
Adoptat la Congresul II Extraordinar

din 27 septembrie 2008 

S T A T U T U L
PARTIDULUI POPULAR REPUBLICAN

TITLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Capitolul I. Denumirea, statutul

1.1. Partidul politic, (în continuare) Partidul Popular Republican, este o asociaţie binevolă, cu 
statut de persoană juridică, a cetăţenilor Republicii Moldova cu drept de vot, asociaţi prin activităţi 
comune şi în baza principiului liberii participări, contribuie la conceperea, exprimarea şi realizarea 
voinţei lor politice.

Denumirea este Partidul Popular Republican. Denumirea prescurtată este PPR.

Simbolul permanent al partidului este imaginea grafică a unei cetăţi  cu două turnuri laterale 
înscrisă întru-n cerc pe perimetrul căruia este înscrisă denumirea formaţiunii – Partidul Popular 
Republican şi în partea de jos abrieviatura - PPR. Fundalul este de culoare violetă. Reprezentarea 
grafică a simbolului permanent se anexează  ca parte integrată a prezentului Statut (Anexa nr.1). 
Simbolul  electoral  este  aprobat  de  către  Consiliul  Republican  şi  poate  fi  altul  decît  simbolul 
permanent.

1.2. Partidul, la fel ca şi întreprinderile, organizaţiile autogestionare fondate de către el, sînt 
persoane juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

1.3.  PPR  îşi  desfăşoară  activitatea  în  conformitate  cu  Constituţia  Republicii  Moldova, 
legislaţia în vigoare, precum şi cu prezentul Statut. 

1.4.  PPR este  un  partid  deschis  pentru  toate  grupurile  sociale,  pentru  toţi  cetăţenii  care 
împărtăşesc doctrina conservatoristă şi valorile stipulate în Programul Politic al PPR.

1.5.  Durata  activităţii  PPR este  nelimitată  în  timp şi  poate  fi  sistată  în  conformitate  cu 
legislaţia în vigoare şi prevederile prezentului Statut.

Capitolul II. Scopurile, direcţiile şi obiectivele principale de activitate

2.1. PPR militeaza pentru dezvoltarea Republicii Moldova în conformitate cu rigorile statului 
de drept, cu principiile democraţiei politice şi ale economiei de piaţă. 

2.2. Pentru realizarea acestor deziderate, PPR considera drept direcţii principale de activitate: 

2.2.1. Contribuţia la dezvoltarea şi consolidarea instituţională a statului de drept. 

2.2.2. Apărarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii 
Moldova.
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2.2.3. Asigurarea unui echilibru în relaţiile dintre cetăţean, societate şi stat. 

2.3. Principalele obiective ale PPR sînt: 

2.3.1.  Promovarea  valorilor  conservatoriste  –  Credinţă,  Suveranitate,  Muncă  şi  Capital, 
Familie şi Ţară - în strictă concordanţă cu interesele nationale, cu tradiţiile şi realităţile societăţii 
contemporane. 

2.3.2. Adaptarea procesului de restructurizare a economiei naţionale la rigorile unei economii 
de piaţă eficientă şi competitivă. 

2.3.3. Modernizarea administraţiei publice centrale si locale, subordonarea clasei birocratice 
naţionale intereselor cetăţeanului de rînd. 

2.3.4.  Reevaluarea  rolului  statului  în  raport  cu  societatea  şi  cetăţeanul,  modernizarea 
organelor puterii publice centrale şi locale. 

2.3.5. Garantarea de către stat a dreptului la proprietate privată obţinută pe cale legală

2.3.6. Folosirea raţională, în baza criteriilor de eficienţă, a proprietăţii publice în interesul 
întregii societăţi. 

2.3.7.  Promovarea  de  către  stat  a  unor  politici  economice  în  stare  să  asigure  capitalului 
autohton condiţii prielnice de dezvoltare, în primul rînd, în vederea creării de noi locuri de muncă. 

2.3.8.  Stimularea  dezvoltării  satului  ca  mediu  de  trai,  inclusiv  prin  crearea  condiţiilor 
prielnice de funcţionare pentru businessul rural.  

2.3.9. Afirmarea practicii de aplicare a programelor concrete de protectie sociala destinate 
diferitor categorii defavorizate ale populaţiei.

2.3.10.  Cultivarea  în  societate  a  spiritului  de  solidaritate  umană,  a  tradiţiilor  de  viaţă 
comunitară, de ajutor al celor slabi din partea celor puternici, de respect al persoanei şi al familiei. 

2.3.11. Asigurarea condiţiilor optimale pentru dezvoltarea învăţămîntului, ştiinţei şi culturii, 
fără de care devine imposibilă orice perspectivă pentru viitoarele generaţii. 

2.3.12. Afirmarea rolului firesc al femeii în familie şi societate. 

2.3.13.  Instituirea  unui  sistem de ocrotire  a  sănătăţii  care  ar  asigura  o îngrijire  medicala 
calitativă tuturor cetăţenilor, fără deosebire de posibilităţile lor materiale sau locul de trai. 

2.3.14. Asigurarea condiţiilor de afirmare pentru credinţa ortodoxă, în calitatea ei de religie 
tradiţională a poporului nostru, cu respectarea drepturilor religioase ale tuturor cetăţenilor.

2.3.15. Apărarea drepturilor şi libertăţilor omului, respectarea dreptului la identitate etnică, 
lingvistică şi culturală a tuturor cetăţenilor. 

2.3.16.  Combaterea  extremismului  politic,  naţional  sau  de  altă  natura,  precum  şi  a 
manifestărilor de şovinism, xenofobie, separatism etnic sau teritorial. 

2.3.17. Promovarea unei politici externe de largă colaborare cu ţările străine, atît în Vest cît şi 
în  Est,  în concordanţă  cu interesele  nationale şi  cu necesităţile  cetăţenilor  Republicii  Moldova 
aflaţi la muncă peste hotare. 

2.3.18.  Dezvoltarea  relatiilor  de colaborare  reciproc avantajoasa cu partidele  de orientare 
conservatoristă din alte ţări. 

2.4. Pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor programatice PPR : 

2.4.1. Identifica interesele diferitor grupuri sociale. 
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2.4.2.  Acţioneaza  întru  reprezentarea  intereselor  acelor  cetăţeni  care  conştientizeaza 
comunitatea viziunilor lor politice cu Programul Politic şi activitatea partidului sau simpatizează 
PPR. 

2.4.3.  Coordoneaza  acţiunile  vizînd  venirea  la  putere,  prin  intermediul  partidului,  a 
reprezentanţilor acestor cetateni, în scopul realizării în practică a viziunilor lor politice în cadrul 
activităţii organelor puterii de stat. 

2.4.4. Difuzează liber informaţia privind propria activitate. 

2.4.5. Participă, de sine statator sau în bloc, la campaniile electorale locale şi parlamentare. 

2.4.6. Organizează conferinţe, simpozioane, manifestări publice, acţiuni de protest în limitele 
legii, sondaje de opinie, marchează sărbători şi date comemorative. 

2.4.7.  Aderă la  asociaţii  internaţionale  ale partidelor  de orientare  popular-conservatoristă, 
întreţine contacte şi relaţii internaţionale.  

2.4.8. Fondează întreprinderi şi organizaţii autogestionare, crează cluburi în bază de interese, 
centre şi institute de cercetări, lansează proiecte la scară locală, naţională sau internaţională.

2.4.9. Dispune de mijloace de informare în masă, practică activităţi editoriale. 

2.4.10. Desfăsoara alte activităţi în corespundere cu legislaţia în vigoare.

Capitolul III. Norme de procedura. Garantarea democraţiei interne de partid
3.1.  Organele  de conducere  ale  PPR de orice  nivel  îşi  desfaşoara  activitatea  în  prezenţa 

majorităţii  simple  a  membrilor  acestora.  Hotărîrile  se  adopta  cu  votul  majorităţii  simple  a 
membrilor prezenţi, dacă Statutul PPR nu prevede altceva.

Modalitatea de votare (deschisă sau secretă) se stabileşte în fiecare caz aparte.

3.2. Hotărîrile adoptate sînt obligatorii pentru executare de către membrii PPR, indiferent de 
poziţia exprimată prin vot şi de funcţia ocupată în partid. Deciziile organelor de conducere ierarhic 
superioare sînt obligatorii pentru organele şi organizaţiile componente.

3.3.  Organizaţiile  teritoriale  de  orice  nivel  ale  PPR  au  autonomie  în  organizarea  şi 
desfăşurarea activităţii de partid, respectînd prevederile Statutului şi Programului Politic ale  PPR.

3.4. În activitatea internă a PPR este acceptată diversitatea de opinii ale membrilor săi.

3.5. Fiecare membru al PPR are dreptul de a adresa întrebări şi interpelări membrilor PPR cu 
funcţii de conducere în partid sau în stat, iar aceştia sînt obligaţi să dea răspuns.

3.6.  Funcţiile de conducere  în organizaţiile primară şi locală,  în filiala PPR pot fi ocupate 
numai de membrii partidului, care au domiciliul în unităţile administrativ–teritoriale respective.

3.7. În organele de conducere ale PPR sînt reprezentate,  în baza normelor stabilite potrivit 
prezentului Statut, organizaţiile componente de tineret şi de femei ale PPR.

3.8. În organele de conducere centrale ale PPR sînt reprezentate toate filialele partidului.

3.9. Normele de reprezentare a delegaţilor din partea filialelor la Congresul PPR sînt stabilite 
de  către  Consiliul  Republican proporţional  cu  numărul  de  membri  PPR  aflaţi  la  evidenţă în 
momentul stabilirii datei Congresului. 

3.10.  Normele  de reprezentare  a  delegaţilor  din partea organizaţiilor  locale  la  Conferinţa 
filialei PPR sînt stabilite de către Consiliul acesteia proporţional cu numărul de membri PPR aflaţi 
la evidenţă în momentul stabilirii datei Conferinţei.
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3.11.  Cu excepţia funcţiilor  de Secretar al  organizaţiei  primare  şi  Secretar  al  organizatiei 
locale, un membru al PPR nu poate ocupa concomitent mai mult de o singură funcţie executivă în 
diferite organe de conducere ale partidului.

3.12.  Organele de partid elective se aleg pe un termen de patru ani. Congresul ordinar este 
precedat de adunările generale ale organizaţiilor locale şi conferinţele filialelor teritoriale. 

3.13.  Organul  de conducere al  PPR de orice nivel  trebuie  reales  în  cazul  în  care  el  şi-a 
pierdut, din diferite motive, jumătate din membrii săi.

3.14. În cazul în care organul de conducere nu-şi îndeplineste funcţiile privind convocarea în 
termen,  respectiv, a  Adunării  Generale  a  organizaţiei  locale,  a  Conferinţei  filialei  sau  a 
Congresului PPR, şi daca Statutul nu prevede altceva, acestea pot fi convocate de către organul 
respectiv de revizie şi control la cererea organizaţiilor care întrunesc nu mai puţin de o treime din 
numărul total al membrilor de partid. 

În  alte  cazuri  Adunarea  Generală sau  Conferinţa  pot  fi  convocate  de  către  preşedintele 
organizaţiei ierarhic superioare. 

TITLUL II. MEMBRII PARTIDULUI
Capitolul IV. Calitatea de membru al partidului

4.1. Poate deveni membru al PPR prin libera adeziune, orice cetaţean al Republicii Moldova, 
care a împlinit 18 ani, recunoaşte Statutul şi Programul Politic ale PPR şi plăteşte cotizaţiile de 
membru. Apartenenţa la PPR este incompatibilă cu apartenenţa la alte formaţiuni politice. 

4.2. Admiterea în rîndurile PPR se face în baza cererii depuse către Biroul organizaţiei locale 
sau, în lipsa acestuia, către Consiliul filialei sau, în lipsa acestuia, către Consiliul Republican.  În 
cererea  de  aderare  persoana  este  obligată  să  declare  pe  propria  răspundere  dacă  este  sau  nu 
membru al altei formaţiuni politice.

4.3. Cererile depuse de persoanele care au deţinut anterior funcţii şi posturi importante la 
nivel local, teritorial sau republican în alte partide, precum şi în organele administraţiei publice 
centrale  sau locale,  urmează  sa  fie  prezentate  pentru  avizare  organelor  de  conducere  ale  PPR 
ierarhic superioare. 

4.4. Cererea de aderare este examinată de către organul de conducere al partidului, căruia i-a 
fost adresată, la şedinţa ordinară a acestuia, dar nu mai tîrziu de o lună de la data depunerii. 

4.5. Membrului PPR i se eliberează legitemaţia  de membru, forma căruia este stabilită de 
Consiliul Republican. 

4.6.  Calitatea  de membru al PPR se pierde prin deces,  demisie  sau excludere  din partid. 
Membrul PPR are dreptul să demisioneze liber din partid, făcînd declaraţia de rigoare. Decizia 
privind excluderea din PPR poate fi atacată, în termen de zece zile, în organul de partid ierarhic 
superior. 

4.7. Sancţiuni care pot fi aplicate membrului PPR în cazul în care acesta a comis abateri de la 
normele statutare sau acţiuni de prejudiciere a PPR:

4.7.1. Mustrare.

4.7.2. Excluderea din partid. 

4.8.  Mustrarea este aplicată membrului de partid prin decizia Biroului organizaţiei locale. 
Decizia privind excluderea din rîndurile PPR se primeşte de către Consiliul Republican în baza 
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Hotărîrii Biroului organizaţiei locale sau a Consiliilor  filialelor. Biroul Executiv poate examina şi 
decide excluderea din rîndurile membrilor de partid din propria iniţiativă.

4.9. Organele de revizie şi control ale organizaţiilor locale, filialelor şi ale PPR sînt în drept 
să examineze, fiecare la nivelul corespunzător, toate litigiile ce ţin de ridicarea calităţii de membru 
al PPR. 

4.10. Cetăţenii care nu au calitatea de membri ai PPR, dar care recunosc şi sînt de acord cu 
principiile programatice şi acţiunile partidului, pot activa ca simpatizanţi ai partidului. Evidenţa 
simpatizanţilor PPR se ţine de către organizaţiile primare şi locale de partid, pe lîngă care aceştia 
doresc să activeze. 

Capitolul V. Drepturile şi obligaţiunile membrilor de partid
5.1. Membrul PPR are dreptul: 

5.1.1. Să participe la acţiunile organizate de PPR şi organizaţiile lui. 

5.1.2. Să participe la elaborarea strategiei şi tacticilor politice ale partidului. 

5.1.3. Să-şi exprime liber opinia, în cadrul adunarilor (conferinţelor) la nivel local, teritorial 
sau naţional, cu privire la poziţia politică a partidului, la activitatea organelor de conducere ale 
acestuia şi a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice. 

5.1.4. Să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale PPR. 

5.1.5. Să se adreseze nemijlocit organelor de conducere ale PPR de orice nivel. 

5.1.6. Să propună şi să fie propus candidat pe listele electorale ale partidului în alegerile 
locale şi parlamentare, în condiţiile legii. 

5.1.7. Să fie recomandat pentru ocuparea unor funcţii publice în administraţia publică locală 
sau centrală. 

5.1.8. Să participe la şedinţele de partid, în cadrul cărora se discută problemele legate de 
persoana şi/sau de activitatea sa. 

5.1.9. Să demisioneze din PPR în orice moment, cu efect imediat. 

5.2.  Pentru  garantarea  drepturilor  membrilor  de  partid,  precum  şi  a  intereselor  PPR  ca 
formaţiune politică, în cadrul partidului funcţioneaza, începînd cu organizaţia locală, organe de 
revizie şi control. 

5.3. Organele de revizie şi control: 

5.3.1. Adoptă decizii privind cazurile de prejudiciere a PPR. 

5.3.2. Înterpreteazea Statutul şi alte documente de partid în cazurile cînd apar controverse. 

5.3.3.  Supraveghează  îndeplinirea  de  către  membrii  de  partid  şi  conducerea  acestuia  a 
prevederilor statutare. 

5.3.4. Examinează protestele membrilor PPR în legătură cu sancţiunile aplicate. 

5.4. Membrul PPR este obligat: 

5.4.1. Să respecte Statutul şi Programul Politic ale partidului. 

5.4.2. Să participe în măsura posibilităţilor la realizarea scopurilor şi sarcinilor programatice 
şi statutare ale PPR. 
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5.4.3. Să platească periodic, în modul stabilit, cotizaţiile de membru. 

5.4.4. Să participe la campaniile electorale desfăşurate de partid. 

5.4.5. Să execute deciziile adoptate de către organele de conducere ale PPR. 

5.4.6. Să nu comită fapte care ar putea aduce prejudicii partidului. 

5.4.7. Să respecte disciplina, normele democraţiei şi eticii interne de partid. 

TITLUL III. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Capitolul VI. Structura PPR 

6.1.  Partidul  Popular  Republican  este  organizat  şi  funcţionează  potrivit  legii,  conform 
criteriului administrativ-teritorial, cuprinzînd: 

6.1.1. Organizaţia primară - pe raza unei secţii de votare. 

6.1.2.  Organizaţia  locală  –  pe  raza  unei  unităţi  administrativ-teritoriale  de  nivelul  întîi, 
întrunind toate organizaţiile primare din teritoriul respectiv. 

6.1.3. Filiala – pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale de nivelul doi, pe raza sectorului 
din  municipiul  Chişinău,  precum  şi  pe  raza  municipiului  Bălţi,  întrunind  toate  organizaţiile 
locale/primare din teritoriul respectiv. 

În  municipiul  Chişinău  poate  fi  creată  o  organizaţie  teritorială  comună  a  filialelor  PPR 
respective  pentru  participare  la  alegerile  primarului  general,  Consiliului  municipal,  precum şi 
pentru desfăşurarea unor acţiuni politice la nivel de municipiu. Funcţionarea organizaţiei teritoriale 
comune a municipiului Chişinău se desfăşoară în baza unui regulament special aprobat de către 
Consiliul Republican. 

În UTA Găgăuzia (Gagauz-Yeri) poate fi creată o organizaţie teritorială comună a filialelor 
PPR respective pentru participare la alegerile başcanului, Adunării Populare, precum şi pentru alte 
activităţi  politice desfăşurate  în conformitate  cu legislaţia  în  vigoare privind statutul  special  al 
autonomiei găgăuze. Funcţionarea organizaţiei teritoriale comune a UTA Găgăuzia se desfăşoară 
în baza unui regulament special aprobat de către Consiliul Republican.

6.2. În cazul în care în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi funcţionează o singură 
secţie de votare, organizaţiei PPR i se atribuie statut de organizaţie locală.

6.3.  În  unitatea  administrativ-teritorială  de  nivelul  întîi  cu  statut  de  localitate  urbană 
organizaţia locală PPR poate fi constituită în baza a cel puţin 3 organizaţii primare de partid.

6.4. În unitatea administrativ-teritorială de nivelul doi filiala PPR poate fi constituită în baza 
a cel puţin 5 organizaţii locale de partid.

Capitolul VII. Organizaţia primară 
7.1. Organizaţia primară PPR se creează de cel puţin trei membri de partid, domiciliaţi în 

secţia  de  votare  corespunzătoare.  Crearea  organizaţiei  primare  este  aprobată  de  către  Biroul 
organizaţiei locale PPR. 

7.2. Organele de conducere ale organizaţiei primare sînt: 

7.2.1. Adunarea.

7.2.2. Secretarul organizaţiei primare. 

7.3. Adunarea este organul suprem de conducere al organizaţiei primare. 
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7.4. Adunarea:

7.4.1. Alege Secretarul organizaţiei primare. 

7.4.2. Elaborează propuneri pentru structurile PPR ierarhic superioare. 

7.4.3. Propune candidaţi pentru înaintarea lor pe lista electorală a PPR în consiliul local de 
nivelul întîi. 

7.4.4. Examinează darea de seamă privind activitatea Secretarului organizaţiei primare.

7.4.5.  Soluţionează  chestiuni  ce  ţin  de  activitatea  PPR  în  teritoriul  secţiei  de  votare 
respective. 

7.5. Adunarea organizaţiei primare se convoacă în funcţie de necesitate de către Secretarul 
organizaţiei primare sau la cererea a cel puţin o treime din membrii ei. Cu drept de vot consultativ 
la adunare pot participa simpatizanţii PPR din teritoriul sectiei de votare respective. 

7.6. Secretarul organizaţiei primare: 

7.6.1. Dirijează activitatea ei.

7.6.2. Reprezintă PPR în relaţiile cu cetăţenii domiciliaţi în raza secţiei de votare respective. 

7.6.3. Prezidează Adunarea organizaţiei primare. 

7.6.4. Colectează cotizaţiile de la membrii organizaţiei primare.

7.6.5. Coordonează activitatea electorală a PPR în cadrul secţiei de votare.

Capitolul VIII. Organizaţia locală.
8.1. Organizaţia locală PPR constituie elementul structural de bază al partidului.   

8.2. Crearea organizaţiei locale se efectuează la Adunarea Generală a membrilor partidului 
din localitatea dată şi este aprobată de către Biroul Permanent al filialei PPR.

8.3. Organele de conducere ale organizaţiei locale sînt:

8.3.1. Adunarea Generală.

8.3.2. Secretarul organizaţiei locale.

8.3.3. Biroul organizaţiei locale.

8.4. Adunarea Generală este organul suprem de conducere al organizaţiei locale. 

8.5. Adunarea Generală:

8.5.1. Alege Secretarul organizaţiei locale.

8.5.2. Alege, la propunerea Secretarului  organizaţiei  locale,  membrii  Biroului organizaţiei 
locale.

8.5.3. Alege Revizorul organizaţiei locale.

8.5.4. Alege delegaţii la Conferinţa filialei PPR din partea organizaţiei locale.

8.5.5.  Propune  lista  de  candidaţi  din  partea  PPR  în  consiliul  local  de  nivelul  întîi  şi 
candidatura PPR la funcţia de primar al localităţii respective.

8.5.6. Propune candidaţi pentru înaintarea lor pe lista electorală a PPR în consiliul unităţii 
administrativ-teritoriale de nivelul doi. 
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8.5.7.  Examinează darea de seamă privind activitatea Secretarului  organizaţiei  locale şi  a 
Biroului ei (anual).

8.5.8. Aprobă bugetul organizaţiei locale (anual).

8.5.9. Decide asupra aplicării sancţiunilor statutare membrilor PPR, care stau la evidenţă în 
organizaţia dată. 

8.5.10. Soluţionează chestiuni ce ţin de activitatea PPR în localitatea respectivă. 

8.6. Adunarea Generală a organizaţiei locale se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai 
rar decît odata la şase luni, de către Secretarul organizaţiei locale sau la cererea a cel puţin o treime 
din  membrii  ei.  Cu  drept  de  vot  consultativ  la  adunare  pot  participa  simpatizanţii  PPR  din 
localitatea respectivă. 

8.7. Secretarul organizaţiei locale: 

8.7.1. Dirijează activitatea ei.

8.7.2. Reprezinta PPR în relaţiile cu cetăţenii  din localitate,  cu autoritatea publică locală, 
precum şi cu reprezentanţii altor formaţiuni politice care activează în localitatea respectivă. 

8.7.3. Prezidează Adunarea Generală. 

8.7.4. Organizează şi conduce activitatea Biroului organizaţiei locale.

8.7.5. Coordonează activitatea electorală a PPR în cadrul localităţii.

8.8. Biroul organizaţiei locale:

8.8.1. Execută deciziile Adunării Generale.

8.8.2. Întreţine relaţii permanente cu structurile abilitate ale organelor ierarhic superioare ale 
PPR.

8.8.3. Elaborează bugetul organizaţiei locale şi îl înainteaza spre aprobare Adunării Generale.

8.8.4. Elaborează propuneri pentru structurile PPR ierarhic superioare.

8.8.5.  La  propunerea  Secretarului  organizaţiei  locale,  alege  Vicesecretarul  şi  Trezorierul 
organizaţiei locale PPR.

8.8.6.  Soluţionează  alte  probleme  ale  organizaţiei  locale  PPR  ce  nu  ţin  de  competenţa 
exclusivă a Adunării Generale.  

8.9. Şedinţele Biroului se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar decît odata pe 
lună. Cu drept de vot consultativ, la şedintele Biroului poate participa orice membru al organizaţiei 
locale PPR.

8.10.  Vicesecretarul  organizaţiei  locale  PPR este  responsabil  de  activitatea  de  agitatie  si 
propagandă a partidului în localitatea data. În lipsa provizorie a Secretarului organizaţiei locale, 
Vicesecretarul îndeplineşte funcţiile acestuia.

8.11.  Trezorierul  organizaţiei  locale  PPR  este  responsabil  de  colectarea  cotizaţiilor  de 
membru, lucrările de secretariat şi evidenta membrilor de partid din localitate.

Capitolul IX. Filiale
9.1.  Filiala  PPR dispune  de  autonomie  în  organizarea  şi  desfăşurarea  activităţii  politice, 

respectînd prevederile Statutului şi Programului Politic ale PPR. 
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9.2.  Crearea  filialei are loc la Conferinţa de constituire  şi se aprobă prin decizia Biroului 
Executiv al PPR.

9.3. Organele de conducere ale filialei sînt: 

9.3.1. Conferinţa.

9.3.2. Preşedintele filialei.

9.3.3. Consiliul filialei.

9.3.4. Biroul Permanent.

9.4. Conferinţa este organul suprem de conducere al filialei PPR. Conferinţa este o adunare a 
delegaţilor desemnaţi de către organizaţiile locale PPR. 

9.5. Conferinţa:

9.5.1. Alege Preşedintele filialei.

9.5.2. Alege Consiliul filialei. 

9.5.3. Alege Comisia de Revizie si Control a filialei

9.5.4. Alege delegaţi la Congresul PPR. 

9.5.5. Soluţionează alte chestiuni care  ţin de activitatea statutară şi programatică a PPR în 
raza unităţii administrativ-teritoriale respective.

9.6. Conferinţa filialei se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar decît odata în doi 
ani. 

9.7. Conferinţa extraordinară a filialei se convoacă: 

9.7.1. În baza deciziei Consiliului filialei. 

9.7.2. În baza deciziei Consiliului Republican al PPR. 

9.7.3. La cererea a cel puţin o treime din organizaţiile locale. 

9.8. Preşedintele filialei este reprezentantul politic al PPR în unitatea adminitrativ-teritorială 
respectivă. 

9.9. Preşedintele filialei:

9.9.1. Convoacă şi prezidează şedinţele Consiliului filialei si ale Biroului Permanent. 

9.9.2. Coordonează activitatea organizaţiilor locale. 

9.9.3.  Reprezintă filiala  şi  dirijează activitatea  ei,  inclusiv  în  timpul  alegerilor  locale şi 
parlamentare, purtînd răspundere de rezultatele lor. 

9.10.  În  cazul  în  care  devine imposibil  ca  Preşedintele  filialei  să-şi  exercite atribuţiile 
statutare, Consiliul filialei alege un Preşedinte interimar, care este obligat să convoace Conferinţa 
filialei în termen de cel mult trei luni. 

9.11. Consiliul filialei: 

9.11.1. Convoacă Conferinţa. 

9.11.2. Alege vicepreşedinţii filialei la propunerea Preşedintelui acesteia. 

9.11.3. Alege Biroul Permanent. 

9.11.4. Alege Secretarul Consiliului la propunerea Preşedintelui filialei.  
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9.11.5.  Audiează  dările  de  seamă anuale  ale  Preşedintelui  filialei şi ale  Secretarului 
Consiliului şi le recomandă Conferinţei spre aprobare. 

9.11.6. Aprobă direcţiile de activitate ale membrilor Consiliului. 

9.11.7. Elaborează propuneri privind activitatea PPR la nivel local (de sat sau oraş), raional şi 
republican. 

9.11.8. Propune candidaţi pentru includerea lor pe lista PPR la alegerile parlamentare, aprobă 
candidaţii pentru includerea lor pe lista PPR la alegerile locale în consiliile unităţilor administrativ-
teritoriale de nivelurile întîi şi doi, precum şi candidaţii la funcţiile de primari. 

9.11.9.  Soluţionează alte chestiuni  legate de activitatea statutară şi  programatică a filialei 
PPR, care nu ţin de competenţa exclusivă a Conferinţei. 

9.12. Membri ai Consiliului filialei sînt: 

9.12.1. Preşedintele şi vicepreşedinţii, Secretarul Consiliului filialei (membri din oficiu). 

9.12.2. Conducătorul grupului de consilieri raionali din partea PPR (membru de drept) 

9.12.3. Membrii aleşi la Conferinţă. 

9.13. La şedinţele Consiliului filialei pot participa cu drept de vot consultativ: 

9.13.1. Preşedintele Comisiei de revizie şi control a filialei. 

9.13.2. Primarii aleşi din partea PPR pe teritoriul de acţiune a filialei.

9.13.3.  Membrii  de  partid  din  rîndul  persoanelor  cu  funcţii  de  răspundere  în  organele 
administraţiei publice locale. 

9.14. Consiliul  filialei se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar decît odata  în 
trimestru. Consiliul se va convoca în termen de cel tîrziu cincisprezece zile după: 

9.14.1. Încheierea lucrărilor Conferinţei. 

9.14.2. Anunţarea datei alegerilor locale şi parlamentare.

9.14.3. Totalizarea oficială a rezultatelor alegerilor locale şi parlamentare.

9.15. Biroul Permanent: 

9.15.1. Elaborează şi propune spre aprobare Consiliului planul de activitate a filialei. 

9.15.2. Asigură executarea deciziilor Consiliului filialei. 

9.15.3.  Întreţine  relaţii  permanente  cu  structurile  abilitate  ale  organizaţiilor  ierarhic 
superioare ale PPR. 

9.15.4. Duce evidenţa membrilor de partid din unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

9.15.5. Elaborează bugetul filialei şi îl înainteaza spre aprobare Consiliului acesteia. 

9.16. Şedinţele Biroului Permanent se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar decît 
o data în lună. 

9.17. Din componenţa Biroului Permanent fac parte: 

9.17.1. Preşedintele şi vicepreşedinţii filialei. 

9.17.2. Secretarul Consiliului filialei. 

9.17.3. Conducătorul grupului de consilieri raionali din partea PPR. 

9.17.4. Membrii Biroului Permanent aleşi de Consiliul filialei la propunerea Preşedintelui ei. 
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9.18. Vicepreşedinţii filialei PPR se aleg în număr de cel puţin două persoane, dintre care 
unul este responsabil de activitatea de agitaţie şi propagandă, iar celălalt poartă răspundere pentru 
construcţia de partid în teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. 

9.19.  Secretarul  Consiliului  filialei  pregăteşte  şedinţele  acestuia  şi  asugură  buna  lui 
desfăşurare, inclusiv poartă răspundere pentru documentarea lor.

Capitolul X. Organele centrale de conducere 
10.1. Organele centrale de conducere ale PPR sînt: 

10.1.1. Congresul partidului. 

10.1.2. Preşedintele partidului. 

10.1.3. Consiliul Republican. 

10.2. Congresul este organul suprem al PPR. Congresul este o adunare a membrilor de partid, 
desemnaţi ca delegaţi în cadrul conferinţelor filialelor. 

Membrii Consiliului Republican, precum şi deputaţii în Parlament şi membrii Guvernului în 
cazul deţinerii de către ei a calităţii de membri ai PPR, sînt delegaţi  la Congres cu vot consultativ.

10.3. Congresul:

10.3.1. Alege Preşedintele partidului pe o durată de patru ani. 

10.3.2. Alege Consiliul Republican al PPR pe o durată de patru ani.  

10.3.3. Alege Comisia de Revizie şi Control a PPR pe o durată de patru ani. 

10.3.4. Adoptă Statutul şi Programul Politic ale PPR. 

10.3.5.  Operează  modificări  şi  completări  la  Statutul  şi  Programul  Politic  ale  PPR. 
Modificarile şi completarile la Statut se adoptă cu o majoritate de cel puţin două treimi din voturile 
delegaţilor prezenţi.

10.3.6. Decide asupra activităţii desfăşurate de către Consiliul Republican. 

10.3.7. Aprobă raportul privind darea de seamă a Comisiei de Revizie şi Control a PPR. 

10.3.8. Adoptă alte decizii ce ţin de activitatea statutară şi programatică a PPR.

10.3.9. Decide asupra sistării activităţii PPR. 

10.4.  Congresul  este  în  drept  să  delegheze  o  parte  din  împuternicirile  sale  Consiliului 
Republican, cu excepţia împuternicirilor stipulate în punctele 10.3.1.-10.3.5., 10.3.9. din prezentul 
Statut.  

10.5. Congresul se convoacă odata în patru ani. Decizia privind convocarea Congresului este 
adoptată de către Consiliul Republican cel tîrziu cu două luni pînă la data deschiderii lucrărilor lui. 
Delegaţii  la  Congres  se  aleg  de  către  organizaţiile  primare  conform cotelor  stabilite  de  către 
Consiliul Republican. Membrii Consiliului Republican sunt delegaţi la Congres din oficiu.

10.6.  Congresul extraordinar se convoacă la decizia  Consiliului  Republican,  din initiativă 
proprie sau la cererea a cel puţin o treime din filiale, în decurs de cel puţin două săptămîni de la 
data  adoptării  deciziei  respective.  Participanţi  deliberativi  la  Congresul  extraordinar,  convocat 
conform prevederilor prezentului punct, sînt delegaţii ultimului Congres ordinar. 

10.7.  Preşedintele  PPR promoveaza Programul Politic  al  partidului,  reprezintă partidul  în 
relaţiile cu organele puterii de stat, cu alte formatiuni politice, atît din ţară cît şi din străinătate, 
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poartă  raspundere  politică,  deopotrivă  cu  Consiliul  Republican,  pentru  rezultatele  campaniilor 
electorale desfăşurate de partid. 

10.8. Preşedintele PPR : 

10.8.1. Dirijeaza în modul stabilit de prezentul Statut şi de regulamentele interne activitatea 
partidului la nivel naţional.

10.8.2. Convoacă şedinţele Consiliului Republican.

10.8.3. Convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Executiv.

10.8.4. Propune chestiuni pentru ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Republican şi Biroului 
Executiv. 

10.9.  În  cazul  în  care  devine  imposibil  ca  Preşedintele  partidului  să-şi  exercite  funcţia, 
interimatul acesteia trece la Vicepreşedintele executiv al PPR, care îl menţine în mod automat pînă 
la următorul Congres ordinar, dacă acesta urmează a fi convocat într-o perioadă mai mică de doi 
ani. 

Dacă pînă la următorul Congres ordinar rămîne o perioadă mai mare de doi ani, Consiliul 
Republican convoacă un Congres extraordinar care alege pentru această perioadă un Preşedinte 
interimar al PPR. 

10.10.  Consiliul  Republican  este  organul  suprem  al  PPR  în  perioada  dintre  congrese. 
Consiliul Republican poartă raspundere politică, deopotrivă cu Preşedintele PPR, pentru rezultatele 
campaniilor electorale desfăşurate de partid 

10.11. Din componenţa Consiliul Republican fac parte: 

10.11.1. Preşedintele Partidului, Vicepreşedintele executiv, vicepreşedinţii PPR, preşedinţii 
filialelor PPR, preşedinţii organizaţiilor de tineret şi de femei ale partidului (membri de drept).  

10.11.2. Deputaţii în Parlament şi membrii Guvernului în cazul deţinerii de către ei a calităţii 
de membri ai PPR (membri din oficiu).

10.11.3. Membrii Consiliului Republican aleşi la Congres. 

10.12. Consiliul Republican:

10.12.1. Adoptă decizia privind convocarea Congresului PPR. 

10.12.2. Alege, la propunerea Preşedintelui PPR, pe Preşedintele Consiliului Republican.

10.12.3.  Alege,  la  propunerea  Preşedintelui  PPR,  Vicepreşedintele  executiv  şi 
vicepreşedinţii. 

10.12.4. Alege, la propunerea Preşedintelui PPR, Biroul Executiv.

10.12.5. Adopta decizii privind participarea PPR la alegerile parlamentare şi locale. 

10.12.6. Decide asupra fuzionării la PPR a altor formaţiuni politice.

10.12.7. Aprobă raportul anual de dare de seamă prezentat de Preşedintele partidului. 

10.12.8. Adoptă decizii cu caracter programatic în baza direcţiilor de activitate stabilite de 
Congres, aprobă sigla, drapelul, semnul electoral şi altă simbolică a PPR. 

10.12.9. Decide asupra activităţii desfăşurate de Biroul Executiv. 

10.12.10. Adoptă decizii privind crearea organizaţiilor şi structurilor interne de partid. 
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10.12.11. Aprobă regulamente privind diverse domenii ale vieţii interne de partid, avînd grijă 
ca ele să nu contravină prezentului Statut. 

10.12.12. Desemnează conducatorii publicaţiilor periodice ale PPR.

10.12.13.  Soluţionează  alte  probleme  de  ordin  politico-programatic,  care  nu  ţin  de 
competenţa exclusivă a Congresului. 

10.12.14.  Consiliul  Republican  aprobă  şi  modifică  lista  candidaţilor  PPR  în  alegerile 
parlamentare sau poate delega competenţa de modificare a listei Biroului Executiv.

10.13.  Consiliul  Republican  este  in  drept  sa  delegheze  o  parte  din  împuternicirile  sale 
Biroului Executiv, cu excepţia împuternicirilor stipulate în punctele 10.12.1-10.12.6. 

10.14. Şedintele Consiliului Republican se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar 
decît odata în patru luni, în baza: 

10.14.1. Dispoziţiei Preşedintelui PPR. 

10.14.2. Deciziei Preşedintelui Consiliului Republican.

10.14.3. Deciziei Biroului Executiv. 

10.14.4. Cererii a cel puţin o treime din membrii Consiliului Republican. 

10.15. Consiliul Republican se convoacă în termen de cel mult două săptămîni dupa: 

10.15.1. Încheerea lucrărilor Congresului. 

10.15.2. Anunţarea datei alegerilor parlamentare sau locale. 

10.15.3. Încheierea campaniei electorale pentru alegerile parlamentare. 

10.16.  Preşedintele  Consiliului  Republican  al  PPR  conduce  cu  activitatea  Consiliului: 
convoacă şi prezidează şedinţele, propune chestiuni pentru includerea în ordinea de zi, efectuează 
controlul asupra realizării deciziilor adoptate de Consiliu. 

10.17.  Biroul  Executiv  al  PPR  este  abilitat  să  adopte  decizii  politice  şi  să  soluţioneze 
chestiuni organizatorice privind activitatea PPR, în limita condiţiilor punctului 10.13 din prezentul 
Statut.

10.18. Biroul Executiv: 

10.18.1. Organizează executarea deciziilor Congresului şi ale Consiliului Republican. 

10.18.2. Coordonează activitatea curentă a filialelor PPR. 

10.18.3. Elaborează tactica politică a PPR, adoptă deciziile respective.

10.18.4. Elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Republican regulamentele ce ţin de 
activitatea organelor si structurilor interne de partid. 

10.18.5.  Elaborează  şi  propune  spre  aprobare  Consiliului  Republican  proiecte  de  alte 
documente şi decizii. 

10.18.6.  Verifică  respectarea  Statutului  privind  desfăşurarea  Conferinţelor  filialelor, 
invalidează hotărîrile lor în cazul încălcării prevederilor statutare. 

10.18.7. Administrează patrimoniul partidului. 

10.18.8.  Elaborează  bugetul  anual  al  PPR  şi  îl  înaintează  spre  aprobare  Consiliului 
Republican. 

10.19. Din componenţa Biroului Executiv fac parte: 

http://www.partide.md

http://www.partide.md/


10.19.1.  Preşedintele  partidului,  Preşedintele  Consiliului  Republican,  Vicepreşedintele 
executiv, vicepreşedinţii PPR, conducatorul fractiunii (grupului) parlamentar al PPR.

10.19.2. Membrii Biroului Executiv aleşi de către Consiliul Republican. 

10.20.  Activitatea  curentă  a  Biroului  Executiv  este  condusă  de  către  Vicepreşedintele 
executiv al PPR, care îndeplineşte funcţiile de prim-vicepreşedinte.

10.21. Vicepreşedinţii PPR trebuie să fie nu mai puţin de doi la număr, dintre care unul este 
responsabil de ideologia partidului, iar celălalt poartă răspundere pentru construcţia PPR.

La propunerea Preşedintelui partidului, în calitate de vicepreşedinţi pot fi aleşi reprezentanţi 
ai teritoriilor cu statut special.

10.22.  Comisia  de  Revizie  şi  Control  a  PPR  este  organul  de  jurisdicţie  din  interiorul 
partidului.

10.23. Comisia de Revizie şi Control:

10.23.1. Alege din rîndul membrilor ei Preşedintele Comisiei.

10.23.2.  Examinează  plîngerile,  reclamaţiile  şi  sesizările  parvenite  la  adresa  organelor 
centrale de conducere ale PPR. 

10.23.3. Cercetează cazurile de conflict între organele centrale de conducere şi filialele PPR. 

10.23.4. Examinează contestaţiile depuse împotriva hotărîrilor adoptate de Biroul Executiv. 

 10.23.5. Membrii Comisiei de Revizie şi Control a PPR nu pot fi concomitent membri ai 
organelor centrale de conducere ale partidului.

TITLUL IV. ORGANIZAŢII CU ACTIVITĂŢI SPECIFICE
Capitolul XI. Organizaţia de tineret a PPR

11.1.  Organizaţia de tineret a PPR activează în baza prezentului Statut  şi a Regulamentului 
Organizaţiei aprobat de către Consiliul Republican.

11.2. Din Organizaţia de tineret fac parte membrii PPR pînă la vîrsta de 25 de ani împliniţi. 

11.3.  Obiectivul principal al  Organizaţiei de tineret a partidului  ţine de educarea politica si 
civica a tinerilor cetăţeni, în spiritul valorilor conservatoriste şi în scopul realizarii politicii PPR.

11.4.  Organizaţia  de  tineret  a  partidului  îşi  alege propriile  organe de  conducere, potrivit 
normelor stabilite de Regulamentul Organizaţiei. 

11.5.  Preşedintele unităţii structurale a Organizaţiei de tineret PPR,  la nivelul respectiv al 
structurii partidului, este membru din oficiu al Biroului organizaţiei locale, al Consiliului filialei 
sau al Consiliului Republican. El poartă răspundere în faţa organului colectiv, din care face parte, 
de activitatea unităţii structurale a organizaţiei de tineret pe care o conduce. 

11.6.  Organizaţiile de partid, la  orice nivel, sprijină politic şi material activitatea unităţilor 
structurale ale Organizaţiei de tineret. 

11.7. În afara sprijinului material  din partea organizaţiei de  partid, unităţile structurale ale 
Organizaţiei  de  tineret  îşi  pot  asigura,  prin  donaţii  sau  activităţi  proprii,  fonduri  suplimentare 
necesare funcţionării lor eficiente. 
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11.8.  Organizaţia  de  tineret  a  PPR  îşi  poate  avea  propria  denumire,  cu  menţiunea 
suplimentară obligatorie “Organizaţia de tineret a Partidului Popular Republican”.

Denumirea  Organizaţiei  de  tineret  a  PPR  se  aprobă  de  către  Consiliul  Republican  al 
partidului. 

11.9.  Organizaţia de tineret a PPR este  în drept să se afilieze la organizaţiile internaţionale 
ale  tineretului  popular-conservatorist şi  să colaboreze  cu  acestea,  avînd  aprobarea Consiliului 
Republican.

Capitolul XII. Organizaţia de femei a PPR
12.1.  Organizaţia de femei a PPR activează în baza prezentului  Statut  şi a Regulamentului 

Organizaţiei aprobat de către Consiliul Republican. 

12.2.  Din  Organizaţia de femei fac parte doamnele şi domnisoarele, care sînt membre ale 
PPR. 

12.3. Obiectivele principale ale Organizaţiei de femei a PPR ţin de desfăşurarea activităţilor 
ce vizează promovarea politicii partidului cu privire la rolul şi locul femeii în familie şi societate, 
lupta prin mijloace politice pentru ameliorarea acestora, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi trai 
pentru  femeile din  mediul  urban  şi  rural,  precum  şi  colaborarea  în  acest  sens  cu  structurile 
societăţii civile şi alte cercuri specializate din ţară şi de peste hotare. 

12.4. Organizaţia de femei a PPR îşi alege propriile organe de conducere, potrivit normelor 
stabilite de Regulamentul Organizaţiei. 

12.5.  Preşedintele unităţii structurale a Organizaţiei de  femei a PPR,  la nivelul respectiv al 
structurii partidului, este membru din oficiu al Biroului organizaţiei locale, al Consiliului filialei 
sau al Consiliului Republican. El poartă răspundere în faţa organului colectiv, din care face parte, 
de activitatea unităţii structurale a organizaţiei de femei pe care o conduce. 

12.6.  Organizaţiile de partid, la  orice nivel, sprijină politic şi material activitatea unităţilor 
structurale ale Organizaţiei de femei. 

12.7. Partidul va promova femeile pe listele electorale de orice nivel cu o reprezentativitate 
de cel puţin treizeci la sută.

12.8. În afara sprijinului material  din partea organizaţiei de  partid, unităţile structurale ale 
Organizaţiei de femei a PPR îşi pot asigura, prin donaţii sau activităţi proprii, fonduri suplimentare 
necesare funcţionării lor eficiente. 

12.9. Organizaţia de femei a PPR îşi poate avea propria denumire, cu menţiunea suplimentară 
obligatorie “Organizaţia de femei a Partidului Popular Republican”.

Denumirea  Organizaţiei  de  femei  a  PPR  se  aprobă  de  către  Consiliul  Republican  al 
partidului. 

12.10. Organizaţia de femei a PPR este în drept să se afilieze la organizaţiile internaţionale 
ale  femeilor cu  viziuni  popular-conservatoriste  şi  să colaboreze  cu  acestea,  avînd  aprobarea 
Consiliului Republican.

TITLUL V. ACTIVITATEA FINANCIAR-ECONOMICĂ A PARTIDULUI
Capitolul XIII. Cotizaţiile de membru
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13.1. Mijloacele financiare ale PPR se formează din cotizaţiile de membru, sponsorizări si 
donaţii benevole  făcute de persoanele juridice  şi fizice din Republica Moldova, precum şi din 
mijloacele obţinute în urma unor activităţi cu caracter economic, desfăşurate în corespundere cu 
legislaţia în vigoare atît de partid, cît şi de agenţii economici la care PPR este fondator. 

13.2.  Cotizaţia de  membru  se  plăteşte  în  bani  de  către fiecare membru  al PPR. Plata 
cotizaţiei are un caracter sistematic.

13.3. Cotizaţiile membrilor PPR se împart în: 

13.3.1.  Cotizaţii ale membrilor de partid, desemnaţi  în  organele puterii publice centrale şi 
locale din iniţiativa partidului. 

13.3.2. Cotizaţii ale membrilor de partid cu salariu permanent.

13.3.3. Cotizaţii ale membrilor de partid neangajaţi în cîmpul muncii.

13.4.1. Pentru membrii de partid cu salariu permanent mărimea cotizaţiilor este calculata de 
ei înşişi, avand drept bază de calcul nu mai puţin de 1 % din mărimea salariului (venitului) lunar. 

13.4.2.  Mărimea  cotizaţiilor  membrilor  de  partid,  desemnaţi  în  organele  puterii publice 
centrale  şi  locale din iniţiativa partidului,  are drept  bază de calcul nu mai puţin de 2  % din 
mărimea salariului (venitului) lor lunar. 

13.4.3.  Mărimea  cotizaţiilor  pentru  membrii  de  partid  neangajaţi  în  cîmpul  muncii  este 
stabilită anual de către Consiliul Republican. 

13.5.  Plata cotizaţiilor de membru este o  îndatorire statutara, îndeplinirea ei trebuie să se 
afle sub un control permanent. Eschivarea de la executarea acestei obligaţiuni implică tragerea la 
răspundere disciplinară, inclusiv excluderea din partid. 

13.6.  Mecanismul  de  colectare  a  cotizaţiilor  de  membru,  inclusiv  mărimea  cotelor  de 
repartizare a venitului de la cotizaţii, este stipulat într-un regulament special, aprobat de Consiliul 
Republican.

Capitolul XIV. Mijloacele financiare şi patrimoniul PPR
14.1. În scopul realizării sarcinilor statutare ale PPR mijloacele financiare ale partidului pot 

fi  folosite  pentru achiziţionarea  unor  bunuri, plata  serviciilor  necesare, retribuirea  lucrătorilor 
angajaţi în statele de aparat ale partidului.. 

14.2. În proprietatea partidului se pot afla : 

14.2.1. Bunurile mobile şi immobile, date în folosinţă organelor de conducere ale PPR. 

14.2.2. Întreprinderi şi organizaţii autogestionare, create de partid în condiţiile legii. 

14.3. Mijloacele financiare ale partidului pot fi utilizate la plata pentru folosirea unor bunuri 
ce se află în proprietate publică sau aparţin altor persoane juridice ori fizice. Drept bază pentru 
aceasta servesc contractele de arendă, de împrumut, de închiriere etc., perfectate în corespundere 
cu legislaţia în vigoare. 

14.4. Biroul Executiv al PPR adoptă decizii privind:

14.4.1.  Numirea  în  funcţie  şi  eliberarea  conducătorilor  întreprinderilor  şi  organizaţiilor 
autogestionare. 

14.4.2. Folosirea în interes de partid a veniturilor acestora. 
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14.4.3. Alte chestiuni legate de calitatea partidului ca fondator al  acestor întreprinderi şi 
organizaţii. 

14.4.4. Aprobarea raportului anual de folosire a veniturilor.

14.5. Veniturile provenite din activitatea întreprinderilor şi organizaţiilor autogestionare ale 
PPR pot  fi  folosite  numai  pentru  realizarea  scopurilor  statutare,  precum şi  pentru  acţiuni  de 
binefacere sau caritate, şi nu pot fi repartizate între membrii partidului.

14.5.1. Biroul Executiv decide asupra folosirii surselor financiare ale partidului, subvenţiilor 
parvenite de la bugetul de stat, aprobă politica contabilă şi desemnează persoana responsabilă de 
evidenţa contabilă

Capitolul XV. Controlul asupra activităţii financiar-economice interne
15.1. Comisia de Revizie şi Control funcţionează în baza Regulamentului propriu, aprobat de 

către Consiliul Republican al PPR.

15.2. Comisia de Revizie şi Control are dreptul de a controla, din proprie iniţiativă sau ca 
urmare  a  reclamaţiilor  şi  sesizărilor  primite,  modul  de  formare  şi  utilizare  a  bugetului 
organizaţiilor partidului, precum şi a celui de nivel naţional.

15.3. Comisia de Revizie şi Control verifică modul de utilizare a alocaţiilor primite  de la 
buget de stat potrivit legislaţiei în vigoare. 

15.4. Concluziile verificărilor efectuate de Comisia de Revizie şi Control sunt prezentate în 
note informative  adresate Biroului Executiv şi în rapoarte înaintate Consiliului Republican şi 
respectiv, Congresului PPR

TITLUL VI. REORGANIZARE ŞI ASOCIERE
Capitolul XVI. Decizia de fuzionare

16.1 Procedura de organizare sau de asociere a partidului întro alianţă politică sau în altă 
formă de asociere a partidelor poate fi iniţiată de către Consiliul Republican

16.2. Decizia de reorganizare sau fuzionare este adoptată de către Congresul Partidului

16.3. Responsabil de procesul de fuzionare este Preşedintele partidului, care propune spre 
aprobare  Consiliului  Republican  componenţă  unui  grup  de  lucru,  împuternicit  cu  pregătirea 
pentru negocieri şi elaborarea proiectelor de documente, necesare fuzionării

16.4. Reorganizarea prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) 
sau transformare se decide de către organele supreme ale partidelor implicate în acest proces în 
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 

TITLUL VII. DISPOZIŢII FINALE
Capitolul XVII. Sistarea activităţii PPR 

17.1. Activitatea PPR poate fi sistată în următoarele cazuri: 

17.1.1. Reorganizarea, asocierea, pierderea  personalităţii juridice.

17.1.2. Dizolvarea prin Hotărîrea definitivă al Curţii de Apel Chişinău.

17.1.3. Declararea neconstituţionalităţii partidului prin Hotărîrea Curţii Constituţionale. 
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17.2. Hotărîrea Congresului privind dizolvarea Partidului Popular Republican se adoptă cu 
votul a cel puţin două treimi din numărul delegaţilor prezenţi. 

17.3. Congresul partidului stabileşte procedura şi termenul în care se va efectua lichidarea.  

17.4. Hotărîrea privind dizolvarea PPR trebuie să includă componenţa nominală a Comisiei 
de lichidare. 

17.5.  Destinaţia  bunurilor  rămase  după  lichidare,  precum  şi  termenul  –  limită  în  care 
creditorii îşi pot prezenta creanţele va fi de cel puţin 30 de zile din data publicării hotărîrii în cauză 
în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

17.6. Patrimoniul şi bunurile PPR, rămase după dizolvarea partidului şi efectuarea plăţilor de 
rigoare vor fi folosite în scopuri de binefacere. 
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