli pentru primirea delegaţiilor din străinătate;
plata cotizaţiilor de membru în organizaţiile internaţionale din care partidul ar putea face
parte;
investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare activităţii partidului;
cheltuieli de protocol;
cheltuieli de birotică;
cheltuieli pentru campania electorală.

96. Utilizarea mijloacelor financiare şi a alocaţiilor de la bugetul de stat se reflectă distinct în
evidenţa contabilă a partidului.
97. Partidul politic „Partidul Patrioţii Moldovei”, în conformitate cu regulamentul aprobat de
către Ministerul Justiţiei, anual, pînă la 31 martie, va prezenta raport financiar Curţii de Conturi,
Ministerului Finanţelor şi Ministerului Justiţiei.
98. Cotizaţia anuală de membru al partidului politic „Partidul Patrioţii Moldovei” se stabileşte
în mărimea de 10 Lei şi este încasată de preşedintele organizaţiei primare.Ulterior acesta o depune
la contabilitatea partidului sau o transferă direct pe contul bancar al partidului, informînd, după caz
preşedintele organizaţiei teritoriale sau contabilitatea partidului, cu prezentarea actelor justificative
efectuării transferului.
XI.

Dispoziţii finale şi tranzitorii

99. Prezentul Statut întră în vigoare din momentul înregistrării la Ministerul Justiţiei al
Republicii Moldova.
100. Statutul partidului politic „Partidul Patrioţii Moldovei” este obligatoriu şi se aplică
tuturor organizaţiilor primare, raionale şi membrilor PPM.
101. Sfatul Coordonator Republican în termen de 6 luni de la data înregistrării prezentului
Statut va aproba următoarele Regulamente:
•
•

al Comisiei Centrale de Revizie şi Control;
cu privire la evidenţa contabilă;

