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din 1 februarie 2004

STATUTUL
PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT DIN MOLDOVA

TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

Capitolul I. Denumirea, statutul

1. Denumirea partidului este Partidul Social Democrat din Moldova.
Denumirea prescurtata a partidului este PSDM.

2. Sigla partidului si semnul electoral ale Partidului Social Democrat din Moldova reprezintă 
imaginea stilizata a unei mâni cu trandafir – însemnul Internaţionalei Socialiste.

3. PSDM, organizaţiile si asociaţiile de organizaţii ale lui, precum si întreprinderile, organizaţiile 
autogestionare create de partid sunt persoane juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare.

4. PSDM îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul  Republicii  Moldova. Sediul conducerii 
partidului se afla în municipiul Chişinău, strada Căuşeni 1.

5.  PSDM  este  un  partid  deschis  pentru  toate  categoriile  sociale,  pentru  toţi  cetăţenii  care 
considera munca si creativitatea drept principiu de baza al existentei si dezvoltării personalităţii 
umane.

Capitolul II. Scopurile, direcţiile, obiectivele si mijloacele principale de 
activitate

6.  Partidul  Social  Democrat  din  Moldova  este  un  partid  de  tip  parlamentar,  ataşat  valorilor 
social-democraţiei  moderne,  care  militează  pentru  dezvoltarea  Republicii  Moldova  în 
conformitate cu rigorile statului de drept, ale democraţiei politice, economice si sociale.

7. Pentru realizarea scopurilor lui majore, PSDM considera drept direcţii principale de activitate:

• contribuţia la consolidarea instituţională a statului de drept;
• apărarea  suveranităţii  naţionale,  a  independentei  si  a unităţii  statului,  a  integrităţii  lui 

teritoriale;
• asigurarea unui raport nou între cetăţean, societatea civila si stat;
• afirmarea proprietăţii private ca bază a economiei de piaţă, formarea unei dimensionări 

raţionale, pe criterii de eficienţă, a proprietăţii publice şi private în Stat.

8. Principalele obiective politice ale PSDM sunt:

• promovarea  valorilor  social-democraţiei  moderne  în  stricta  concordanta  cu  interesele 
naţionale, tradiţiile si realităţile societăţii moldave;
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• adaptarea  procesului  de  restructurare  si  modernizare  al  economiei  naţionale  cauzei 
realizării unei economii de piaţa social orientate;

• reformarea administraţiei publice centrale si locale, subordonata intereselor cetăţenilor;
• reevaluarea rolului statului si afirmarea lui în calitate de forţa de echilibru în societate;
• valorificarea raţională, în baza criteriilor de eficienta, a proprietăţii publice în interesul 

întregii societăţi;
• afirmarea  practicii  de  aplicare  a  programelor  concrete  de  stat  de  protecţie  sociala  a 

categoriilor defavorizate;
• cultivarea în societate a spiritului de solidaritate umana, comunitar de întrajutorare, de 

respect al persoanei si al familiei, în interesul asigurării coeziunii sociale;
• asigurarea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea învaţământului, ştiinţei si culturii fără 

de care este imposibil progresul general al societăţii moldoveneşti;
• afirmarea rolului firesc al femeii în familie si în societate;
• instituirea unui sistem de ocrotire a sănătăţii care ar asigura îngrijirea medicala pentru toţi 

cetăţenii tarii, fără deosebire de posibilităţile lor materiale si domiciliu;
• apărarea  drepturilor  si  libertăţilor  omului,  respectarea  dreptului  la  identitate  etnica, 

lingvistica, culturala si religioasa al tuturor cetăţenilor;
• combaterea extremismul politic, naţional sau de alta natura, precum si a manifestărilor de 

şovinism, separatism etnic sau teritorial;
• promovarea unei politici externe de larga colaborare cu toate tarile lumii, îndeosebi cu 

statele vecine, în stricta concordanta cu interesele naţionale ale statului moldav;
• dezvoltarea relaţiilor de amiciţie si colaborare reciproc avantajoasa cu alte partide sau 

organizaţii membre ale Internaţionalei Socialiste.

9. Pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor programatice PSDM:

• identifică interesele grupurilor sociale;
• acţionează întru realizarea drepturilor socialmente recunoscute de a reprezenta interesele 

cetăţenilor  care  conştientizează  comunitatea  concepţiilor  lor  politice  cu  Programul  şi 
activitatea partidului;

• coordonează  acţiunile  lor  vizând  venirea  la  putere  a  reprezentaţilor  acestui  grup  de 
cetăţeni,  în  scopul  realizării  în  practică  a  concepţiilor  lor  politice  prin  intermediul 
organelor puterii de stat;

• difuzează liber informaţia privind propria activitate;
• participă de sine stătător sau în bloc cu alte formaţiuni politice la campaniile electorale 

locale, parlamentare şi prezidenţiale;
• organizează conferinţe, simpozioane, manifestări publice, sondaje de opinie, marchează 

sărbători şi date memorabile;
• aderă la asociaţii internaţionale, întreţine contacte şi relaţii internaţionale directe;
• creează întreprinderi şi organizaţii autogestionare, cluburi, centre, institute, reprezentanţe 

etc., în scopul realizării sarcinilor statutare şi programatice;
• dispune de mijloace de informare în masă şi practică activităţi editoriale;
• desfăşoară alte activităţi în corespundere cu legislaţia în vigoare.



TITLUL II. MEMBRII PARTIDULUI

Capitolul III. Calitatea de membru al partidului

10. Poate deveni membru al PSDM prin libera adeziune, orice cetăţean al Republicii Moldova, 
care a împlinit 18 ani, recunoaşte Statutul si Programul PSDM si plăteşte cotizaţiile de membru. 
Apartenenţa la PSDM este incompatibilă cu apartenenţa la alte formaţiuni politice.

Cetăţenii moldoveni cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate pot deveni membri ai PSDM şi pot 
constitui grupe de partid, cu respectarea legislaţiei statului pe teritoriul căruia se află.

11. Admiterea în rândurile PSDM se face în baza cererii depuse către Consiliul Permanent al 
organizaţiei locale, Consiliul de Coordonare al organizaţiei raionale, în cazul lipsei celei locale, 
sau la Consiliul Naţional, dacă nu este formată organizaţia raională respectivă.

În cazul persoanelor prevăzute la art. 10 aliniatul doi, cerea se depune la organizaţia de partid a 
sectorului Centru din mun. Chişinău, care ţine şi evidenţa acestora.

12. Cererile depuse de persoanele, care au deţinut anterior funcţii şi posturi importante la nivel 
local, raional (judeţean) şi republican în alte partide, organele administraţiei publice centrale sau 
locale,  urmează  să  fie  prezentate  pentru  avizare  organelor  de  conducere  ale  PSDM ierarhic 
superioare.

13.  Cererile  de  aderare  sunt  examinate  de  către  Consiliul  Permanent  al  organizaţiei  locale, 
Consiliul de Coordonare al filialei raionale sau Consiliul de Coordonare la şedinţa ordinară, dar 
nu mai târziu de o lună de zile de la data depunerii cererii.

14. Membrului PSDM i se eliberează un carnet de membru al cărui formă este stabilită de Biroul 
Central.

15. Calitatea de membru al PSDM se pierde prin deces, demisie sau excludere din partid.

Membrul PSDM are dreptul să demisioneze liber din partid, făcând în scris declaraţia de rigoare, 
către organizaţia locală respectivă.

Decizia privind excluderea din PSDM poate fi atacată în termen de 10 zile în organul de partid 
ierarhic superior.

16. Sancţiuni care pot fi aplicate membrilor PSDM în cazul în care aceştia au comis abateri de la 
normele statutare sau acţiuni contrare Programului PSDM:

• avertisment ultimativ,
• suspendarea ori revocare din funcţia de conducere,
• retragerea sprijinului politic pentru funcţia obţinută
• excluderea din partid.

17. Excluderea din rândurile PSDM are loc în baza deciziei organului de partid care a examinat 
cauza.  Faptul  excluderii  din  PSDM  poate  fi  dat  publicităţii.  Cererea  privind  restabilirea  în 
rândurile PSDM este examinată de către CN.



18. Comisiile de revizie şi control ale organizaţiilor locale, filialelor raionale şi a PSDM sunt în 
drept să examineze, fiecare la nivelul corespunzător, toate litigiile ce ţin de ridicarea calităţii de 
membru al PSDM.

19. Cetăţenii care nu au calitatea de membri ai PSDM dar care recunosc si sunt de acord cu 
principiile  si  programele  partidului,  pot  activa  ca  simpatizanţi  ai  partidului.  Evidenta 
simpatizanţilor partidului se tine de către organizaţiile de partid pe lângă care aceştia doresc sa 
activeze.

Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiunile membrilor de partid

20. Membrul PSDM are dreptul:

• să participe la acţiunile organizate de PSDM şi de organizaţiile lui;
• să participe la elaborarea liniei politice a partidului;
• sa-si exprime liber opinia în cadrul adunărilor (conferinţelor) la nivel local, municipal, 

raional si naţional cu privire la opţiunile politice ale partidului, la activitatea organelor de 
conducere ale acestuia si a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice;

• să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale PSDM;
• să se adreseze nemijlocit organelor de conducere ale PSDM;
• să propună si sa fie propus candidat pe listele electorale ale partidului în alegerile locale, 

parlamentare si prezidenţiale, în condiţiile legii;
• sa  fie  recomandat  pentru  ocuparea  unor  funcţii  în  administraţia  publica  locala  sau 

centrala;
• sa participe la şedinţele în care se discuta problemele legate de persoana si de activitatea 

sa;
• sa demisioneze din PSDM în orice moment, cu efect imediat.

21.  Pentru  garantarea  drepturilor  membrilor  de  partid  şi  intereselor  partidului  la  nivelul 
conducerii, începând cu organizaţia locală, se instituie o comisie de revizie şi control.

Comisia este obligată:

• să adopte decizii privind fiecare caz de prejudiciere a PSDM;
• să interpreteze Statutul şi alte documente de partid în cazul când apar controverse;
• să  supravegheze  îndeplinirea  de  către  membrii  de  partid  şi  conducerea  acestuia  a 

prevederilor statutare;
• să examineze protestele membrilor PSDM în legătură cu sancţiunile aplicate.

22. Membrul PSDM este obligat:

• sa respecte Statutul si Programul partidului;
• să participe în măsura posibilităţilor la realizarea scopurilor şi sarcinilor programatice şi 

statutare ale PSDM;
• să plătească regulat cotizaţiile de membru;
• să participe la campaniile electorale desfăşurate de partid;
• să execute deciziile adoptate de către organele de conducere ale PSDM;
• să nu comită fapte care ar putea aduce prejudicii partidului;
• să respecte disciplina, normele democraţiei şi eticii interne de partid.



TITLUL III. STRUCTURA ORGANIZATORICA

Capitolul V. Structura PSDM

23. Partidul Social Democrat din Moldova este organizat si funcţionează potrivit legii, conform 
criteriului administrativ-teritorial, cuprinzând:

• organizaţii primare - de regula, pe raza secţiilor de votare;
• organizaţii locale: comunale, orăşeneşti sau municipale;
• filialele raionale, care întrunesc toate organizaţiile locale din raionul respectiv;
• organizaţiile de sector din municipiul Chişinău, cu statut de filiala raională a PSDM.

Capitolul VI. Organizaţiile primare

24. Organizaţiile primare ale PSDM se creează de cel puţin trei membri de partid, domiciliaţi, de 
regulă, în raza unei secţii de votare.

25. Organele de conducere ale organizaţiei primare sunt:

• Adunarea Generală,
• Coordonatorul,
• Consiliul Permanent (în cazul dacă organizaţia întruneşte mai mult de 10 persoane).

26. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al organizaţiei primare.

Adunarea:

• alege Coordonatorul;
• desemnează Consiliul Permanent;
• aproba darea de seama anuala a Consiliului Permanent;
• aproba planul de activitate;
• alege delegaţi la conferinţele organizaţiei locale respective.

27. Adunarea Generala a organizaţiei primare se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar 
decât de 4 ori pe an. Cu drept de vot consultativ la adunare pot participa simpatizanţii PSDM din 
localitate.

28. Coordonatorul organizaţiei primare:

• reprezintă organizaţia si dirijează activitatea ei;
• convoacă şi prezidează Adunarea Generala si şedinţele Consiliului Permanent;
• coordonează activitatea organizaţiei primare în timpul alegerilor primare, parlamentare si 

prezidenţiale şi poartă răspundere de rezultatele lor.

29. Consiliul Permanent:

• executa deciziile Adunării Generale;
• întreţine relaţii permanente cu structurile abilitate ale organizaţiilor  ierarhic superioare 

ale PSDM;
• elaborează  planul  de  activitate  al  organizaţiei  primare  şi  îl  înaintează  spre  aprobare 

Consiliului Permanent al organizaţiei locale.



30. Şedinţele Consiliului Permanent se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o 
data în lună. Cu drept de vot consultativ la şedinţele Consiliului permanent poate participa orice 
membru al organizaţiei primare.

Capitolul VII. Organizaţiile locale

31. Organizaţiile primare cuprinse pe teritoriul unei unităţi administrativ – teritoriale formează o 
organizaţie locală – comunală, orăşenească sau municipală.

32. Organele de conducere ale organizaţiei primare sunt:

• Adunarea Generala sau Conferinţa (în cazul organizaţiilor care au în componenţă două 
sau mai multe organizaţii primare),

• Preşedintele,
• Consiliul Permanent.

33. Adunarea Generala este organul suprem de conducere al organizaţiei locale.

34. Adunarea (Conferinţa):

• alege Preşedintele,
• desemnează Consiliul Permanent;
• aproba darea de seama anuala a Consiliului Permanent;
• aproba planul de activitate si bugetul organizaţiei;
• elaborează propuneri pentru structurile PSDM ierarhic superioare;
• propune candidaţi pentru înaintarea lor pe listele electorale ale PSDM în cadrul alegerilor 

primare;
• alege delegaţi la adunările (conferinţele) organelor ierarhic superioare;
• soluţionează alte chestiuni ce ţin de activitatea statutara si programatica a PSDM.

35. Adunarea Generala (Conferinţa) a organizaţiei locale se convoacă în funcţie de necesitate, 
dar nu mai rar decât o dată la teri  luni. Cu drept de vot consultativ la adunare pot participa 
simpatizanţii PSDM din localitate.

36. Preşedintele organizaţiei locale:

• reprezintă organizaţia si dirijează activitatea ei;
• convoacă şi prezidează Adunarea Generala si şedinţele Consiliului Permanent;
• coordonează activitatea organizaţiei locale în timpul alegerilor primare, parlamentare si 

prezidenţiale si poarta răspundere de rezultatele lor.

37. Consiliul Permanent:

• executa deciziile Adunării Generale;
• la propunerea Coordonatorului creează grupuri si direcţii de activitate;
• întreţine relaţii permanente cu structurile abilitate ale organizaţiilor  ierarhic superioare 

ale PSDM;
• elaborează bugetul organizaţiei primare si îl înaintează spre aprobare Biroului Permanent 

al filialei raionale.



38. Şedinţele Consiliului Permanent se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o 
data în doua săptămâni.

Capitolul VIII. Filialele raionale şi de sector din municipiul Chişinău.

39. Filialele sunt organizaţiile raionale ale PSDM Filialele raionale întrunesc toate organizaţiile 
locale din raionul respectiv.

40. Filialele raionale ale PSDM dispun de autonomie în organizarea si desfăşurarea activităţii 
politice, respectând prevederile Statutului si Programului PSDM

41. Crearea filialelor PSDM se aproba prin decizia Consiliul Naţional.

42. Organele de conducere ale filialei sunt:

• Conferinţa,
• Preşedintele,
• Consiliul de Coordonare,
• Biroul Permanent.

43. Conferinţa  este  organul  suprem de conducere  al  filialei  PSDM Conferinţa  filialei  este  o 
adunare a delegaţilor desemnaţi de către organizaţiile locale si a reprezentanţilor partidului din 
organele puterii primare.

44. Conferinţa:

• alege Preşedintele;
• alege Consiliul de Coordonare;
• alege Comisia de revizie si control;
• aproba darea de seama anuala a Consiliului de Coordonare si a Comisiei de revizie si 

control;
• aproba planul de activitate si bugetul filialei;
• elaborează propuneri pentru structurile PSDM ierarhic superioare;
• alege delegaţi la adunările, conferinţele si congresul PSDM;
• soluţionează alte chestiuni ce ţin de activitatea statutara si programatica a PSDM.

45. Conferinţa filialei raionale se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o data pe 
an.

46. Conferinţa extraordinara a filialei raionale se convoacă:

• în baza deciziei Consiliului de Coordonare;
• în baza deciziei Consiliului Naţional;
• la cererea a cel puţin trei organizaţii locale.

47. Preşedintele filialei raionale este reprezentantul politic al PSDM în raion.

48. Preşedintele filialei raionale:

• convoacă si prezidează şedinţele Consiliului de Coordonare si ale Biroului Permanent;
• coordonează activitatea organizaţiilor locale;



• reprezintă  filiala  si  dirijează  activitatea  ei,  inclusiv  în  timpul  alegerilor  primare, 
parlamentare si prezidenţiale si poarta răspundere de rezultatele lor.

49. În cazul  în care este imposibil  ca preşedintele  filialei  sa-si exercite  funcţia,  Consiliul  de 
Coordonare alege prin vot secret (în primul tur cu 2/3 din voturile membrilor prezenţi si cu votul 
majorităţii în cel de-al doilea scrutin) un nou preşedinte, care este obligat sa convoace Conferinţa 
filialei în termen de trei luni.

50. Consiliul de Coordonare al filialei raionale:

• convoacă Conferinţa;
• alege vicepreşedinţii filialei;
• alege Biroul Permanent;
• alege Secretarul Executiv al Consiliului,
• asculta dările de seama anuale ale Preşedintelui filialei,  ale Secretarului Executiv si le 

recomanda Conferinţei spre aprobare;
• aproba direcţiile de activitate ale Consiliului,
• elaborează propuneri privind activitatea PSDM la nivel local, raional si republican;
• propune candidaţi pentru înaintarea lor pe listele electorale ale PSDM;
• soluţionează alte chestiuni legate de activitatea statutara si programatica a filialei PSDM 

ce nu ţin de competenta Conferinţei.

51. Sunt membri ai Consiliului de Coordonare:

• Preşedintele si Vicepreşedinţii filialei;
• conducătorul grupului de consilieri raionali din partea PSDM;
• primarii aleşi pe listele electorale ale PSDM;
• membrii aleşi de către Conferinţa.

52. La şedinţele Consiliului de Coordonare pot participa cu drept de vot consultativ:

• preşedintele Comisiei de revizie si control;
• membrii  de  partid  din  rândul  persoanelor  cu  funcţii  de  răspundere  în  organele 

administraţiei publice primare si conducătorii unităţilor economice.

53. Consiliul de Coordonare se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o data în 4 
luni. Consiliul se va convoca în termen de 15 zile după:

• încheierea Conferinţei;
• anunţarea  datei  alegerilor  sau  a  rezultatelor  alegerilor  primare,  parlamentare  si 

prezidenţiale.

54. Biroul Permanent:

• elaborează  si  propune spre aprobare  Consiliului  de Coordonare planul  de activitate  a 
filialei;

• asigura executarea deciziilor Consiliului de Coordonare;
• întreţine relaţii permanente cu structurile abilitate ale organizaţiilor  ierarhic superioare 

ale PSDM;
• duce evidenta membrilor de partid din raion;
• elaborează bugetul filialei raionale si îl înaintează spre aprobare Consiliului Politic.



55. Şedinţele Biroului Permanent se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de o data în 
2 săptămâni.

56. Din componenta Biroului Permanent fac parte:

• Preşedintele si Vicepreşedinţii filialei;
• Secretarul Executiv al Consiliului de Coordonare;
• conducătorul  grupului  de  consilieri,  aleşi  pe  listele  electorale  ale  PSDM, în  consiliul 

raional;
• membrii Biroului Permanent aleşi de Consiliul de Coordonare.

Capitolul IX. Organele naţionale de conducere

57. Organele naţionale de conducere ale partidului sunt:

• Congresul partidului;
• Preşedintele partidului;
• Consiliul Naţional;
• Biroul Central.

58. Congresul este organul suprem al PSDM

Congresul:

• alege prin vot secret Preşedintele partidului;
• alege Consiliul Naţional;
• alege componenţa Comisiei de etica, revizie si control;
• aproba Statutul si Programul PSDM;
• operează modificări si completări la Statutul si Programul PSDM;
• hotărăşte asupra activităţii desfăşurate a Consiliului Naţional;
• aproba raportul de dare de seama al Comisiei de etica, revizie si control;
• adopta alte decizii ce ţin de activitatea statutara si programatica a PSDM.

59. Congresul  se  convoacă  o  data  în  doi  ani.  Decizia  privind  convocarea  Congresului  este 
adoptata de către CN cel puţin cu o luna înainte de data deschiderii lucrărilor lui.

60. Congresul este în drept sa delegheze unele împuterniciri ale sale CN

61. Congresul este o adunare a membrilor de partid desemnaţi ca delegaţi în cadrul conferinţelor 
raionale.

62. Congresul extraordinar se convoacă la decizia CN, din iniţiativa proprie sau la cererea a cel 
puţin  treisprezece  filiale  raionale,  în  decurs  de doua  săptămâni  de  la  data  adoptării  deciziei 
respective.  Participanţi  la  Congresul  extraordinar,  convocat  conform prevederilor  prezentului 
articol,  sunt delegaţii  ultimului  Congres ordinar,  daca Conferinţele  raionale  nu adopta o alta 
decizie.

63. Preşedintele  PSDM  promovează  Programul  partidului,  dirijează,  în  modul  stabilit  de 
regulamentele  interne,  activitatea  partidului,  reprezintă  partidul  în  raporturile  lui  oficiale  cu 



organele puterii de stat si alte formaţiuni politice, inclusiv din străinătate si internaţionale, poarta 
răspundere politica pentru rezultatele campaniilor electorale desfăşurate de partid.

64. Preşedintele PSDM:

• coordonează activitatea generala a Partidului Social Democrat din Moldova si conduce 
Biroul Central.

• este si preşedintele Biroului Central al PSDM.
• prezidează şedinţele Congresului si ale Biroului Central si conduce activitatea acestora.
• reprezintă partidul în relaţiile cu organizaţiile si organele de conducere ale acestora, cu 

autorităţile publice centrale sau primare, precum si cu alte partide sau organizaţii din tara 
sau străinătate.

65. În cazul în care este imposibil ca Preşedintele partidului sa-si exercite funcţia, împuternicirile 
lui  sunt  preluate  de  către  Preşedintele  Consiliului  Naţional,  care  este  obligat  sa  convoace 
Congresul în termen de trei luni.

66. Consiliul Naţional este organul suprem al PSDM în perioada dintre congrese.

Consiliul Naţional:

• alege si revoca preşedintele Consiliului Naţional;
• alege si revoca, la propunerea Preşedintelui PSDM, vicepreşedinţii si ceilalţi membri ai 

Biroului Central;
• urmăreşte realizarea hotărârilor Congresului;
• adopta decizii privind crearea filialelor raionale, altor organizaţii si structuri interne de 

partid;
• hotărăşte  asupra  propunerilor  de  dizolvare  a  Consiliilor  sau  a  Birourilor  filialelor 

raionale,  pentru  încălcarea  grava  a  prevederilor  Statului  si  stabileşte  masuri  pentru 
organizarea de noi alegeri în raionul respectiv;

• răspunde de organizarea campaniilor electorale parlamentare si primare;
• validează activitatea Preşedintelui Consiliului Naţional al PSDM si a Biroului Central;
• analizează activitatea Grupurilor parlamentare, a organizaţiilor de femei si tineret, a Ligii 

Naţionale a Primarilor si Consilierilor PSDM;
• soluţionează  contestaţiile  formulate  împotriva  hotărârilor  pronunţate  de  Consiliile  de 

Coordonare ale filialelor raionale sau de sector ale municipiului Chişinău;
• propune  Congresului  la  iniţiativa  Biroului  Central,  candidaturi  pentru  organele  de 

conducere;
• aproba  bugetul  anual  de venituri  si  cheltuieli  al  partidului,  hotărăşte  asupra execuţiei 

acestuia;
• adopta decizia privind convocarea Congresului PSDM;
• aproba  regulamentele  ce  ţin  de  crearea  structurilor  organizatorice  ale  partidului, 

admiterea si excluderea din partid, de aplicarea sancţiunilor disciplinare si de evidenta a 
membrilor de partid;

• soluţionează alte probleme de ordin statutar si programatic care nu ţin de competenta 
Congresului.

67. Consiliul Naţional este în drept sa delegheze unele împuterniciri ale sale Biroului Central.



68. Din componenta Consiliul Naţional fac parte:

• Preşedintele Partidului;
• Preşedintele Consiliului Naţional;
• membrii fracţiunii (grupului) parlamentar al PSDM membrii Guvernului si Preşedintele 

Republicii Moldova în cazul, când aceştia sunt membri ai PSDM;
• preşedinţii filialelor raionale;
• conducătorii organizaţiilor de tineret si femei ale partidului;
• conducătorii mijloacelor de informare în masa ale partidului;
• membrii CN aleşi de către Congres.

Consiliul Naţional are competenţa de a desemna noi membri, care nu au fost aleşi de Congres. 
Numărul  maximal  al  membrilor  cooptaţi  suplimentar  prin  decizia  CN  este  stabilit  de  către 
Congresul PSDM.

69. Şedinţele CN se convoacă în funcţie de necesitate, dar nu mai rar de odată în sase luni în 
baza:

• ordinului Preşedintelui;
• deciziei Biroul Central;
• în baza cererii Conferinţelor a cel puţin 7 filiale raionale.

70. Consiliul Naţional se convoacă în termen de doua săptămâni după:

• închiderea lucrărilor Congresului;
• anunţarea datei alegerilor;
• încheierea campaniei electorale.

71. Preşedintele Consiliului Naţional:

• conduce lucrările  Consiliului  Naţional şi se preocupă,  împreună cu Biroul Central,  de 
pregătirea lucrărilor şi documentelor ce se vor adopta;

• coordonează unul din departamentele PSD, iniţiind politici si strategii sectoriale;
• urmăreşte respectarea hotărârilor adoptate de Consiliul Naţional;
• primeşte, prin delegare, o serie de atribuţii din partea Preşedintelui PSDM.

72. Biroul Central este abilitat sa adopte decizii politice si sa soluţioneze chestiuni organizatorice 
privind activitatea statutara si programatica a PSDM care nu ţin de competenta CN

73. Biroul Central:

• coordonează întreaga activitate a partidului între şedinţele Consiliului Naţional;
• elaborează norme de aplicare a hotărârilor Congresului ori ale Consiliului Naţional de 

Coordonare, precum si proiecte de hotărâri;
• se pronunţa asupra propunerilor de dizolvare a Consiliilor Permanente ale organizaţiilor 

locale (municipii, oraşe si comune) pentru încălcarea grava a prevederilor Statutului si 
stabileşte masuri pentru organizarea de noi alegeri în localitatea respectiva;

• asigura  informarea  operativa  a  filialelor  raionale  cu  privire  la  activitatea  curenta  a 
partidului;

• informează Consiliul de Coordonare în legătura cu activitatea desfăşurata între şedinţele 
acestuia;



• negociază alianţe politice cu alte partide politice sau formaţiuni politice ori alte forme de 
asociere;

• administrează patrimoniul partidului;
• înfiinţează si coordonează organe de lucru în problemele de doctrina, program si strategii 

electorale;
• înfiinţează si coordonează grupuri de analiza a situaţiei politice, economice si sociale, 

interne si internaţionale;
• aproba înfiinţarea de forumuri, ligi, asociaţii, cluburi si alte asemenea organisme;
• conduce  operativ  campaniile  electorale  ale  PSDM  pentru  alegerile  parlamentare  si 

primare, precum si participarea cetăţenilor la referendumuri;
• iniţiază  si  realizează  relaţiile  PSDM pe plan  intern  si  internaţional  cu  alte  partide  si 

organizaţii politice sau apolitice, precum si cu sindicatele si patronatele;
• înfiinţează si coordonează publicaţiile centrale ale PSD;
• confirma  listele  de  candidaţi  pentru  alegerile  parlamentare,  pe  baza  propunerilor  de 

candidaturi  formulate de Consiliile de Coordonare ale filialelor raionale;  poate face si 
unele propuneri proprii de candidaturi cu consultarea filialelor raionale;

• confirma  propunerile  de  candidaţi  pentru  organele  administraţiei  publice  primareîn 
funcţiile de preşedinţi si vicepreşedinţi ai Consiliilor raionale administrative, de primari 
ai municipiilor, de primar general al municipiului Chişinău;

• coordonează activitatea Organizaţiei de Tineret si a Organizaţiei de Femei;
• adopta Regulamentele de organizare si funcţionare ale organismelor partidului;
• verifica respectarea prevederilor Statutului privind desfăşurarea Conferinţelor raionale; 

stabileşte norme privind numărul si structura consiliilor si birourilor filialelor raionale; 
validează lucrările si hotărârile acestora;

• elaborează bugetul consolidat al partidului si îl înaintează spre aprobare CN
• îndeplineşte si alte atribuţii prevăzute de Statut.

74. Din componenta Biroul Central fac parte:

• Preşedintele partidului;
• Preşedintele Consiliului Naţional;
• Vicepreşedinţii PSDM;
• conducătorul  fracţiunii  (grupului)  parlamentar  al  PSDM  membrii  Guvernului  si 

Preşedintele Republicii Moldova în cazul, când aceştia sunt membri ai PSDM;
• membrii Biroului Central aleşi de către CN.

75. Comisia  de  etică,  revizie  şi  control  este  organul  de  jurisdicţie  care  cercetează  cererile, 
reclamaţiile  şi  sesizările  îndreptate  împotriva membrilor  Consiliului  Naţional  de Coordonare, 
cercetează conflictele intervenite între organele de conducere naţionale şi raionale, soluţionează 
contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Biroul Central.

Capitolul X. Norme de procedura

76. Un membru al PSDM poate fi ales în aceeaşi funcţie în organele de conducere ale partidului 
de diferit nivel.

77. Funcţiile de conducere în organizaţiile locale, în filialele raionale si de sector a municipiului 
Chişinău ale PSDM pot fi ocupate numai de membrii partidului care au domiciliul în unităţile 
administrativ – locale respective.



78. Organele de conducere ale partidului îşi desfăşoară activitatea statutar, în prezenta majorităţii 
membrilor acestora.

79. Hotărârile organelor de conducere se adopta cu votul majorităţii membrilor prezenţi, daca 
Statutul sau regulamentul de funcţionare nu prevede altfel.

80. Hotărârile adoptate sunt obligatorii,  indiferent de poziţia exprimată prin vot şi de funcţia 
ocupată în partid. Deciziile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii  pentru 
organele şi organizaţiile componente.

81. În  organele  de  conducere  ale  PSDM  vor  fi  reprezentate,  în  măsura  posibilităţilor, 
organizaţiile componente, pe baza normelor de reprezentare stabilite potrivit prezentului Statut.

82. Normele şi cotele de reprezentare a delegaţilor din partea filialelor raionale la Conferinţa 
naţională şi Congresul PSDM sunt stabilite de către CN în dependenţă de numărul de voturi 
acumulate de partid în teritoriile respective la ultimele alegeri şi numărul de membri ai PSDM 
aflaţi la evidenţă în filialele raionale.

83. Organele  de  partid  se  aleg  pe  un  termen  de  2  ani.  Congresul  ordinar  este  precedat  de 
adunările generale ale organizaţiilor locale si conferinţele filialelor raionale.

84. Organele de partid trebuie sa fie realese în cazul, în care ele si-au pierdut, din diferite motive, 
jumătate din membrii lor.

85. În cazul în care un organ de partid nu-si îndeplineşte funcţiile privind convocarea în termen a 
adunării generale, conferinţei raionale sau congresului si, daca Statutul nu prevede altfel, acestea 
pot fi convocate de către comisia de revizie si control la cererea organizaţiilor care întrunesc nu 
mai puţin de 1/10 din numărul total al membrilor de partid. În alte cazuri adunarea generala sau 
conferinţa pot fi convocate de către preşedintele organizaţiei ierarhic superioare.

86. Toate  organele  de partid  activează în corespundere cu prevederile  prezentului  statut  si  a 
regulamentelor corespunzătoare. Regulamentele organelor de partid sunt adoptate de către CN

Capitolul XI. Fracţia

88. Fracţiunea se constituie de cel puţin 1/10 din membrii organizaţiei de partid şi are dreptul la 
acţiuni coordonate în limitele programului şi Statutului PSDM. Totodată, fracţiunii i se asigură 
necondiţionat următoarele drepturi:

• să prezinte un coraport;
• să i se ofere în mod obligatoriu cuvântul;
• să fie în mod obligatoriu reprezentată în comisiile de revizie şi control.
• să prezinte liste de candidaţi în cadrul alegerilor membrilor de partid pentru funcţii de 

conducere;
• să ceară desfăşurarea votării secrete;
• să ceară convocarea organelor supreme şi organelor colective ale partidului.



TITLUL IV. ORGANIZAŢII CU ACTIVITĂŢI SPECIFICE.

Capitolul XII. Organizaţia de tineret a PSDM

89. Organizaţia  de  tineret  a  PSDM  activează  în  baza  prezentului  statut  şi  regulamentului 
organizaţiei, aprobat de către CN

90. Din organizaţia de tineret fac parte toţi tinerii de la vârsta de 18 ani împliniţi şi până la vârsta 
de 33 ani.

91. Organizaţia de tineret a partidului îşi alege organele proprii de conducere potrivit normelor 
stabilite în regulamentul organizaţiei.

92. Preşedinţii  structurilor organizatorice ale organizaţiei  de tineret  la nivelul  organizaţiei  de 
partid locale, raionale, municipale şi naţionale sunt membri din oficiu ai consiliilor permanente, 
consiliilor  de coordonare raionale şi a CN şi poartă răspundere în faţa acestora de activitatea 
structurii organizaţiei de tineret corespunzătoare.

Preşedintele organizaţiei de tineret la nivel de raion şi naţional este inclus în lista candidaţilor 
pentru membrii Biroului Permanent şi respectiv Biroului Central.

93. Organizaţiile de partid la toate nivelurile, vor sprijini material şi politic activitatea structurilor 
organizaţiei de tineret.

94. În afara sprijinului material al organizaţiei de nivel corespunzător, structurile organizaţiei de 
tineret îşi pot asigura, prin donaţii sau activităţi proprii, fonduri suplimentare necesare activităţii 
lor eficiente.

95. Obiectivul principal al organizaţiei de tineret a partidului ţine de educarea politică şi civică a 
tinerilor, în spiritul social-democraţiei şi în scopul realizării politicii partidului.

96. Organizaţia de tineret a PSDM este în drept să se afilieze la organizaţiile internaţionale ale 
tineretului Social Democrat şi să colaboreze cu acestea în baza aprobării şi sub supravegherea 
CN.

Capitolul XIII. Uniunea Social Democrată a Femeilor (Organizaţia de femei a 
PSDM)

97. Uniunea  social-democrată  a  femeilor  (Organizaţia  de  femei  a  PSDM) activează  în  baza 
prezentului statut şi regulamentului Uniunii, aprobat de către CN

98. Din Uniune fac parte domnişoarele şi doamnele care sunt membre ale PSDM

99. Uniunea  social-democrată  a  femeilor  îşi  alege  organele  proprii  de  conducere  potrivit 
normelor stabilite în regulamentul organizaţiei.

100. Preşedinţii  structurilor organizatorice ale Uniunii la nivelul organizaţiei  de partid locale, 
raionale sunt membri din oficiu ai consiliilor permanente, consiliilor de coordonare raionale şi ai 
CN  şi  poartă  răspundere  în  faţa  acestora  de  activitatea  structurii  organizaţiei  de  femei 
corespunzătoare.



Preşedintele organizaţiei de femei la nivel de raion şi naţional este inclus în lista candidaţilor 
pentru membrii Biroului Permanent şi respectiv Biroului Central.

101. Organizaţiile  de  partid  la  toate  nivelurile,  vor  sprijini  material  şi  politic  activitatea 
structurilor Uniunii social-democrate a femeilor.

102. În afara sprijinului material al organizaţiei de nivel corespunzător, structurile Uniunii îşi pot 
asigura, prin donaţii sau activităţi proprii, fonduri suplimentare necesare activităţii lor eficiente.

103. Obiectivul principal al organizaţiei de femei ţine 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, precum şi colaborarea în acest sens cu structurile 
societăţii civile şi alte formaţiuni politice specializate din ţară şi de peste hotare.

104. Uniunea  este  în  drept  să  se  afilieze  la  organizaţiile  internaţionale  ale  femeilor  social-
democrate şi să colaboreze cu acestea în baza aprobării şi sub supravegherea CN

Capitolul XIV. Presa

105. PSDM poate institui în corespundere cu legislaţia în vigoare organe de presă şi alte mijloace 
de informare în masă.

106. Conducătorii organelor de presă de partid sunt numiţi de către Biroul Central

107. Presa  în  cadrul  PSDM  este  destinată  propagării  documentelor  programatice,  Statutului 
partidului,  hotărârilor  organelor  lui  de  conducere,  informării  asupra  activităţii  partidului. 
Materialele respective se bucură de prioritate la publicare în presa de partid, ele au un caracter 
obligatoriu, se publică operativ şi în primele pagini.

108. Materialele, remise spre publicare din partea membrilor de partid, care reprezintă cel puţin 
1/10 din numărul  total  al  membrilor  PSDM se publică necondiţionat.  Refuzul  de a-l publica 
poate  avea  drept  motiv  numai  necorespunderea  materialului  respectiv  principiului  libertăţii 
discuţiilor în cadrul partidului.

109. Principiul libertăţii discuţiilor în cadrul partidului presupune posibilitatea de a face schimb 
de opinii  asupra tuturor problemelor  PSDM în limitele Programului,  Statutului  şi hotărârilor, 
adoptate de organele de conducere. Discuţiile vizând Programul, Statutul şi activitatea organelor 
de conducere ale partidului se desfăşoară din momentul adoptării deciziei privind convocarea 
congresului, conferinţelor şi adunărilor generale.

110. Controlul politic asupra activităţii presei este exercitat de Biroul Central În cazul în care se 
constată că organul de presă de partid a încălcat prevederile statutare, normele eticii şi moralei de 
partid  Biroul  Central  intervine  şi  adoptă  deciziile  politice  şi  organizatorice  corespunzătoare. 
Comisia de revizie şi control este în drept să adopte decizii asupra litigiilor privind activitatea 
statutară şi programatică a presei de partid şi sancţiunile (inclusiv eliberarea din funcţie) aplicate 
conducerii presei de partid.



TITLUL V. PARTICIPAREA PSDM ÎN ALEGERILE POLITICE ŞI 
ACTIVITATEA FRACŢIUNII PARLAMENTARE A PARTIDULUI

Capitolul XV. Alegerile politice

111. Candidaţii din partea PSDM pentru alegerile în organele administraţiei publice primare şi 
parlamentare  sunt  înaintaţi  de  către  organizaţiile  locale  si  filialele  raionale.  CN  adoptă 
regulamentul  privind  procedura  înaintării  de  către  organizaţiile  locale  de  partid  şi  filialele 
raionale  a  candidaţilor  pentru  alegerile  în  organele  administraţiei  publice  primare  şi 
parlamentare. CN aprobă listele electorale respective.

112. Propunerile privind candidaturile pentru alegeri se vor formula ţinând cont de rezultatele 
obţinute de către PSDM în cadrul ultimelor alegeri primare sau parlamentare şi de autoritatea de 
care se bucură candidaturile propuse în mediul electoral respectiv.

113. Candidatul  PSDM pentru funcţia  de Preşedinte  al  Republicii  Moldova este  preşedintele 
partidului, dacă Congresul nu va dispune altfel. În cazul refuzului Preşedintelui partidului de a 
candida din partea PSDM la prezidenţiale se convoacă Congresul extraordinar în conformitate cu 
prezentul statut.

114. CN aprobă candidaturile din listele electorale care nu sunt membri ai PSDM cu condiţia, că 
persoanele  respective  îşi  asumă  în  scris  angajamentul  de  a  promova  pe  durata  eventualului 
mandat politica partidului.

Capitolul XVI. Fracţiunea parlamentară şi grupurile de consilieri

115. Membrii Parlamentului Republicii Moldova şi consilierii din organele administraţiei publice 
primare, aleşi din partea PSDM sunt obligaţi să-şi exercite mandatul numai în cadrul fracţiunii 
parlamentare sau grupului de consilieri ai partidului.

116. Fracţiunea parlamentară şi grupurile de consilieri promovează Programul partidului, linia 
politică a PSDM în corespundere cu deciziile adoptate de către organele de conducere ale PSDM

117. Preşedintele organizaţiei de partid de nivelul respectiv convoacă în termen de trei zile după 
totalizarea rezultatelor  alegerilor  o adunare a celor aleşi  din partea PSDM pentru a desemna 
conducătorul fracţiunii parlamentare (grupului de consilieri).

118. Membrii  fracţiunii  parlamentare  (grupului  de  consilieri)  a  PSDM  sunt  obligaţi  să 
promoveze o politică unică şi să respecte principiul votului unanim al fracţiunii parlamentare 
(grupului  de  consilieri).  În  caz  de  încălcare  a  acestui  principiu,  conducerea  organizaţiei 
respective de partid poate insista asupra demisiei membrului fracţiunii parlamentare (grupului de 
consilieri)  din  organele  administraţiei  publice.  În  cazuri  excepţionale  membrul  fracţiunii 
parlamentare (grupului de consilieri) poate fi exclus din partid.

119. Darea de seamă asupra activităţii desfăşurate este prezentată de către conducătorul fracţiunii 
parlamentare (grupului de consilieri) spre aprobare adunării generale, conferinţei filialei raionale 
sau congresului.



Capitolul XVII. Activitatea membrilor de partid în posture de conducere ale 
administraţiei publice.

120. Activitatea  membrilor  de  partid,  promovaţi  într-un  post  de  conducere  în  organele  de 
conducere ale autorităţilor publice trebuie să fie orientată spre realizarea Programului partidului 
şi hotărârilor organelor de conducere ale PSDM de nivelul respectiv.

121. Conducerea  de  partid  de  nivelul  respectiv  poate  ridica  problema tragerii  la  răspundere 
disciplinară  a  membrului  de  partid  în  cazul  în  care  acesta  încalcă  sistematic  prevederile 
articolului 109.

TITLUL VI. ACTIVITATEA FINANCIAR-ECONOMICĂ A PARTIDULUI.

Capitolul XVIII. Cotizaţiile de membru

122. Mijloacele financiare  ale PSDM se formează din cotizaţiile de membru,  sponsorizare şi 
donaţii benevole din partea persoanelor juridice şi fizice din Republica Moldova, din mijloacele 
obţinute  în  urma  altor  activităţi,  decât  politice  ale  partidului  desfăşurate  în  corespundere  cu 
legislaţia în vigoare.

123. Cuantumul cotizaţiei, repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Biroului 
Central.

124. Mărimea cotizaţiilor membrilor de partid care au fost promovaţi de către partid în funcţii 
publice se dublează în raport cu suma stipulată în articolul 123.

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

126. Controlul  asupra  plăţii  cotizaţiilor  de  membru  este  exercitat  de  către  casier.  În  cadrul 
organizaţiei primare atribuţiile casierului pot fi puse în seama coordonatorului.

127. Casierul:

• răspunde pentru încasarea în termen a cotizaţiilor;
• virează trimestrial banii în contul organizaţiilor ierarhic superioare;
• prezintă conducerii organizaţiilor de partid de nivelul respectiv darea de seamă asupra 

situaţiei financiare a organizaţiei,  iar până la 15 ianuarie – declaraţia asupra activităţii 
financiare desfăşurate în anul precedent.

128. Mijloacele financiare ale PSDM acumulate din cotizaţiile de membru, se repartizează în 
felul următor:

• 40% sunt virate în contul organelor ierarhic superioare ale partidului;
• 60% rămân organizaţiei primare şi sunt folosite în exclusivitate pentru activităţi de partid.

Capitolul XIX. Mijloacele financiare şi patrimoniul partidului

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



130. În proprietatea partidului se pot afla:

• bunurile  mobile  şi  imobile,  folosite  de către  organele  de  conducere  ale  organizaţiilor 
PSDM;

• întreprinderi şi organizaţii autogestionare, create de partid în condiţiile legii.

131. 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.

132. În  scopul  realizării  sarcinilor  statutare,  PSDM  poate  crea  în  modul  stabilit  de  lege 
întreprinderi  şi organizaţii  autogestionare,  cu drepturi  de persoană juridică.  Hotărârile privind 
crearea lor se adoptă de către CN

133. Biroul Central al CN adoptă decizii privind:

• numirea  în  funcţie  şi  eliberarea  conducătorului  întreprinderilor  şi  organizaţiilor 
autogestionare;

• folosirea în interes de partid a veniturilor lor;
• alte chestiuni legate de calitatea PSDM de fondator al acestor întreprinderi şi organizaţii 

autogestionare.

134. Veniturile din activitatea întreprinderilor şi organizaţiilor autogestionare ale PSDM nu pot fi 
repartizate între membrii partidului şi sunt folosite numai pentru realizarea scopurilor statutare, 
precum şi în scopuri de binefacere şi pentru acţiuni de caritate.

Capitolul XX. Controlul asupra activităţii financiar-economice

135. Controlul  asupra  activităţii  financiar-economice  a  partidului,  a  întreprinderilor  şi 
organizaţiilor fondate de el, asupra activităţii casierilor este exercitat de către comisia de etică, 
revizie şi control.

136. Comisia de etică,  revizie şi control este datoare să efectueze anual revizii  planificate cu 
încheierea lor până la data de 1 februarie a fiecărui an. O copie a procesului-verbal de revizie 
este trimis de către comisia de revizie şi control CN. Comisia are dreptul să efectueze şi revizii 
neplanificate.

137. Declaraţia asupra activităţii financiare a PSDM, prezentată CN de către casier, trebuie să fie 
coordonată în mod obligatoriu cu comisia de etică, revizie şi control.

138. Comisia de etică, revizie şi control are dreptul să solicite de la orice persoană cu funcţii de 
răspundere în partid documentele de care are nevoie.



TITLUL VII. DISPOZIŢII FINALE

Capitolul XXI. Circumstanţele care constituie impedimente pentru eţinerea 
unor funcţii în cadrul partidului

139. Circumstanţele  care  constituie  impedimente  pentru  deţinerea  unor  funcţii  în  cadrul 
partidului sunt:

• demisia;
• imposibilitatea executării obligaţiunilor;
• eliberarea din funcţie în urma adoptării unui vot de neîncredere;
• incompatibilitatea  funcţiilor  din  cadrul  partidului  cu  alte  funcţii  conform prezentului 

statut.

140. Orice funcţionar de partid şi orice membru al unui organ colectiv îşi poate prezenta demisia, 
făcând o declaraţie către organul de conducere al organizaţiei.

141. Modificările şi completările se introduc în Statut numai de către Congresul PSDM şi cu o 
majoritate de 2/3 de voturi ale delegaţilor prezenţi. Propunerile privind operarea modificărilor în 
Statut se introduc în proiectul odinei de zi a Congresului la decizia CN şi numai în perioada de 
pregătire către Congres.

Capitolul XXII. Sistarea activităţii PSDM

142. Activitatea PSDM poate fi suspendată în cazul:

• dizolvării partidului în baza deciziei organului puterii de stat abilitat;
• adoptării unei hotărâri în acest sens de către Congresul partidului.

143. Hotărârea Congresului privind dizolvarea partidului, fuzionarea lui cu un alt partid sau cu 
mai multe partide intră în vigoare numai după ce este confirmată prin referendum.

144. Referendumul se desfăşoară în baza unei hotărâri a CN în curs de 3 luni după Congres. Data 
şi conţinutul întrebării supuse referendumului trebuie să fie comunicate cu o lună înainte de ziua 
pentru care a fost fixat referendumul de cel puţin două ori în organele de presă de partid şi în 
organele de presă republicană. Întrebarea trebuie să fie formulată în aşa fel, ca la ea să poată fi 
dat un răspuns univoc sub forma "da" sau "nu".

145. Responsabile  pentru  desfăşurarea  referendumului  sunt  organele  de  conducere  ale 
organizaţiilor locale şi raionale.

146. Organele de conducere ale organizaţiilor locale şi raionale trebuie:

• să aducă la cunoştinţa membrilor de partid timpul şi locul votării, precum şi conţinutul 
întrebării supuse referendumului;

• să asigure condiţii pentru votarea secretă;
• să adopte hotărârea privind valabilitatea votării;
• să întocmească procesul-verbal al referendumului şi, împreună cu buletinele şi rezultatele 

votării, să le trimită în termen de 10 zile organelor de conducere ierarhic superioare.

147. Rezultatele generalizate ale votării sunt confirmate de către CN şi se publică în presă.
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