Adoptat la Congresul de Constituire

din 9 mai 2001

STATUTUL
PARTIDULUI SOCIAL-LIBERAL
Capitolul I
Dispozitii generale
Art.1 Partidul Social-Liberal (denumit in intreg cuprinsul Statutului Partidul sau PSL) este o
formatiune politica de esenta social-liberala. La baza politicilor Partidului se afla viziunea
liberala asupra Persoanei si Societatii.
Art.2 Partidul isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii
Moldova, cu Programul sau si cu prezentul Statut.
Art.3 PSL este organizat pe criterii teritoriale. Sediul central al Partidului se afla in municipiul
Chisinau.
Art.4 PSL are un caracter unitar si indivizibil, in interiorul PSL nu sunt admise fractionari.

Capitolul II
Obiective strategice
Art. 5 Obiectivele strategice ale PSL sunt:
•
•
•
•
•

integrarea plenara a Republicii Moldova in structurile europene, promovarea ideii unei
federatii europene dupa modelul "Europei regiunilor" si infaptuirea unitatii noastre
nationale;
instaurarea si exercitarea unei guvernari morale de esenta social-liberala, bazata pe
competenta, profesionalism si responsabilitate;
edificarea unui stat unitar, suveran si democratic bazat pe libertate politica, proprietate
privata si economie sociala de piata, justitie si solidaritate sociala;
promovarea respectului pentru Credinta si Familie, ca piloni ai unei societati morale;
promovarea principiului egalitatii genurilor la toate nivelurile decizionale si afirmarea
drepturilor omului in conformitate cu tratatele internationale.

Capitolul III
Forme de activitate
Art.6 In vederea realizarii obiectivelor programatice, PSL
•
•
•

participa la alegeri de toate nivelurile;
elaboreaza proiecte de programe de guvernare;
participa la administrarea treburilor publice prin reprezentantii sai alesi sau desemnati in
organele puterii de stat;
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•
•
•

organizeaza conferinte, seminare, simpozioane, manifestatii publice;
colaboreaza cu alte formatiuni politice si neguvernamentale din Republica Moldova si de
peste hotare care urmaresc scopuri similare;
formeaza aliante electorale si postelectorale cu alte formatiuni politice ce au la baza o
doctrina democratica.

Capitolul IV
Membrii PSL
I. Prevederi generale
Art.7 Poate deveni membru al PSL orice persoana, indiferent de sex, rasa, confesiune sau stare
sociala care intruneste urmatoarele calitati:
•
•
•
•
•

este cetatean al Republicii Moldova;
are recomandari din partea a doi membri ai PSL;
are varsta de 18 ani;
nu face parte din alt partid politic;
respecta Statutul si Programul PSL.

Art.8 Pot primi calitatea de membri de onoare ai PSL persoanele care s-au distins in mod
deosebit prin contributia lor la realizarea obiectivelor Partidului.
Calitatea de membru de onoare este conferita de Consiliul National al Partidului.
Art.9 PSL poate avea un Presedinte de Onoare ales de Congres. Presedintele de Onoare poate sa
reprezinte PSL, la decizia Biroului Permanent in problemele de importanta majora.

II. Procedura de inscriere in PSL
Art.10 Inscrierea in PSL se face in baza unei cereri in scris pe numele secretarului organizatiei
de baza ce se depune la filiala in raza careia domiciliaza solicitantul.
Art.11 Membrii PSL fac parte din organizatia de baza in care s-au inscris. In cazul schimbarii
locului de trai, membrii partidului se transfera in organizatia primara de la locul de trai.
Art.12 Calitatea de membru este certificata de legitimatia de membru in forma stabilita de
Consiliul National si de fisa personala care se pastreaza la filiala respectiva a Partidului.

III. Drepturile si indatoririle membrilor
Art.13 Toti membrii PSL au drepturi si indatoriri egale.
Art.14 Membrii PSL au urmatoarele drepturi:
•
•
•

sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale Partidului;
sa participe la actiunile organizate de PSL prin dezbateri, sustineri de referate, expuneri,
comunicari, comentarii;
sa-si expuna opinia in toate chestiunile ce se refera la programul, modul de organizare si
functionare a Partidului;

•
•
•

sa reprezinte Partidul in calitate de delegati la conferinte, congrese, seminare si alte
manifestari;
sa candideze in numele PSL pentru functii publice, in urma investiturii primite de la
organele competente;
sa faca donatii in sprijinul PSL.

Art.15 Membrii PSL au urmatoarele indatoriri:
•
•
•
•

sa cunoasca, sa sustina si sa promoveze principiile doctrinare expuse in Statutul si
Programul Partidului.
sa respecte hotararile organelor de conducere ale PSL;
sa respecte mandatul primit in cazul delegarii sau participarii in cadrul unor organisme
publice;
sa achite cu regularitate cotizatiile lunare, marimea carora este stabilita anual printr-o
decizie a Biroului Permanent.

Art.16 Candidatii la alegerile generale din partea PSL trebuie sa fie membri ai Partidului de cel
putin un an catre momentul declansarii campaniei electorale. Un membru al PSL poate fi deputat
din partea acestui Partid doar pe durata a doua mandate.
Art. 17 Candidatii la alegerile locale din partea PSL trebuie sa fie membri ai Partidului de cel
putin sase luni catre momentul declansarii campaniei electorale.
Art.18 Partidul respecta principiul egalitatii genurilor in organele sale decizionale la toate
nivelurile. In listele de candidati ai PSL la alegeri reprezentantii ambelor genuri vor fi prezenti
intr-o proportie de cel putin de 30 la suta.

IV. Incetarea calitatii de membru al PSL
Art.19 Calitatea de membru inceteaza prin deces, retragere sau excludere. Retragerea din PSL se
face la cererea in scris a membrului catre organizatia de apartenenta si intra in vigoare la data
depunerii cererii de retragere. Ea nu se supune aprobarii organizatiei de apartenenta. Pierderea
legaturii cu structurile PSL sau eschivarea de la indeplinirea indatoririlor statutare se considera
ca retragere din Partid.
Art.20 Excluderea din PSL este o sanctiune disciplinara extrema, aplicata pentru nerespectarea
Statului si pentru actiuni ce dauneaza prestigiului si unitatii Partidului. Hotararea de excludere
este adoptata de catre Biroul Permanent al organizatiei regionale de apartenenta la cererea
Adunarii Generale a organizatiei de baza, iar in cazul unor membri ai Consiliului National al
Partidului de catre Consiliul National al PSL.
Art. 21 Membrii exclusi pot fi reprimiti la propunerea organelor care au decis excluderea dupa o
perioada de cel putin un an, dar acestia nu mai pot ocupa functii de raspundere in Partid si nu
mai pot candida la alegeri locale sau generale din partea PSL in urmatorii doi ani.

Capitolul V
Structura organizatorica
Art. 22 PSL este constituit din organizatii de baza si regionale.

Art. 23 Organizatiile de baza ale PSL se constituie pe criterii teritoriale, cuprinzand cate cel
putin trei membri si se inregistreaza la Biroul Permanent al organizatiei regionale respective a
Partidului. In raza unei primarii (comunale, orasenesti, sectoriale sau municipale) se poate
constitui o singura organizatie de baza a PSL.
Organizatiile de baza din Chisinau se constituie in raza sectoarelor, fiind subordonate
organizatiei regionale.
Organizatiile de baza dintr-o unitate sau un grup de unitati teritorial-administrative de nivelul doi
formeaza organizatia regionala a PSL. Delimitarea, constituirea sau suprimarea unei organizatii
regionale tine de competenta Consiliului National al Partidului.
Art. 24 Organele de conducere ale Partidului sunt:
a) la nivel national: Congresul, Consiliul National, Biroul Permanent;
b) la nivel regional: Consiliul Regional, Biroul Permanent Regional;
c) la nivel de organizatie de baza: Adunarea Generala, secretarul organizatiei de baza a PSL,
iar in cazul in care organizatia are mai mult de 50 de membri Consiliul Local.
Art. 25 Organul de control intern financiar si disciplinar al Partidului este Comisia Nationala de
Revizie si Etica de Partid. Din Comisia Nationala de Revizie si Etica de Partid fac parte cinci
membri alesi de Congresul Partidului. Membrii Comisia Nationala de Revizie si Etica de Partid
aleg Presedintele si Vicepresedintele Comisiei.

Congresul
Art.26 Congresul este forul suprem de conducere al PSL si se convoaca, de regula, o data la
patru ani. Congresul extraordinar poate fi convocat la decizia Consiliului National sau la cererea
a cel putin 1/3 din organizatiile regionale ale Partidului adresata Consiliului National.
Art.27 Convocarea Congresului ordinar al PSL este prerogativa Consiliului National care ia
decizia cu cel putin 45 de zile inainte de data propusa.
Art. 28 Congresul PSL este legal constituit daca sunt prezenti cel putin doua treimi din numarul
membrilor delegati.
Art.29 Congresul adopta hotarari prin simpla majoritate de voturi ale delegatilor prezenti.
Art.30 Pentru toate sedintele Congresului PSL se vor intocmi procese verbale semnate de
Presedintele PSL si secretarul sedintei.
Art.31 Congresul PSL se compune din:
•
•
•
•

membrii Consiliului National;
membrii Consiliilor Regionale;
membrii Comisiei Nationale de Revizie si Etica de Partid;
delegatii din partea organizatiilor regionale.

Art. 32 Congresul PSL are urmatoarele prerogative:
•
•

adopta Programul si Statutul Partidului, introduce in ele modificari;
ia deciziile cele mai importante vizand strategia, tactica si activitatea Partidului;

•
•
•
•

audiaza raportul de activitate al conducerii Partidului;
alege prin vot secret si pe baza de alternativa Presedintele PSL;
alege, la propunerea Presedintelui, cei 6 Vicepresedinti ai PSL (pentru ideologie si
propaganda; pentru probleme sociale; pentru politici economice si relatii internationale;
pentru probleme politice; pentru probleme de organizare);
alege Comisia Nationala de Revizie si Etica de Partid.

Consiliul National
Art. 33 Consiliul National este organul suprem de conducere al PSL, in perioada dintre congrese
si se compune din: membrii Biroului Permanent al Partidului; 15 sefi-adjuncti ai
Departamentului Biroului Permanent; vicepresedintii organizatiilor regionale ale PSL; sefii de
serviciu din Secretariatul General; secretarii organizatiilor de baza ale PSL ce au mai mult de
100 de membri; membrii Guvernului si deputatii Parlamentului din partea PSL, membrii de
onoare ai Partidului si membrii Comisia Nationala de Revizie si Etica de Partid.
Art.34 Consiliul National are urmatoarele atributii:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

convoaca Congresul;
adopta declaratii si rezolutii;
alege, la propunerea Presedintelui Partidului Secretarul General al Partidului, presedintii
organizatiilor regionale a PSL si sefii celor 15 Departamente ale Biroului Permanent;
alege, la propunerea Secretarului General al Partidului, Subsecretarul General pentru
probleme de organizare, Subsecretarul General al Partidului pentru relatii cu structurile
locale si Subsecretarul General al Partidului pentru probleme administrative. - aproba
masurile cu privire la indeplinirea deciziilor Congresului PSL;
stabileste responsabili interimari la functiile alese de Congresul PSL;
hotaraste pozitia PSL in probleme politice majore;
elaboreaza strategia alegerilor de nivel national si local;
decide crearea unor aliante cu alte formatiuni politice;
aproba listele de candidati pentru alegerile de nivel national;
aproba regulamente speciale in baza carora se fixeaza normele de functionare a
structurilor PSL;
confera calitatea de membru de onoare al Partidului.

Art.35 Consiliul National este condus de Presedintele Partidului, iar in lipsa lui de unul dintre
vicepresedinti imputernicit de acesta.
Art.36 Consiliul National este ales pentru o perioada de patru ani.
Art. 37 Sedintele ordinare ale Consiliului National se convoaca o data in an, data fiind decisa de
Biroul Permanent al Partidului. Sedintele extraordinare se convoaca prin hotararea Biroului
Permanent sau la initiativa a cel putin 1/3 din membrii Consiliului National.
Sedintele Consiliului National sunt deliberative daca la ele participa 2/3 din numarul total de
membri ai Consiliului National.
Art.38 Deciziile Consiliului National sunt obligatorii pentru toate structurile Partidului si pentru
toti membrii acestuia.

Art.39 Absenta nemotivata de la trei sedinte consecutive ale Consiliului National este
considerata drept retragere din organele de conducere a PSL.

Biroul Permanent
Art.40 Biroul Permanent este organul executiv, de dispozitie si control in perioada dintre
sedintele Consiliului National. El este condus de Presedintele Partidului, iar in lipsa lui, de unul
din vicepresedintii imputerniciti de aceasta.
Din Biroul Permanent al PSL fac parte: Presedintele Partidului, Vicepresedintii PSL, Secretarul
General al PSL, Subsecretarii Generali ai PSL, presedintii organizatiilor regionale a PSL,
Presedintele de Onoare al Partidului (in caz ca exista) si cei 15 sefi de Departament alesi de
Consiliul National.
Art. 41 Biroul Permanent are urmatoarele atributii:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

executa deciziile Consiliului National;
convoaca sedintele Consiliului National;
audiaza rapoartele responsabililor din administratia nationala a Partidului:
supune aprobarii Consiliului National pozitia sa in problemele politice majore;
propune candidatii PSL pentru alegerile generale;
aproba, la propunerea Secretarului General al Partidului, structura Secretariatului General
al Partidului;
confirma, la propunerea sefilor de Departament, sefii-adjuncti ai Departamentelor
respective.
propune Consiliului National aliante si acorduri cu alte formatiuni politice;
stabileste normele de reprezentare la Congresul PSL.

Art. 42 Sedintele Biroului Permanent sunt deliberative daca la ele participa majoritatea din
numarul membrilor lui. Hotararile se adopta prin simpla majoritate si sunt semnate de Presedinte
si secretarul sedintei. Biroul Permanent se intruneste lunar in sedinta ordinara sau in dependenta
de cererile Presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor acestuia.
Art. 43 Activitatea curenta a Biroului Permanent este intreprinsa de Secretariatul General, care
are urmatoarele atributii:
•
•
•
•

intretine relatiile administratiei centrale a Partidului cu organizatiile regionale si locale;
intretine lucrarile de secretariat si cancelarie ale Partidului;
gestioneaza mijloacele Partidului si prezinta rapoarte financiare anuale Consiliului
National;
monitorizeaza colectarea cotizatiilor de membru si indeplinirea deciziilor Biroului
Permanent.

Art. 44 Structura interna a Secretariatului General este propusa de Secretarul General al
Partidului si aprobata de Biroul Permanent al Partidului. Functionarii Secretariatului General
sunt angajati si destituiti din functie de catre Presedintele Partidului in conformitate cu legislatia
muncii Republicii Moldova.
Art. 45 Alegerile in organele de conducere ale Partidului se efectueaza prin vot deschis sau
secret, la decizia forului respectiv, prin simpla majoritate de voturi.

Art. 46 Presedintele si Vicepresedintii PSL si Secretarul General al Partidului demisioneaza in
corpore in caz de pierdere a alegerilor generale. Demisia se va prezenta la Congresul
Extraordinar ce trebuie sa aiba loc in cel mult opt saptamani dupa data alegerilor.
In acest caz Presedintele PSL nu-si poate propune din nou candidatura pentru urmatorul mandat.

Presedintele Partidului
Art. 47 Presedintele PSL este ales in baza de alternativa, candidatii fiind propusi de un grup de
initiativa format din cel putin 15 delegati la Congres. Candidatii la postul de Presedinte al PSL
trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:
•
•
•
•
•
•

sa aiba in momentul alegerii cel putin 30 si cel mult 65 de ani;
sa aiba studii superioare;
sa nu aiba antecedente penale;
sa nu fi colaborat cu fosta politie politica sovietica;
sa nu fi fost membru al PCUS sau altor partide de orientare comunista, anarhista sau
fascista;
sa posede limba de stat a Republicii Moldova.

Art. 48 Presedintele Partidului are urmatoarele atributii:
•
•
•
•
•
•

promoveaza prin mijloace legale interesele PSL;
reprezinta PSL in relatiile oficiale;
prezideaza sedintele organismelor de conducere ale PSL;
propune Congresului candidatii la functiile de Vicepresedinti ai PSL;
propune Consiliului National candidatii la functiile de Secretar General al Partidului, sefi
de Departament ai Biroului Permanent si presedinti ai organizatiilor regionale a PSL;
angajeaza si elibereaza din functie functionarii Secretariatului General in conformitate cu
legislatia muncii Republicii Moldova.

Nici o persoana nu poate detine functia de Presedinte al PSL mai mult de doua termene
consecutiv.

Consiliul Regional
Art. 49 Consiliul Regional este organul suprem de conducere al organizatiilor regionale a PSL si
se convoaca nu mai rar decat o data pe an. Consiliul Regional extraordinar poate fi convocat la
decizia Biroului Permanent al PSL sau la initiativa a cel putin 1/3 din organizatiile de baza ale
organizatiei regionale respective. Din Consiliul Regional fac parte membrii Biroului Permanent
Regional, cei 3 membri ai Comisiei regionale de revizie si etica de partid, secretarii si
subsecretarii organizatiilor de baza a PSL, alesii locali din partea PSL.
Art. 50 Consiliul Regional are urmatoarele atributii:
•

•

alege, la propunerea Presedintelui organizatiei regionale a PSL cei patru Vicepresedinti
(pentru ideologie si propaganda; pentru probleme sociale si economice; pentru probleme
politice; pentru probleme de organizare) si cei 12 sefi de departament ai Biroului
Permanent Regional;
alege cei trei membri ai Comisiei regionale de revizie si etica de partid;

•
•
•
•

aproba masurile de realizare a Programului PSL la nivel regional, conform deciziilor
organelor de conducere ale PSL;
aproba listele de candidati din partea PSL pentru alegerile locale;
aproba raportul Comisiei regionale de revizie si etica de partid;
propune candidati pentru alegerile de nivel national.

Biroul Permanent Regional
Art.51 Biroul Permanent Regional este organul executiv de dispozitie si control in perioada
dintre Consiliile Regionale si este condus de catre Presedintele organizatiei regionale. Biroul
Permanent Regional este format din:
•
•
•

Presedintele organizatiei regionale a PSL;
Vicepresedintii organizatiei regionale a PSL;
12 sefi de departament, alesi de Consiliul Regional al Partidului.

Art.52 Biroul Permanent Regional are urmatoarele atributii:
•
•
•
•
•
•
•

asigura conducerea curenta intre sedinte;
numeste, valideaza sau revoca reprezentantii PSL in diferite institutii la nivel regional si
numeste persoanele si organismele care functioneaza la nivel regional;
executa deciziile organelor de conducere a PSL;
organizeaza cluburi, cercuri de studii, conferinte, seminare etc.;
informeaza despre evenimentele importante din zona organele de conducere a PSL;
propune delegati la Congresul PSL;
propune candidati pentru alegerile locale.

Biroul Permanent Regional se intruneste lunar in sedinta ordinara sau in dependenta de cererile
Presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor acestuia.
Art. 53 Presedintii organizatiilor regionale reprezinta PSL in relatiile oficiale din zona de
activitate si au urmatoarele atributii speciale:
•
•
•

prezideaza Consiliul Regional si sedintele organismelor PSL la nivelul respectiv;
propun Consiliului Regional sau Biroului Permanent Regional masuri conform deciziilor
organelor de conducere ale PSL;
propune Biroului Permanent Regional cooptarea de noi membri pentru functiile vacante.

Adunarea Generala si Consiliul Local
Art.54 Adunarea generala este organul suprem de conducere al organizatiei de baza a PSL si se
convoaca cel putin de 2 ori pe an de catre secretarul organizatiei de baza a PSL.Sedintele
extraordinare ale Adunarii Generale pot fi convocate si la propunerea organelor de conducere
ierarhic superioare sau la cererea a cel putin 1/3 din membrii organizatiei.
Art. 55 Adunarea Generala are urmatoarele prerogative:
•
•

alege prin vot, pentru o perioada de patru ani, secretarul organizatiei de baza a PSL, iar in
organizatiile cu peste 50 de membri mai alege si subsecretarul organizatiei si trei membri
ai Consiliului Local;
adopta masurile de realizare a Programului PSL la nivel local;

•
•

dezbate raportul financiar;
propune candidati pentru alegerile locale.

Art. 56 Adunarea Generala este prezidata de secretarul organizatiei de baza a PSL, iar in lipsa
acestuia de subsecretarul organizatiei. Hotararile se adopta cu simpla majoritate a voturilor.
Art. 57 Consiliul Local asigura conducerea operativa in organizatiile de baza ale PSL ce au mai
mult de 50 de membri. Din componenta sa fac parte secretarul organizatiei de baza a PSL,
subsecretarul organizatiei de baza a PSL, alesii locali din partea PSL, trei membri alesi de
Adunarea Generala iar in organizatiile de baza cu mai mult de 250 de membri - 7 membri alesi
de Adunarea Generala.

Capitolul VI
Dispozitii finale
Art. 58 In vederea realizarii scopurilor si sarcinilor statutare si de program PSL este in drept:
•
•
•
•

sa difuzeze liber informatia despre activitatea sa;
sa participe in mod independent, in bloc cu alte partide si organizatii social-politice
democratice la alegerile in organele reprezentative si elective ale puterii de stat de toate
nivelurile si la formarea organelor administrative de stat;
sa dispuna de mijloace proprii de informare in masa si sa desfasoare activitatea
electorala, in scopul realizarii sarcinilor statutare si programate;
sa se foloseasca cu titlu gratuit de mijloacele de informare in masa ale statului in perioada
campaniei electorale in organele autoritatilor administratiei publice.

Art. 59 Votul este nominal si se exprima deschis sau secret la decizia majoritatii membrilor
organului respectiv.
Au drept de vot numai membrii titulari ai organizatiei respective.
Art. 60 PSL are patrimoniul format din bunuri materiale si financiare care provin din cotizatii,
publicatii, activitate editoriala, donatii, precum si alte surse care nu contravin legislatiei in
vigoare.
Art. 61 Membrii PSL nu au dreptul la patrimoniu sau la veniturile PSL si nu poarta raspundere
pentru datoriile lui.
Art. 62 Fiecare membru plateste o cotizatie lunara, marimea careia este fixata anual de catre
Biroul Permanent al Partidului.
Art. 63 Jumatate din fondurile provenite din cotizatii raman la dispozitia organizatiilor primare
ale PSL pentru indeplinirea atributiilor lor, un sfert se varsa in casieria organizatiei regionale si
un sfert in casieria centrala a PSL.
Art. 64 Activitatea financiara se verifica anual de catre Comisia Nationala de Revizie si Etica de
Partid. Controlul implica darea de seama financiara, respectarea hotaririlor organelor decizionale
si ordinea pastrarii proceselor verbale si ale documentelor Partidului.
Art. 65 Membrii PSL primesc legitimatii de membru semnate de catre Secretarul General al
Partidului.

Art. 66 Toate locurile vacante din organele de conducere se suplinesc prin cooptare cu
responsabili-interimari propusi de Presedintele Partidului, respectiv de presedintii organizatiilor
regionale a PSL si cu consimtamantul Consiliului National, respectiv a Consiliului regional, dar
nu mai mult de 1/3 din componenta.
Art. 67 PSL are in calitate de simbol steaua cu opt colturi, numita "Steaua de la Betleem".
Drapelul PSL are forma dreptunghiulara, este de culoare albastra inchisa si are plasat in centru
"Steaua de la Betleem" de culoare galbena. In calitate de imn al Partidului se foloseste "Oda
Bucuriei" din Simfonia IX de Ludwig van Beethoven pe versurile lui Friedrich Schiller.
Art. 68 PSL poate fi dizolvat numai la decizia Congresului. Decizia privind dizolvarea Partidului
se adopta cu majoritate simpla din votul delegatilor prezenti la Congres.
PSL se dizolva automat sau fuzioneaza neconditionat cu o formatiune politica ce are o platforma
apropiata, in caz ca pierde de doua ori consecutiv alegerile generale. In acest caz in termeni de
opt saptamani dupa data alegerilor se convoaca un Congres extraordinar care decide dizolvarea
sau fuzionarea PSL cu o alta formatiune politica, precum si problemele de procedura.
Art. 69 In caz de dizolvare proprietatile mobiliare si imobiliare ale PSL trec in proprietatea
formatiunii politice la care Congresul Partidului a decis sa adere sau sunt oferite unor organizatii
neguvernametntale din Republica Moldova, in conformitate cu decizia Congresului extraordinar.
Art. 70 Prezentul Statut poate fi revazut si completat doar de Congresul Partidului. Pentru
modificarea Statutului sau introducerea unor amendamente sunt necesare minimum 3/4 din
voturile delegatilor la Congres.

