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S T A T U T U L 
Partidului Politic pentru Unirea Moldovei 

C A P I T O L U L  1

1. DISPOZIŢII GENERALE
Denumirea Partidului
Art. 1. 
Denumirea partidului este „Partidul Politic pentru Unirea Moldovei”. Denumirea prescurtată a 
partidului este PPUM în continuare – Partid. 

PRINCIPIILE GENERALE

Art. 2. 
Partidul este o organizaţie politică, creată benevol în Republica Moldova din iniţiativa cetăţenilor 
bazată  pe  principii  civice  şi  idealuri  general-umane   comune.  Partidul  militează  pentru 
dezvoltarea Republicii  Moldova în conformitate  cu rigorile  statului  de drept,  ale  democraţiei 
politice,  economice şi sociale  pentru consolidarea şi participarea activă a cetăţenilor  în viaţa 
social-politică, economică şi culturală; crearea condiţiilor necesare pentru realizarea drepturilor 
egale a cetăţenilor conform standardelor umane. 

Art. 3. 
Partidul îşi desfăşoară activitatea conform Constituţiei Republicii Moldova, legislaţiei în vigoare 
şi prevederilor Statutului şi Programului Partidului.

Art. 4. 
Partidul  devine  persoană  juridică  din momentul  înregistrării  statutului  la  Ministerul  Justiţiei, 
dispune de conturi bancare, ştampilă, blanchete, emblemă, organ de presă. 

Art. 5. 
Partidul  funcţionează  pe întreg teritoriul  Republicii  Moldova,  colaborează  cu toate  partidele, 
mişcările, asociaţiile, organizaţiile din Moldova şi de peste hotare, care promovează şi desfăşoară 
priorităţi comune socio-umane pe teritoriul Republicii Moldova, ce se referă la destinul omului, 
dezvoltarea  spirituală  intelectuală  şi  armonioasă,  participă  în  mod  constructiv  la  afirmarea 
Moldovei într-un stat European, independent şi democratic. 

Art. 6.
Partidul stabileşte contacte, înaintează demersuri în organele de stat ale Republicii  Moldova în 
scopul soluţionării dificultăţilor. 

Art. 7.
Sediul partidului se află în or. Chişinău, str. Calea Ieşilor, 14/2.
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C A P I T O L U L   II 

SCOPURILE. OBIECTIVELE ŞI DIRECŢIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE ALE 
PARTIDULUI 

Scopul  fundamental  al  Partidului  este  consolidarea  societăţii  şi  stimularea  activităţii  politice, 
economice şi culturale a cetăţenilor Republicii Moldova, orientarea spre ameliorarea nivelului de 
trai,  stimularea  procesului  de  educaţie  spirituală,  morală  şi  estetică  a  poporului,  promovarea 
profesionalismului  în  toate  sferele  de  activitate,  inclusiv  în  structurile  statale  şi  organele  de 
conducere  ale  ţării;  susţinerea  principiului  egalităţii  în  drepturi  a  femeilor  şi  bărbaţilor; 
favorizarea aplicării în practică a posibilităţilor profesionale, a capacităţilor intelectuale şi forţei 
spirituale  a  cetăţenilor  din  Republica  Moldova.  Modernizarea  social-economică  şi  politică  a 
Republicii Moldova, edificarea statului social prosper în interesul tuturor cetăţenilor. Aderarea 
Republicii Moldova la Uniunea Europeană în scopul atingerii unui standard de viaţă decent.

Art. 8.
Cultivarea în societate a spiritului de solidaritate umană, de respect al persoanei şi al familiei în 
interesul prosperităţii sociale. 

1. Apărarea  drepturilor  şi  libertăţilor  omului,  respectarea  dreptului  omului,  al  tuturor 
cetăţenilor, fără deosebire de origine etnică, limbă, stare socială, confesiune religioasă. 

2. Promovarea unor politici sociale active în domeniul educaţiei, medicinii, culturii, ştiinţei. 
Asigurarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea învăţămîntului, ştiinţei şi culturii, fără 
de care este imposibilă dezvoltarea armonioasă şi intelectuală a personalităţii şi progresul 
general al societăţii. 

3. Protecţia  familiei  şi  copilului.  Afirmarea  rolului  femeii  în  societate;  crearea  condiţiilor 
pentru  dezvoltarea  spirituală  a  familiei.  Ameliorarea  situaţiei  demografice,  susţinerea 
tinerelor familii.

4. Instituirea unui sistem de ocrotire a sănătăţii pentru toată populaţia Republicii Moldova; 
acordarea unei atenţii deosebite populaţiei din localităţile rurale! 

5. Educaţia cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa 
publică, precum şi la edificarea unei societăţi civile. 

6. Promovarea  unei  politici  externe  pragmatice  de  colaborare  cu  ţările  străine,  luînd  în 
consideraţie interesele naţionale ale Republicii Moldova. 

Art.9.
Modalităţile realizării obiectivelor, prevăzute în programul Partidului
1. Consolidarea Statalităţii Republicii Moldova. Apărarea suveranităţii naţionale, independenţei 
şi integrităţii teritoriale.

2. Promovarea  programelor  de  restructurare  şi  modernizare al  economiei naţionale. 
Asigurarea unei dezvoltări durabile din contul multiplicării ramurilor profitabile ale economiei, 
aplicării  politicilor  industrial-agrare  moderne,  susţinerii  întreprinderilor  mici  şi  mijlocii  şi 
implementării programelor economico-investiţionale pentru  cetăţenii ce muncesc peste hotare, 
valorificarea  factorilor  geopolitici  tradiţionali  în  promovarea  intereselor  economice  ale 
Republicii Moldova, creşterea ponderii mărfurilor moldoveneşti pe pieţele din est şi vest.

3. Edificarea  statului  social  şi  democratic.  Acordarea  celor  mai  largi  drepturi  şi  libertăţi 
fundamentale,  indiferent  de  naţionalitate  şi  origine  etnică,  în  conformitate  cu  principiile 
prevăzute în Constituţia republicii, o dezvoltare armonioasă, spirituală, intelectuală şi fizică al 
cetăţenilor din Republica Moldova. Crearea condiţiilor necesare pentru implantarea femeilor la 
conducerea statului, promovarea femeilor la posturi de conducere.



4. Promovarea unor politici social active. Majorarea numărului la proiecte social – economice. 
Acordarea  ajutorului  moral  şi  material  păturilor  vulnerabile  ale  societăţii,  mamelor  cu  mulţi 
copii, orfanilor, invalizilor, pensionarilor. 

5. Consolidarea  familiei, protecţia  familiei  şi  copilului,  ameliorarea  situaţiei  demografice, 
susţinerea financiar-materială  a tinerei  familii  şi familiilor  cu copii,  soluţionarea problemelor 
locative, implementarea măsurilor eficiente de protecţie a copiilor orfani.

6. Susţinerea programelor ecologice în scopul menţinerii sănătăţii naţionale.

7. Stimularea dezvoltării  tuturor genurilor artei naţionale în direcţia dezvoltării  spirituale a 
poporului. Renaşterea tradiţiilor, datinilor, obiceiurilor şi creaţiei populare.

8. Susţinerea unei atmosfere favorabile pentru dezvoltarea intelectuală,  spirituală  şi  fizică a 
tineretului şi copiilor.

9. Difuzarea informaţiei privind activitatea partidului. 
Art.10.
Direcţiile principale şi formele de activitate ale Partidului  
1. Realizarea prevederilor şi obiectivelor statutare şi de program.
2. Organizarea activităţii interne a Partidului.
3. Participarea  la  alegerile  în  organul  reprezentativ  al  puterii  de  stat  la  toate  nivelurile  şi 

desfăşurarea unei campanii electorale active.
4. Partidul  creează  întreprinderi,  centre,  instituţii,  cluburi,  ateliere  de  creaţie,  organizează 

festivităţi, expoziţii, conferinţe, sondaje de opinii, simpozioane şi alte manifestări publice, 
în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

5. Dispune de mijloace de informare în masă.
6. Desfăşoară alte activităţi în corespundere cu legislaţia în vigoare. 

C A P I T O L U L   III

CALITATEA DE MEMBRU.
CONDIŢIILE ŞI MODUL ADERĂRII LA PARTID, IEŞIRII ŞI EXCLUDERII DIN 

RÎNDURILE PARTIDULUI
CALITATEA DE MEMBRU:

Art.11.
Membru  de partid  poate  deveni  orice  cetăţean  al  Republicii  Moldova indiferent  de  originea 
etnică, limba vorbită, confesiunea religioasă sau starea socială; vîrsta atinsă 18 ani, recunoaşterea 
şi contribuirea premizelor oglindite în Program şi Statut. 

Art. 12.
Aderarea la Partid se efectuează în baza cererii în scris, depuse în organizaţia primară, sau în 
organul central de conducere al partidului. 

Art.13.
Suspendarea din rîndurile  partidului  se efectuează  de către  organizaţia  primară,  sau de către 
organul central de conducere al partidului, conform cererii depuse de către membrul partidului, 
sau  în  caz  de  încălcare  a  statutului.  Cererea  de  demisie  din  propria  iniţiativă  din  rîndurile 
Partidului se adresează în scris organizaţiei primare de partid.

C A P I T O L U L IV

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR PARTIDULUI



Art.14.
MEMBRII   PARTIDULUI  AU  URMĂTOARELE  DREPTURI:

1. Să aleagă şi să fie ales în componenţa organelor de conducere al partidului;
2. Să-şi expună liber opinia referitor la activitatea partidului;
3. Să participe la acţiunile organizate de partid.
4. Să participe la elaborarea liniei politice  a partidului;
5. Să se adreseze nemijlocit organelor de conducere ale partidului;
6. Să propună şi să fie propus candidat pe listele electorale ale partidului în alegerile locale, 

parlamentare şi preşedinţiale, în conformitate cu legislaţia.
7. Să fie recomandat pentru ocuparea unor funcţii în administraţia publică locală sau centrală;
8. Să participe la şedinţe, mitinguri şi alte manifestaţii;
9. Să fie informat despre activitatea organului teritorial şi hotărîrilor organelor de conducere 

centrale;
10. De  a  reprezenta  Partidul  în  calitate  de  delegat  sau  invitat  la  Simpozioane,  conferinţe, 

congrese şi alte manifestări politice, culturale naţionale şi internaţionale.
11. Să demisioneze din partid după voinţă.

Art. 15.
MEMBRII  PARTIDULUI AU  URMĂTOARELE   OBLIGAŢII:  

1. Să cunoască şi să respecte prevederile Statutului şi Programului partidului;
2. Să consolideze  rîndurile  partidului  şi  să contribuie  la sporirea numărului  de membri  al 

partidului;
3. Să participe la realizarea scopurilor şi sarcinilor Programei şi Statutului partidului;
4. Să participe la campaniile electorale desfăşurate de partid; 
5. Să execute deciziile adoptate de către organele de conducere ale partidului;
6. Se participe la adunările organizaţiei primare, de a respecta disciplina internă de partid, de 

a contribui la menţinerea şi consolidarea partidului
7. Să nu comită fapte, care ar putea dăuna premizelor partidului. 

C A P I T O L U L   V

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PARTIDULUI ŞI ORGANELE DE 
CONDUCERE

PRINCIPII GENERALE 
Art. 16.
Partidul  se  formează  pe  baza  principiului  teritorial;  la  nivel  republican,  raional,  orăşenesc, 
municipal şi sătesc. 

Organele de conducere teritoriale ale partidului sunt: 

Art. 17.
1. La nivel republican: Congresul, Consiliul Republican şi Comitetul Executiv, Preşedintele 

partidului, Comisia de Control.
2. La nivel de organizaţie teritorială: Conferinţa, Consiliul raional, (municipal şi orăşenesc), 

Comitetul Executiv, Preşedintele organizaţiei teritoriale, Comisia de Control. 
3. La  nivel  de  organizaţie  locală:  Adunarea  Generală,  Comitetul  Executiv,  Preşedintele 

organizaţiei şi Comisia de Control. 

Art. 18.
Organele de conducere ale Partidului la toate nivelurile sînt alese prin vot deschis sau secret. 
Modalitatea votării este stabilită de către organul respectiv. La alegerea organelor de conducere 
ale Partidului se respectă principiul reînnoirii componenţei lor.



Art. 19.
Un membru al Partidului poate fi ales concomitent în cel mult trei funcţii executive la diferite 
niveluri.

Art. 20.
Hotărîrile organelor de conducere ale Partidului la toate nivelurile se adoptă prin votul majorităţii 
membrilor prezenţi.

CONGRESUL:

Art. 21.
1. Organul suprem de conducere al Partidului este Congresul.

2. Congresul se convoacă o dată în patru ani. Congresul extraordinar al Partidului se convoacă 
prin  Hotărîrea  Consiliului  Republican  sau  la  cererea  a  1/3  din  organizaţiile  raionale. 
Delegaţii Congresului extraordinar  sunt delegaţii ultimului congres ordinar.

3. Data  convocării  şi  proiectul  ordinii  de  zi  a  Congresului  se  aprobă  de  către  Consiliul 
Republican al Partidului.

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

5. Congresul Partidului:

5.1. adoptă şi operează modificări în Programul şi Statutul Partidului

5.2. adoptă strategia Partidului

5.3. alege Consiliul Republican al Partidului pe un termen de patru ani

5.4. alege Comisia Republicană de Control a Partidului pe un termen de patru ani

5.5. aprobă decizii privind reorganizarea, fuzionarea cu alte formaţiuni politice sau încetarea 
activităţii partidului

5.6. examinează contestările membrilor de partid adresate Congresului.

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

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

CONSILIUL REPUBLICAN

Art. 22.
1.  În  perioada  dintre  Congrese,  conducerea  partidului  este  exercitată  de  către  Consiliul 
Republican  al  partidului,  care  este  ales  din  reprezentanţi  ale  tuturor  organizaţiilor  raionale, 
orăşeneşti  şi  municipale  ale  partidului.  Preşedinţii  organizaţiilor  raionale,  orăşeneşti  şi 
municipale ale partidului sunt membri ai Consiliului.  Consiliul este condus de către unul din 
preşedinţii partidului. Şedinţa Consiliului Republican se convoacă nu mai rar de două ori pe an: 
de  către  Preşedintele  Partidului  sau  la  solicitarea  a  cel  puţin  1/3  din  numărul  membrilor 
Consiliului Republican

Consiliul Republican:

2. Elaborează şi coordonează realizarea strategiei şi tacticii Partidului.

3. Alege sau revocă preşedinţii, vicepreşedinţii partidului, membrii Comitetului Executiv Politic, 
stabileşte competenţele acestora.



4. Aprobă şi modifică lista candidaţilor Partidului în alegerile parlamentare sau poate delega 
competenţa de modificare a listei Comitetului Executiv Politic.

5. Aprobă strategia electorală a Partidului în campaniile electorale.

6. Aprobă deciziile privind schimbarea emblemei şi a simbolului electoral al Partidului; 

7. Aprobă structura Aparatului Partidului.

8. Confirmă în funcţii liderii organizaţiilor de tineret ale Partidului.

9. Aprobă regulamentele de activitate internă a Partidului.

10. În cazul abaterilor grave de la prevederile Programului şi ale Statutului Partidului, aprobă 
decizii de reorganizare a organizaţiilor raionale.

11. Stabileşte procedura de convocare a adunărilor/conferinţelor extraordinare în  organizaţiile 
respective.

12. Cooptează noi membri sau exclude din rîndurile Consiliului  Republican sau din rîndurile 
Partidului persoanele care nu-şi onorează obligaţiile.

13. Adoptă decizii privind fondarea alianţelor şi blocurilor electorale cu alte partide şi organizaţii 
social-politice în campaniile electorale.

14. Aprobă bugetul anual şi decide asupra executării acestuia. 

15. Înaintează Congresului propuneri referitoare la reorganizarea sau dizolvarea Partidului.

Şedinţele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea simplă a membrilor. 

Hotărîrile Consiliului Republican se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor. 

COMITETUL EXECUTIV POLITIC

Art. 23.
Coordonează activitatea partidului între şedinţele Consiliului Republican şi exercită conducerea 
operativă a partidului. 

Comitetul Executiv Politic se alege de Consiliul Republican.

Conducerea CEP este efectuată de către Preşedintele partidului.

COMITETUL EXECUTIV POLITIC:

1. Organizează realizarea hotărîrilor Congreselor partidului şi ale Consiliului Republican.    
2. Iniţiază propuneri în instanţe , examinează probleme ce ţin de interes statal, naţional şi de 

partid,  acordă  consultaţii,  prezintă  recomandări,  face  declaraţii  publice  din  numele 
Partidului pe chestiunile ce ţin de situaţia social economică şi politică la nivel republican şi 
local.

3. Coordonează activitatea Partidului în perioada dintre şedinţele Consiliului Republican.
4. Adoptă decizii privind realizarea hotărîrilor Congresului şi ale Consiliului Republican.
5. Exercită  controlul  executării  hotărîrilor  organelor  centrale  de  conducere  de  către 

organizaţiile raionale ale Partidului. 
6. Coordonează activităţile  reprezentanţilor Partidului în  organele publice centrale şi locale.
7. Fondează asociaţii,  comisii  specializate şi grupuri de lucru în diverse domenii ce ţin de 

interesele strategice şi tactice ale Partidului.
8. Confirmă  lista  candidaturilor  propuse  de  către  Consiliile  Executive  raionale  pentru 

alegerile locale.
9. Elaborează şi aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a subdiviziunilor structurale 

ale Partidului, alte regulamente.
10. Confirmă în funcţie lucrătorii Aparatului.



11. Organizează activitatea editorială, alte activităţi;
12. Administrează  patrimoniul  Partidului,  decide  asupra  folosirii  surselor  financiare  ale 

Partidului,  aprobă  politica  contabilă  şi  desemnează  persoana  responsabilă  de  evidenţa 
contabilă.

13. Elaborează  şi  implementează  sistemul  de  instruire  a  cadrelor,  inclusiv  a  activiştilor  de 
partid.

14. Coordonează  activitatea  organizaţiilor  de  tineret  şi  a  altor  organizaţii  create  în  cadrul 
Partidului.

15. Aprobă  şi  modifică  listele  de  candidaţi  pentru  alegerile  locale  din  Consiliul  municipal 
Chişinău.

16. Aprobă decizii disciplinare, inclusiv excluderea din Partid.
17. Execută şi alte atribuţii la indicaţia Consiliului Republican.

Şedinţele  Comitetului  Executiv  Politic  sunt  deliberative  dacă  la  ele  participă  majoritatea 
membrilor săi.

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

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

ORGANIZAŢIILE RAIONALE ORĂŞENEŞTI, MUNICIPALE ŞI PRIMARE

Art. 24.
Organizaţiile primare

Organizaţia primară:

Unitatea de bază a Partidului o constituie organizaţia primară, care întruneşte cel puţin 3 membri 
ai Partidului din teritoriul respectiv.

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

teritoriului unei secţii de votare.

3. Organizaţia primară este constituită prin hotărîrea adunării de constituire a membrilor care 
au depus cereri de aderare la Partid. În baza procesului verbal, biroul executiv al consiliului 
municipal, raional confirmă hotărîrea în cauză.

4. Şedinţele organizaţiei primare se convoacă nu mai rar decît o dată la 2 luni.

Organele de conducere şi control ale organizaţiei primare sînt:

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

- Biroul  care  se  alege  în  cazurile  cînd  numărul  membrilor  organizaţiei  depăşeşte  15 
persoane.

- Comisia de control

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



Art. 25.
Adunarea generală:
1. Stabileşte  modalităţile  activităţii  biroului  de  partid,  organizează  şi  monitorizează 

implementarea Programului Partidului, a hotărîrilor organelor ierarhic superioare de partid, 
a propriilor decizii.

2. Elaborează şi adoptă tactici de activitate în campaniile electorale în cadrul circumscripţiei 
sau a secţiei de votare.

3. Înaintează lista de candidaţi la funcţia de primari şi consilieri locali.

4. Pune în discuţie şi adoptă hotărîri ce ţin de diverse probleme ale vieţii de partid.

5. Adoptă  decizii  cu  privire  la  crearea,  completarea  şi  executarea  bugetului  organizaţiei 
primare.

6. Alege preşedintele, biroul, pe un termen de doi ani.

7. Adoptă decizii asupra raportului de activitate al preşedintelui sau biroului organizaţiei.

8. Alege comisia de control pe un termen de doi ani.

9. Deleghează reprezentanţi la conferinţele raionale.

Adunarea generală  adoptă hotărîri  cu o majoritate  simplă de  voturi  ale  membrilor  Partidului 
prezenţi la adunare.

Art. 26.
Biroul organizaţiei primare:
1. Aprobă planurile de activitate şi monitorizează realizarea lor.
2. Monitorizează  îndeplinirea  propriilor  hotărîri,  a  adunării  generale  şi  a  însărcinărilor 

membrilor de partid.

3. Organizează diverse manifestări în scopul creării unei imagini favorabile a Partidului în 
localitate.

4. Organizează  activităţi  electorale,  înaintează  membrii  Partidului  în  diferite  funcţii, 
coordonează activitatea reprezentanţilor Partidului în organele publice locale.

5. Decide asupra altor chestiuni ale vieţii interne de partid.

Art. 27.

Comisia de control a organizaţiei primare:
1. Alege preşedintele.
2. Efectuează  controlul  activiţăţii  organizaţiei  primare  în  conformitate  cu  regulamentul 

privind Comisia Republicană de Control.
3. Prezintă rapoarte adunării generale.

Art. 28.
Organizaţia raională, organizaţia de sector şi organizaţia municipală
Organizaţia  raională  (mai  departe  pe  cuprinsul  prezentei  secţiuni,  organizaţia  de  sector  sau 
organizaţia municipală) este formată din organizaţii primare ale Partidului.

Organele de conducere, de control ale organizaţiei raionale sînt:



- Conferinţa.
- Consiliul Executiv al organizaţiei raionale.
- Biroul Consiliului Executiv raional
- Comisia de control

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

Conferinţa raională:

- Alege şi revocă Biroul şi Consiliul Executiv al organizaţiei raionale.
- Examinează  rapoartele  de activitate  ale  Consiliului  şi  Comisiei  de Control  pe perioada 

respectivă.
- Alege Comisia de Control pe un termen de doi ani.
- Alege delegaţi la conferinţele şi congresele republicane
- Biroul şi Consiliul Executiv se aleg pe un termen de doi ani.

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

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

Art. 29.

Consiliul Executiv al organizaţiei raionale:
1. Alege  şi  revocă  preşedintele  organizaţiei  raionale,  vicepreşedinţii,  membrii  Biroului 

Consiliului Executiv

2. Adoptă  decizii cu privire la convocarea conferinţelor şi a cotei numerice a reprezentanţilor 
organizaţiilor primare.

3. Coordonează  activitatea  organizaţiilor  primare,  monitorizează  realizarea  de  către  ele  a 
obiectivelor şi sarcinilor Partidului.

4. Aprobă listele candidaţilor la funcţia de primari,  consilieri raionali

5. Înaintează candidaturi la funcţia de deputat în Parlament.

6. Şedinţele Consiliului Executiv au loc nu mai rar decît o dată la 3 luni.

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

1. Biroul Consiliului Executiv are următoarea componenţă.

- Preşedinte.

- 1-3 vicepreşedinţi.

- 5-15 membri (responsabilităţile organizatorice se stabilesc de birou).

2. Biroul Consiliului Executiv al organizaţiei raionale:

- Coordonează  activitatea  organizaţiei  raionale  în  perioada  dintre  şedinţele  Consiliului 
Executiv în chestiunile politice şi interne de partid

- Aprobă planurile de activitate şi monitorizează realizarea lor.



- Monitorizează îndeplinirea propriilor hotărîri şi ale conferinţei raionale.

- Organizează diverse manifestări în scopul creării unei imagini favorabile ale Partidului în 
teritoriu.

- Modifică listele candidaţilor la funcţiile de primar şi consilieri de toate nivelurile, prezintă 
materialele  respective  în  comisiile  de  circumscripţie,  organizează  activităţi  electorale, 
înaintează membrii  Partidului în diferite funcţii,  coordonează activitatea reprezentanţilor 
Partidului în organele publice locale.

- Decide asupra altor chestiuni ale vieţii de partid.

- Şedinţele se convoacă după necesitate, dar nu mai puţin de o dată în trimestru.

- Şedinţele se convoacă la iniţiativa preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor 
Biroului.

- Şedinţele sînt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor.

- Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.

Comisia de Control a Consiliului Executiv raional:
1. Alege preşedintele

2. Efectuează controlul activităţii organizaţiilor primare, asigură transparenţa executării 
bugetului organizaţiilor primare şi raionale.

3. Convoacă şedinţe în caz de necesitate.

4. Prezintă rapoarte în cadrul conferinţelor raionale.

Art. 30.
Preşedinţii şi vicepreşedinţii Partidului
Preşedintele de Onoare a partidului este ales pentru merite deosebite în activitate în Republică 
sau în Partid.

Preşedintele de Onoare este ales de către Consiliul Republican.

El  prezintă  partidul  la  diverse  întîlniri  sau  foruri  republicane  şi  internaţionale.  Participă  în 
calitate  de  Preşedinte  de  Onoare  la  manifestările  organizate  de  Partid.  Face  publică  poziţia 
partidului în ţară, peste hotarele ei şi în mass-media. Participă la Congrese, şedinţele Consiliului 
Republican şi a Comitetului Executiv. Este membru al Consiliului Republican şi a Comitetului 
Executiv. 

Art.31.
În scopul efectuării unei dirijări mai eficiente pot fi propuşi doi preşedinţi (copreşedinţi). 
Ambii preşedinţi au împuterniciri egale.

PREŞEDINTELE  PARTIDULUI

Art.32.
Preşedintele  partidului  promovează  Programul  partidului,  dirijează  activitatea  partidului, 
reprezintă partidul în raporturile sale oficiale cu organele conducerii de stat şi alte formaţiuni 
politice, inclusiv şi internaţionale. 

Preşedintele Partidului: 
Art.33. 
1. Conduce activitatea Partidului,

2. Este Preşedinte al Comitetului Executiv Politic,



3. Prezidează şedinţele Consiliului Republican al Partidului,

4. Propune Consiliului Republican spre aprobare candidaturile la funcţiile de vicepreşedinţi ai 
Partidului, membri ai Comitetului Executiv Politic,

5. Propune Consiliului Executiv Politic spre aprobare proiectul bugetului anual al Partidului,

6. Reprezintă Partidul în relaţiile cu organele oficiale de stat, cu partide şi formaţiuni social-
politice din ţară şi din străinătate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice,

7. În rezultatul consultărilor cu membrii Comitetului Executiv Politic, poartă negocieri cu alte 
partide şi organizaţii social-politice privind crearea alianţelor sau a blocurilor electorale, 
fuzionare  cu  alte  formaţiuni  politice.  Rezultatele  acestor  negocieri  vor  fi  discutate  şi 
confirmate prin deciziile Consiliului Republican,

8. Preşedintele este ales pe un termen de patru ani de către Consiliul Republican.

Vicepreşedinţii 
Candidaturile la funcţiile de Vicepreşedinte sunt aprobate şi eliberate la Consiliul Republican. 

Art.34.
Vicepreşedinţii elaborează şi susţin programe politice în domeniile: economic, social, cultural, 
relaţii externe, coordonează, după caz, departamentele Consiliului Republican, îndeplinesc şi alte 
atribuţii stabilite de preşedinte şi Comitetul Executiv Politic. 

COMISIA  DE  CONTROL

Art.35.
1.  În  scopul  efectuării  controlului  asupra  îndeplinirii  cerinţelor  Statutului,  precum şi  asupra 
activităţii economico-financiare, se creează comisia de control în număr de 3 membri la nivel 
republican, raional, orăşenesc (municipal).  

2. Comisia Republicană de control se alege la Congres printr-o simplă majoritate de voturi şi este 
subordonată Congresului. 

Comisia este obligată:

1. să adopte decizii privind fiecare caz de prejudiciere a partidului; 
2. să interpreteze Statutul şi alte documente de partid în cazul cînd apar controverse;
3. să  supravegheze  îndeplinirea  de  către  membrii  de  partid  şi  conducerea  acestuia  a 

prevederilor statutare. 

Comisia de Control se întruneşte anual sau de cîte ori este necesar.

Comisiile  de  control  ale  organizaţiilor  teritoriale  raionale  şi  a  partidului  sunt  în  drept  să 
examineze, fiecare la nivelul corespunzător, toate litigiile ce ţin de ridicarea calităţii de membru 
al partidului. 

C A P I T O L U L  VI

PATRIMONIUL ŞI ACTIVITATEA FINANCIARĂ A PARTIDULUI
Art.36.
În scopul  realizării  sarcinilor  statutare  şi  a  Programului  partidului,  partidul  poate dispune de 
patrimoniu şi de surse de finanţare.

Partidul  poate  avea  drept  prioritate:  mijloace  băneşti,  clădiri,  edituri,  mijloace  de  transport, 
mijloace de informare în masă,  întreprinderi,  precum şi altă  avere,  care este necesară pentru 
îndeplinirea  sarcinilor  statutare.  Mijloacele  băneşti  ale  partidului  se  formează  din  donaţii 



benevole  din  partea  organizaţiilor  şi  persoanelor  particulare,  şi  în  urma  altor  activităţi  ale 
partidului în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Mijloacele  financiare  ale  partidului  pot  fi  folosite  pentru  achiziţionarea  unor  bunuri,  pentru 
retribuirea lucrărilor şi serviciilor necesare în scopul realizării sarcinilor statutare. 

Mijloacele financiare ale partidului pot fi utilizate la plata pentru folosirea unor bunuri ce aparţin 
altor  persoane.  Drept  bază  pentru aceasta  servesc contractele  de împrumut,  de închiriere,  de 
credit etc., perfectate în corespundere cu legislaţia în vigoare.

În scopul realizării sarcinilor statutare, partidul poate crea în modul stabilit de lege întreprinderi 
şi organizaţii autogestionare, cu drepturi de persoană juridică.

Păstrarea, evidenţa şi administrarea patrimoniului se stabilesc de către Consiliul Republican.

C A P I T O L U L  VII

RELAŢII  INTERNAŢIONALE
Art.37.
Partidul, în conformitate cu Statutul şi legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, are dreptul să 
întreţină contacte şi relaţii internaţionale, cu organizaţii similare din străinătate. 

C A P I T O L U L  VIII

PRINCIPIILE  JURIDICE
Art.38.
Prezentul Statut intră în vigoare din momentul înregistrării lui de către Ministerul Justiţiei.

Partidul şi organizaţiile teritoriale sunt persoane juridice, dispun de conturi bancare, au atributica 
respectivă, ştampilă cu inscripţia corespunzătoare. 

C A P I T O L U L  IX

REORGANIZAREA ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII  PARTIDULUI
Art.39.
Activitatea Partidului poate înceta în cazurile cînd aceasta întră în contradicţie cu Constituţia 
Republicii Moldova şi legislaţia în vigoare, la fel şi în cazul cînd activitatea sa nu contribuie la 
realizarea obiectivelor statutare.

Activitatea Partidului poate fi sistată prin hotărîrea Congresului, în conformitate cu legislaţia în 
vigoare.


