
Adoptat de Adunarea Generală Constituantă 

din 15 august 1999

S T A T U T U L
PARTIDULUI REPUBLICAN DIN MOLDOVA

1. Dispoziţii Generale
1.1. Partidul  Republican din Moldova (în continuare - Partidul) este o organizaţie social-

politică benevolă a cetăţenilor Republicii Moldova constituilă pe baza comunităţii de idei, idealuri 
şi scopuri, care va contribui la realizarea voinţei politice a acestora prin cucerirea în mod legal a 
puterii de stat şi participare la executarea ei, în vederea constituirii unui stat suveran, independent, 
unitar, democratic, unei societăţi civile.

1.2.  Partidul  dispune  de  mijloace  de  informare  în  masă  proprii,  desfăşoară  activitate 
editorială în conformitate cu legislaţia.

1.3.  Partidul îşi  exercită activitatea în baza Constituţiei  Republicii Moldova, legislaţiei  in 
vigoare şi prezentului Statut.

1.4. Partidul este persoană juridică.

1.5. Partidul are simbolul, drapelul, fanionul său.

1.6. Partidul este creat pe un termen nelimitat.

1.7. Adresa juridică: str. Cuza-Vodă 35/2, ap.21, Chişinău, MD-2072, Tel: 76-94-22

1.8. Cont bancar nr. 225100000489 BCA "Victoriabank".

2. Scopurile Partidului
2.1. Să  contribuie  la  dezvoltarea  şi  integrarea  Republicii  Moldova  in  comunitatea 

internaţională în calitatea sa de stat suveran, democratic, indepenent, de drept şi integru sub aspect 
teritorial.

2.2. Să dezvolte si să consolideze în ţară societatea civică, aptă de a asigura stabilitatea şi 
ireversibilitatea dezvoltării politice, economice, sociale şi spirituale a Moldovei.

2.3. Sînt pe larg desfăşurate in programul Partidului

3. Mijloacele de realizare a scopurilor partidului
3.1. Difuzarea permanentă a informaţiei despre scopurile şi programul Partidului.

3.2.  Fondarea  publicaţiilor  periodice  ale  Partidului.  Organizarea  emisiunilor  la  radio  şi 
televiziune.

http://www.partide.md

http://www.partide.md/


3.3. Editarea broşurilor, cariilor s. a.

3.4.  Participarea  la  alegerile  locale,  parlamentare,  prezidenţiale.  3.4.  Conferinţe  de presă, 
întilniri pe teren, seminare ş. a.

4. Membrii de partid
4.1.  Membru de partid poate deveni oricare cetăţean al  Republicii  Moldova, care a atins 

virsta  de  18  ani,  recunoaşte  Statutul  si  Programul  partidului,  manifestă  iniţiativa  in  realizarea 
scopurilor şi sarcinilor de partid, activează în una din organizaţiile lui primare, oferă partidului 
susţinere materială după posibilităţile sale.

4.2. Cetăţenii Moldovei, care locuiesc ori se află peste hotare pot fi membri de partid şi pot 
crea organizaţii primare de partid, dacă acest fapt nu contravine legislaţiei Republicii Moldova.

4.3. Membri de partid nu pot fi persoanele care activează în alte organizaţii social-politice, 
precum şi persoanele lipsite de drepturi electorale.

4.4. Primirea în partid se efectuează în mod individual în baza cererii scrise, prezentate în 
organizaţia primară de partid la locul de trai, care se semnează de conducerea Partidului.

4.5.  Calitatea  de  membru  de  partid  se  confirmă  prin  legitimaţia  eliberată  de  Consiliul 
organizaţiei teritoriale.

4.6. Cetăţenii Republicii Moldova, care nu sînt membri de partid, dar îi recunosc Programul, 
pot susţine activitatea partidului in calitate de simpatizanţi.

4.7. Evidenţa membrilor de partid se efectuează de către organizaţiile teritoriale de partid.

5. Drepturile membrilor de partid
5.1. De a-si expune liber, la adunări şi conferinţe, propria lor opinie despre deciziile politice 

ale partidului, despre activitatea reprezentanţilor partidului în structurile puterii de stat.

5.2. De a alege si a fi ales în organele de conducere ale partidului de toate nivelurile.

5.3.  De a înainta si a fi înaintaţi candidaţi pe listele electorale ale partidului in alegerile de 
toate nivelurile, de a ocupa funcţii în organele centrale şi locale ale puterii de stat.

5.4. De a ieşi liber din partid.

5.5. De a-si suspenda temporar calitatea de membru al partidului.

5.6. De a-şi restabili  printr-o cerere în scris calitatea suspendată de membru de partid cu 
păstrarea stagiului de partid.

6. Obligaţiile membrului de partid
6.1. Să respecte Statutul şi Programul partidului.

6.2. Să transpună în practică principiile Programului si deciziile organelor de conducere ale 
partidului.

6.3. Să respecte disciplina de partid.

6.4. Să plătească la timp cotizaţiile de membru.

6.5. Membrii de partid pot fi sancţionaţi pentru încălcarea obligaţiunilor prin:
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1. Preîntimpinare.

2.  Suspendarea calităţii de membru pe un anumit termen.

3. Excluderea din partid.

6.6 Aplicarea sancţiunilor are loc in urma deciziei luate de comisiile organizaţiei teritoriale. 
Hotărirea despre excludere urmează a fi confirmată la şedinţa Biroului Permanent al Consiliului 
Coordonator al Partidului.

6.7. Hotârîrea Biroului Permanent este definitivă.

7. Structura organizatorică a partidului
7.1. Partidul se constituie conform principiului teritorial-administrativ si constă din:

7.2. Organizaţii primare (locale) de partid. 

7.3. Organizaţii teritoriale de partid.

7.4. Organizaţia primară (locală):

7.5. Este veriga de bază a partidului, se constituie din 3 si mai mulţi membri.

7.6. Este creată la locul de trai pe teritoriul satului sau al circumscripţiei electorale orăşeneşti, 
municipale.

7.7. Organul superior de conducere al organizaţiei primare este adunarea generală convocată 
la necesitate. Adunarea se consideră valabilă dacă la ea participă mai mult de jumătate din membrii 
organizaţiei primare. Hotărirea adunării este adoptată, dacă pentru ea au votat mai mult de 50% din 
cei prezenţi.

7.8. Adunarea generală alege preşedintele, vicepreşedintele organizaţiei şi secretarul pe un 
termen de doi ani.

7.9.  Adunarea  ascultă  rapoartele  conducătorilor,  determină  sarcinile  organizaţiei,  asigură 
realizarea  hotăririlor  de partid,  alege delegaţi  pentru  conferinţa  teritorială,  înaintează  candidaţi 
pentru alegerile locale.

7.10.  Preşedintele  organizaţiei  primare  este  din oficiu  membrul  Consiliului  organizaţiei  j 
teritoriale şi asigură activitatea necesară in rindurile cetăţenilor din spaţiul dat, dirijează activitatea 
organizaţiei de partid.

8. Organizaţiile teritoriale:
8.1. Organizaţiile teritoriale reunesc organizaţiile primare respective.

8.2. Organul suprem al organizaţiei teritoriale este conferinţa care se convoacă nu mai rar 
decit  o  dată  in  an  sau  la  cererea  a  nu   mai  puţin  de  o  treime  din  organizaţiile  primare  in 
conformitate cu hotărirea biroului Consiliului dat sau la decizia organelor centrale de partid.

8.3. Conferinţa alege preşedintele si la propunerea lui confirmă Biroul,  alege Comisia de 
control si revizie pe un termen de doi ani, determină structura organizaţiei si lista candidaţilor la 
alegerile locale,

8.4.Organizaţiile  teritoriale  asigură  realizarea  hotăririlor  partidului,  principiilor  Statutului, 
Programului si a platformei preelectorale a partidului.

8.5.  Consiliul  organizaţiei  leriloriale  include:  membrii  Biroului,  preşedinţii  comisiilor, 
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preşedinţii  organizaţiilor  primare  care  dirijează  activitatea  organizaţiei  în  perioada  dintre 
conferinţe. Şedinţa Consiliului are loc la necesitate.

8.6. Biroul dirijează activitatea curentă a organizaţiei.

8.7.  Preşedintele  organizaţiei  teritoriale  dirijează  activitatea  Biroului  şi  Consiliului 
corespunzător.

8.8.  Biroul  formează  comisii  de  activitate  in  diferite  domenii,  preşedinţii  cărora  sunt 
confirmaţi de consiliul corespunzător.

9. Organele centrale de conducere ale partidului sunt:
9.1. Congresul Partidului

9.2. Consiliul Coordonator (CC)

9.3. Biroul Permanent (B.P.)

10. Congresul partidului:
10.1. Este organul suprem de conducere al Partidului.

10.2. Determină direcţiile principale ale activităţii politice a Partidului, strategia şi tactica lui.

10.3. Aprobă tezele fundamentale ale programului Partidului.

10.4. Alege Consiliul Coordonator şi Comisia Centrală de Control şi Revizie.

10.5. Deliberează pe o perioadă concretă împuterniciri speciale C.C. şi B.P.

10.6. Ascultă rapoartele si dările de seamă ale organelor de conducere ale partidului.

10.7. Se convoacă prin hotărîrea C.C. nu mai rar decit o dată in 4 ani. Congresul extraordinar 
se convoacă la cererea preşedintelui partidului, B.P. sau a nu mai puţin de 1/3 , din organizaţiile 
teritoriale la decizia B.P. nu mai tirziu de 3 luni din ziua înaintării acestei cereri.

10.8. Adoptă platforma electorală a Partidului.

10.9. Adoptă hotăriri prin majoritate de voturi ale delegaţilor.

11. Consiliul coordonator
11.l. Alege preşedintele şi B.P.

11.2. Activează in perioada dintre congrese.

11.3. Realizează coordonarea activităţii organelor centrale de partid cu a celor teritoriale şi le 
asigură susţinerea.

11.4. Acceptă lista candidaţilor, coordonează şi realizează activitatea partidului la alegerile 
locale, cele prezidenţiale şi parlamentare.

11.5. Aprobă dările de seamă despre activitatea comisiilor şi organizaţiilor locale.

11.6.  Lipseşte  de calitatea  de membru al  C.C.  membrii  care nu-şi  îndeplinesc obligaţiile 
si/sau  întreprind  acţiuni  care  contravin  prevederilor  Statutului,  Programului sau  hotărîrilor 
organelor de conducere.

11.7.Se întruneşte în şedinţe la necesitate, la cererea a cel puţin 1/3 din membrii C.C., prin 
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hotărirea B. P.

11.8. Adoptă deciziile prin majoritate de voturi.

11.9. Cooptează membri ai CC.

11.10. Şedinţele C.C. sunt conduse de preşedintele partidului sau unul dintre locţiitori.

12. Comisiile consiliului coordonator:
12.1. Se confirmă de C.C.

12.2. Se creează pe diferite domenii, scopul principal fiind aprofundarea, concretizarea  si 
elaborarea programelor, ce reies din tezele fundamentale ale Programului.

12.3. În fruntea Comisiei se află preşedintele ei, care poate fi şi un simpatizant al Partidului.

13. Biroul permanent:
13.1.  Este  un  organ  permanent  care  analizează,  planifică,  coordonează  şi  organizează 

activitatea C. C.

13.2. Focalizează interacţiunea dintre organele centrale de partid şi cele locale teritoriale şi le 
acordă suportul necesar.

13.3.  Ţine  evidenţa  membrilor  de  partid,  efectuează  colectarea  cotizaţiilor  de  membru, 
asigurarea tehnică, informaţională şi materială a partidului.

13.4.  Propune  componenţa  nominală  a  comisiilor  şi  audiază  dările  de  seamă  ale 
conducătorilor lor. Creează, la necesitate, alte organe care contribuie la prosperarea partidului.

13.5. Confirmă hotăririle organizaţiilor teritoriale despre excluderea din rindurile partidului.

13.6. Cooptează din membrii partidului membri ai B.P.

13.7. Activează în baza regulamentului adoptat de B, P,

13.8. Deciziile se adoptă şi în cazurile cind la şedinţă sunt prezenţi jumătate din membri prin 
majoritatea de voturi din cei prezenţi.

14. Preşedintele partidului:
14.1. Organizează şi controlează activitatea B.P., cadrelor de partid.

14.2. Este garantul respectării Statutului, Programului şi holăririlor organelor de partid.

14.3. Determină angajamentele funcţionale ale conducătorilor, modul de păstrare şi de uzanţă 
a atributicii de partid.

14.4. Creează în cadrul partidului o atmosferă de colegialitate, responsabilitate, transparenţă 
şi creativitate.

14.5. Emite dispoziţii asupra problemelor si aspectelor curente din activitatea partidului.

14.6. Semnează hotăririle congresului, ale CC. şi B.P. Reprezintă Partidul în toate instituţiile 
republicane, cit si internaţionale.

15. Modul  de  adoptare  a  statutului,  de  introducere  în  el  a  modificărilor  si 
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completărilor.
15.1. Statutul se aprobă de congres cu majoritatea de voturi a delegaţiilor prezenţi.

15.2.  Biroul  Permanent  în  baza  hotărîrii  congresului  adoptă  Statutul  prelucrat  de  către 
Comisia de redactare cu modificările şi completările propuse de către delegaţii congresului.

15.3. În perioada dintre congrese şi consiliile coordonatoare, Biroul Permanent, pornind de la 
necesităţile activităţii poate introduce modificări si completări în Statut, care se adoptă obligatoriu 
la următoarea şedinţă a C.C.

16. Organele de control ale partidului
16.1. Comisia centrală de control şi revizie (C.C.C.R.) este aleasă pe un termen de patru ani 

de către Congres şi-i responsabilă în faţa lui.

16.2.  C.C.C.R.  efectuează  controlul  asupra  respectării  legislaţiei  în  vigoare,  Statutului, 
Programului partidului, a hotăririlor de partid adoptate, de asemenea, asupra utilizării mijloacelor 
şi fondurilor material-financiare.

16.3. C.C.C.R.  are dreptul exclusiv de a interpreta principiile Statutului şi ale altor hotăriri 
de partid

16.4. Examinează interpelările şi declaraţiile membrilor de partid şi ale organelor de partid.

16.5. Şedinţele C.C.C.R. se convoacă după necesitate.

16.6. Hotăririle se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei.

16.7. Activitatea C.C.C.R. este conducă de Preşedintele ei.r

16.8. În cadrul  organizaţiilor teritoriale se creează comisii de control şi revizie (C.C.R.) cu 
drepturi asemănătoare la nivelul respectiv, asemeni drepturilor C.C.C.R.

17. Proprietatea şi sursele de finanţare ale partidului
17.1. Partidul poate fi proprietarul unei averi  necesare exercitării  activităţii  sale în modul 

stabilit do legislaţia in vigoare (oficiu, transport, imobil, utilaj, computere, aparate de telefoane ş., 
a. m. d.).

17.2.Sursele de finanţare şi cota lor este determinau)  prin holăririle şi provin din:

a) contribuţiile băneşti ale membrilor Partidului, cotizaţiile de membri;
b) contribuţii  şi  donaţii  din  partea  persoanelor  fizice  si  juridice  din  ţară,  în 

conformitate cu legislaţia în vigoare;
c) activitatea editorială;
d) veniturile  de  pe  urma  activităţii  întreprinderilor,  organizaţiilor gestionare, 

create  de  Partid.  din  sumele  obţinute  se  vor  acorda  .salarii  salariaţilor 
partidului.

18. Reorganizarea şi lichidarea partidului
18.1. Partidul poale fi reorganizat sau lichidat în corespundere cu hotărîrea congresului sau in 

baza legislaţiei în vigoare.

18.2. În cazul lichidării partidului B. P. numeşte Comisia pentru lichidare, care stabileşte şi 
evaluează această avere.
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18.3.  Mijloacele financiare rămase după efectuare decontărilor obligatorii şi achitărilor cu 
creditorii, salarizarea personalului scriptic, sunt îndreptate la realizarea programelor nefnisate în 
conformitate cu legislaţia in vigoare.

19. Dispoziţii finale
19.1. Darea de seamă despre rezultatele financiare principale se efectuează in conformitate 

cu legislaţia in vigoare.

19.2. Relaţiile partidului cu personalul scriptic (în cazul existenţei acestuia) se reglementează 
prin contracte de muncă, ce determină angajamentele părţilor

19.3.  Asupra personalului  scriptic  se răsfrîng drepturile  şi  garanţiile  sociale prevăzute de 
legislaţia in vigoare.
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