
Adoptat la Congresul IX 

din 6 septembrie 2008

S T A T U T U L
PARTIDULUI  POLITIC  «PARTIDUL  SOCIALIŞTILOR 

DIN MOLDOVA  “PATRIA - RODINA”»

1. Dispoziţii generale 

1.1. Partidul  politic  «Partidul  Socialiştilor  din  Moldova  “Patria-Rodina”» (în 
continuare – Partidul politic, denumirea prescurtată – Partidul politic „PSM PR”) este 
organizaţie  necomercială  în  formă de  partid  politic  cu  statut  de  persoană  juridică. 
Partidul politic întruneşte în rîndurile sale, pe principii benevole, cetăţeni ai Republicii 
Moldova  cu  drept  de  vot,  pentru  realizarea  prevederilor  programului  şi  pretinde  la 
participarea  în  formarea  organelor  puterii  de  stat  în  conformitate  cu  legislaţia  în 
vigoare din Republica Moldova.

1.2. Partidul politic, fiind institut democratic al statului de drept, se consideră drept 
parte integrantă a sistemului politic din Republica Moldova.

1.3.  Partidul  politic  este  chemat  să  apere  interesele  salariaţilor  angajaţi  în  sfera 
muncii intelectuale şi fizice, ale producătorilor colectivi şi individuali, sursa de venit a 
cărora  constituie  munca  şi  proprietatea  personală,  ale  categoriilor  populaţiei 
socialmente vulnerabile.  

1.4. Partidul  politic  îsi  desfăşoară  activitatea  sa  în  Republica  Moldova  pe 
principiul  teritorial  în  conformitate  cu  divizarea  administrativ-teritorială.  Sediul 
organului suprem executiv al Partidului politic se alfă în municipiul Chişinău,      bul. 
Renaşterii, 16, ap.29.

2. Scopurile şi mijloacele de realizare a lor

2.1. Scopul principal  al  activităţii  Partidului  politic  este edificarea în Republica 
Moldova a unei societăţi socialiste democratice.

2.2.  Partidul  politic  luptă  pentru  întîietate  politică  în  cadrul  alegerilor  de  toate 
nivelurile  prin  înaintarea  şi  susţinerea  candidaţilor  săi,  precum  şi  prin  protejarea 
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publică a poziţiei sale în cadrul referendumurilor. Partidul îşi recomandă membrii şi 
adepţii săi pentru activitate în componenţa organelor puterii publice.

2.3.  Partidul  politic,  reieşind  din  oportunitatea politică, poate  încheia  acorduri 
preelectorale, poate adera la uniuni şi alianţe preelectorale cu alte partide politice şi 
organizaţii social-politice, care activează în conformitate cu prevederile constituţionale 
şi legislaţia în vigoare din Republica Moldova şi poate susţine candidaţii înaintaţi de 
aceste partide politice sau organizaţii social-politice.

2.4.  Pentru  realizarea  scopurilor  expuse  în  program Partidul  politic  elaborează 
principiile de bază ale politicii curente, pe care le reflectă în programele (platformele) 
sale preelectorale.

2.5.  Membrii  şi  adepţii  Partidului  politic,  aleşi  în  componenţa  organelor 
reprezentative elective în perioada împuternicirilor lor se unesc în fracţiuni pentru 
coordonarea  activităţii  sale  şi  cu  scopul  realizării  în  practică  a  programelor  şi 
(platformelor) electorale.

În  cazurile,  cînd membrii şi  adepţii  Partidului  politic  sînt  aleşi  în  funcţiile  de 
conducere a organelor puterii  executive, ei,  împreună cu fracţiunile  de la Partidul 
politic,  efectuează  în  comun  activitatea  sa  pentru  realizarea  programelor 
(platformelor) electorale.

2.6. Membrii şi adepţii Partidului politic, în afară de persoanele indicate în art.2.5, 
care  ocupă  funcţii  în  organele  puterii  publice  sprijină  realizările  programelor 
(platformelor)  Partidului  politic  la  etapele  de  pregătire,  examinare  şi  adoptare  a 
deciziilor şi documentelor corespunzătoare.

2.7. Membrii  şi  adepţii  Partidului  politic,  care  ocupă  funcţii  în  organele  puterii 
publice  colaborează şi  îşi  coordonează  activitatea  cu  organele  respective  de partid, 
informîndu-le despre activitatea sa,  ţin cont  de hotărîrile  şi  recomandările  acestora, 
primesc din partea lor ajutorul necesar.  Periodic, dar nu mai rar de o dată în an ei 
prezintă  darea de  seamă despre  activitatea  practică  în  faţa  organelor  de partid  şi  a 
alegătorilor.

2.8. Partidul politic îşi desfăşoara activitatea sa în limitele prevederilor Constituţiei 
şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, se călăuzeşte de prevederile prezentului 
Statut şi de documentele de program, colaborează cu alte partide politice şi formaţiuni 
social-politice,  care  activează  în  limitele  legislaţiei  ţării,  se  situează  pe  poziţii 
democratice, ale umanismului şi progresului social.

2.9. Partidul politic desfăşoară relaţii externe interpartiinice în baza legislaţiei în 
vigoare.  El  colaborează  şi  încheie  acorduri  cu  partide  politice  şi  alte  organizaţii 

http://www.partide.md

http://www.partide.md/


3

necomerciale  de  orientare  socialistă,  depune  eforturi  pentru  a  deveni  membru  al 
asociaţiilor internaţionale de orientare socialistă.

2.10. Partidul politic îşi stabileşte relaţiile de reciprocitate cu organele sindicale, 
formaţiunile veteranilor, ale femeilor, tineretului  etc., cu alte organizaţii necomerciale 
din ţară şi alianţele lor, care se poziţionează pentru transformări democratice, pentru 
echitate  socială  şi  obţinerea  concilierii  naţioanale  în  baza  colaborării  reciproc 
avantajoase şi parteneriatului echitabil.

2.11. Partidul  politic,  subliniînd  aspiraţia  sa  la  atingerea  unităţii,  armoniei  şi 
stabilităţii  în societate în baza patriotismului, foloseşte simbolul permanent în forma 
stelei reliefate cu cinci colţuri cu inscripţii: în partea de sus a stelei – «PATRIA», iar în 
partea de jos a stelei – «RODINA» (conform anexelor nr.1a, 1b).

Devizul Partidului politic – Moldova. Muncă. Egalitate în drepturi.
  
3. Activitatea  de  membru  al  Partidulul  politic,  drepturile  şi  obligaţiunile 

membrilor de partid

3.1.Membru al  Partidului  politic  poate  deveni  oricare  cetăţean  al  Republicii 
Moldova  capabil  de  acţiune,  care  a  atins  vîrsta  de  18  ani  şi  recunoaşte  Programul 
partidului (documentul de program în vigoare),  care îndeplineşte cerinţele Statutului şi 
este luat la evidenţă în una din organizaţiile primare de partid.

3.2.Partidul  politic are apartenenţă de partid fixată, fiecăre membru al partidului 
deţine legitimaţia de partid de forma stabilită conform anexei nr.2.

3.3. Membrii  Partidului  politic  nu  pot  fi  membri  ai  altor  partide  politice  sau 
formaţiuni  social-politice.  Ei  pot  fi  membri  ai  unor  organizaţii  necomerciale  de 
cetăţeni, care se creează pe principiile intereselor profesionale, culturale şi de alt gen şi 
nu pretind la participare în formarea organelor de stat.

3.4.  Primirea  în  membri  ai  Partidului  politic  se  efectuează  în  mod  individual. 
Pentru  aderarea  la  Partidul  politic  cetăţeanul  personal  depune  cerere  în  scris.  De 
asemenea,  persoana  care  doreşte  să  adere  la  Partidul  politic,  sub  responsabilitate 
proprie, declară în scris despre apartenenţa sa politică la momentul depunerii cererii de 
aderare  la  partid.  Adunarea  organizaţiei  primare  de  partid  sau  consiliul  acestei 
organizaţii,  dacă  ea  are  20  şi  mai  mulţi  membri,  adoptă  o  decizie  cu  privire  la 
satisfacerea sau respingerea cererii de aderare depuse la Partidul politic. 

În  cazul,  cînd  în  teritoriul  unităţii  administrativ-teritoriale,  unde  locuieşte 
cetăţeanul  care doreşte  să  adere  la  Partidul  politic,  lipseşte  organizaţia  primară de 
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partid,  decizia  cu privire  la  primirea în membri ai  Partidului  politic  este  adoptă  de 
consiliul organizaţiei de partid ierarhic superioară.

3.5.  Activitatea  de  membru  al  Partidului  politic  poate  fi  sistată  pentru 
nerespectarea cerinţelor Statutului (excluderea din membrii de partid), sau în legătură 
cu retragerea benevolă din Partidul politic de către organizaţia primară de partid sau de 
consiliul ei, iar în cazul lipsei acesteia - de către consiliul de partid ierarhic superior. 
Retragerea benevolă se efectuează la cererea în scris a membrului adresată organizaţiei 
primare de partid (consiliului ei sau consiliului de partid ierarhic superior).

3.6. Hotărîrea de încetare a activităţii de membru al partidului este pusă în discuţie 
la adunarea (sedinţa) organizaţiei primare de partid (consiliului ei sau consiliului de 
partid  ierarhic  superior)  în  cazul  dacă  adunarea  (şedinţa)  este  deliberativă.  Ea  se 
socoate  adoptată  dacă  pentru  aceasta  hotărîre  au  votat  mai  mult  de  jumătate  din 
membrii Partidului politic luaţi la evidenţa de partid în cadrul organizaţiei primare sau 
mai mult de jumătate din numărul membrilor aleşi în componenţa consiliului de partid 
corespunzător.

3.7.Persoana exlusă din Partidul politic,  precum şi persoana, căreia i s-a refuzat 
primirea în partid, deţine dreptul de a apela la organele de control ale Partidului politic. 
Apelul este examinat în termen de o lună de la momentul înregistrării lui. Rezultatul 
examinării  este  comunicat  persoanei,  care  a  depus  apelul  şi  organizaţiei  de  partid 
(organului de partid), care a luat hotărîrea despre încetarea activităţii de membru (refuz 
de primire în partid).

În  caz  că  hotărîrea  cu  privire  la  sistarea  activităţii  de  membru  de  partid  este 
confirmată fără schimbare de organul de control, persoana exlusă poate depune cerere 
de a fi primită în Partidul politic nu mai devreme decît peste un an.

3.8.  Cetăţenii  republicii,  care susţin  activitatea Partidului  politic,  dar  din careva 
motive nu  sînt  membrii  acestuia,  sînt  consideraţi  adepţi  ai  Partidului  politic.  Ei  au 
dreptul de a participa în activitatea organelor de partid cu drept de vot consultativ şi 
pot  susţine  Partidul  politic  material.  Evidenţa  lor  este  ţinută  aparte  pe  lîngă 
organizaţiile primare de partid (organele de partid).

3.9. Toţi membrii Partidului politic sînt egali în drepturi:
   Membrul de partid are dreptul:
* să înainteze propuneri şi să discute în mod liber problemele activităţii politice a 

Partidului politic şi subdiviziunilor lui structurale;
* să participe la eleborarea hotărîrilor Partidului politic;
* să aleagă şi să fie ales în organele Partidului politic, precum şi să fie înaintat în 

calitate de candidat la funcţii elective în organele puterii publice;
* să fie recomandat pentru a activa în organele puterii publice;
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* să primească informaţii referitor la activitatea Partidului politic şi a organelor lui;
* să beneficieze de susţinere şi protecţie politică din partea Partidului politic;
* să aprecieze activitatea Partidului  politic,  a subdiviziunilor  lui structurale şi  a 

unor membri de partid, indiferent de funcţia pe care o deţin în ierarhia de partid, să le 
adreseze observaţii critice;

* să înainteze cereri  şi  propuneri  în  orice instanţă  de partid şi  să primească un 
răspuns clar şi calificat; 

* să participe la activitatea organului de partid în procesul examinării propunerilor 
şi cererilor pe care le-a înaintat personal sau la examinarea chestiunilor activităţii sale 
personale; 

* să susţină Partidul politic din punct de vedere material.
3.10.  Membrul  de  partid  este  obligat  să  participe  activ  la  activitatea  Partidului 

politic în vederea realizării scopurilor de program:
* să propage politica Partidului politic în rîndurile populaţiei;
* să contribuie la consolidarea organizatorică a Partidului politic;
* să contribuie la consolidarea tehnico-materială şi financiară a Partidului politic;
*  să  activeze  în  vederea  selectării  candidaturilor  pentru  înaintarea  lor  pe  lista 

Partidului  politic  în perioada campaniilor  electorale,  precum şi  la  recomandarea lor 
pentru activitate în organele puterii publice;

*  să  desfăşoare  activitate  de  agitaţie  şi  altă  activitate  necesară  susţinerii 
candidaţilor (listei  de partid) înaintaţi  din partea Partidului  politic sau, dacă aceasta 
este oportun politic şi este confirmată de organul executiv de vîrf al Partidului politic, 
să  desfăşoare activitate necesară susţinerii candidaţilor (listei de partid) înaintaţi din 
partea altei formaţiuni politice;

* să îndeplinească hotărîrile şi însărcinările de partid.
3.11.Pentru  încălcărea  cerinţelor  statutare  şi  de  program  precum  şi  pentru 

neîndeplinirea  hotărîrilor  şi  însărcinărilor  de  partid  membrilor  de  partid  le  pot  fi 
aplicate următoarele sancţiuni: preîntempinare, mustrare, mustrare aspră.

Sancţiunile nominalizate se adoptă prin hotărîrile adunărilor organizaţiilor primare 
sau prin hotărîrile şedinţelor organelor executive ale Partidului politic. 

4. Principiile  de  bază  ale  acivităţii  interne  de  partid,  structura 
organizatorică  a  Partidului  politic,  organele  de autoconducere  ale  Partidului 
politic

4.1. Viaţa şi activitatea internă de partid a Partidului politic este desfăşurată în baza 
unităţii  democratice  a  membrilor  lui,  care  asigură  colectivismul  şi  publicitatea  în 
activitate, caracterul colegial dintre membrii Partidului politic, autoconducerea tuturor 
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organizaţiilor  de  partid,  îmbinarea  intereselor  Partidului  politic  în  ansamblu  şi  ale 
fiecărui  membru  de  partid  în  particular,  pluralismul  larg  de  opinii,  îmbinat  cu 
disciplina  conştientă  a  fiecărui  membru.  În  cadrul  Partidului  politic  se  practică 
contrapunerea diverselor opinii şi a diferitor platforme.

Platformele, în baza criteriilor ideologice, profesionale şi sociale, pot avea structuri 
organizatorice  în interiorul Partidului politic.

4.2. Minoritatea, formată după adoptarea unei hotărîri,  este în drept să înscrie în 
procesul-verbal  al  consfătuirii,  adunării,  conferinţei,  congresului  cele  mai  diverse 
viziuni şi să-şi apere propriile opinii, însă numai în limitele prevederilor Statutului şi 
programului Partidului politic.

4.3.  Organele  de  conducere  ale  Partidului  politic  sînt:  adunarea  organizaţiei 
primare de partid, conferinţa, congresul. Ele se consideră deliberative, dacă au întrunit 
mai mult de jumătate din membrii organizaţiei primare de partid sau delegaţilor aleşi. 
Hotărîrile organelor de conducere ale Partidului politic se consideră legale dacă pentru 
ele au votat majoritatea membrilor sau delegaţilor  prezenţi.

4.4.  Organele  de conducere  aleg  pe  termen de 4 ani  organele  executive  şi  alte 
organe de lucru:

*  congresul  alege  Consiliul  Republican  şi  Comisia  Republicană  de  Control. 
Consiliul  Republican  al  Partidului  politic  şi  Comisia  Republicană  de  Control  a 
Partidului politic  sînt subordonate congresului şi independente una faţă de alta;

*  conferinţa  alege  consiliile  raionale,  municipale,  oraşeneşti,  săteşti  (comunale) 
precum şi de sector (în capitala republicii), din motive de necesitate la conferinţe pot fi 
alese comisiile de control respective;

* adunarea organizaţiei primare de partid alege consiliul organizaţiei (în cazul cînd 
aceasta  întruneşte  nu  mai  puţin  de  20  de  membri  de  partid)  sau  preşedintele 
organizaţiei  de  partid  (în  cazul  dacă  organizaţia  primară  de  partid  întruneşte  în 
rîndurile ei mai puţin de 20 membri).

4.5.  Preşedinele  şi  copreşedinţii  Partidului  politic,  componenţa  organelor 
executive, înclusiv celor de control, conducătorii şi locţiitorii acestor organe sînt aleşi 
în cadrul şedinţelor acestor organe prin vot secret sau deschis. Unul şi acelaşi membru 
de partid nu poate fi simultan membru decît în trei organe executive sau de control, el 
nu poate fi în acelaşi timp membru al organului executiv şi de control. Modalitatea 
procedurii de vot (deschisă sau secretă) este stabilită de către cei prezenţi ţinîndu-se 
cont de circumstanţele create.

Şedinţele organelor executive, înclusiv celor de control, se consideră deliberative, 
dacă ele au întrunit mai mult de jumătate din numărul total al membrilor lor. Hotărîrile 
acestor  organe  cu  privire  la  întrebările  de  competenţa  lor  se  consideră  legale  dacă 
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pentru ele a votat majoritatea din numărul total al membrilor organelor nominalizate 
aleşi. 

4.6. Organele  elective  ale  Partidului  politic  pot  înfiinţa  pentru  perioada 
împuternicirilor primite un aparat subordonat lor, care se constituie în corespundere cu 
legislaţia muncii în vigoare. Aparatul desfăşoară şi îndeplineşte lucrul curent, analitic, 
sociologic şi de pronostic, acordă servicii consultative.

4.7.  Patidul  politic  poate  fonda  şi  avea  în  dispoziţie  mijloacele  necesare  de 
iformare în masă, poate efectua activitate de editură şi de alta natură în conformitate cu 
legea.

4.8. Elementul constitutiv al Partidului politic este organizaţia primară de partid, 
care se formează la locul  de domiciliere al  cetăţenilor  Republicii  Moldova în cazul 
dacă aceasta întruneşte nu mai puţin de 3 membri de partid.

Organizaţiile  primare  de  partid,  în  totalitate,  formează  organizaţii  săteşti 
(comunale),  orăşăneşti,  de sector,  care, la rîndul lor,  formează organizaţii  teritoriale 
ale Partidului politic în corespundere cu divizarea administrativ-teritorială a republicii.

4.9. Evedinţa membrilor de partid se efectuiază în organizaţiile primare de partid în 
forma  stabilită.  Evidenţa  generală  a  membrilor  este  dusă  de  organul  executiv  al 
Partidului politic.

4.10. Organizaţia primară de partid este baza Partidului politic şi se constituie prin 
hotărîrea  adunării  membrilor  de  partid.  Hotărîrile  cu  privire  la  constituirea 
organizaţiilor  săteşti  (comunale),  orăşăneşti,  de  sector  sînt  adoptate  la  conferinţele 
corespunzătoare  în  caz  de  oportunitate,  reieşind  din  condiţiile  locale.  Hotărîrile  cu 
privire  la  constituirea  organizaţiilor  teritoriale  de  partid  în  unităţile  administrativ-
teritoriale de nivelul al doilea adoptă în mod obligătoriu la conferinţele respective.

4.11. Organizaţiei primare de partid îi revine însărcinarea de a desfăşura activitatea 
membrilor ei în teritoriul în care domiciliază în scopul realizării scopurilor preconizate 
în programul Partidului politic şi îndeplinirea cerinţelor prezentului Statut.

Adunările organizaţiilor primare de partid să desfăşoare pe măsura necesităţii la 
iniţiativiva  preşedintelui  ei  (preşedintelui  consiliului)  sau  la  iniţiativa  membrilor 
organizaţiei  dacă ea este susţinută  de cel puţin 1/4 din numărul membrilor  aflaţi  la 
evidenţa organizaţiei. 

Către începutul  campaniei  electorale ordinare organizaţiile  primare de partid  la 
adunările sale elaborează propuneri privind înaintarea candidaţilor şi formarea listelor 
de  partid  din  partea  Patidului  politic precum  şi  propunerile  sale  în  programul 
(platforma) electoral al Partidului politic.
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Conform normelor  de reprezentare  stabilite,  organizaţiile  primare de partid  aleg 
delegaţii săi la conferinţele de partid.

4.12. Conferinţele săteşti (comunale), orăşeneşti, de sector (dacă organizaţiile de 
partid  în  aceste  teritorii  sînt  constituite),  precum  şi  conferinţele  organizaţiilor 
teritoriale  de  partid  în  unităţile  administrativ-teritoriale  de  nivelul  al  doilea  sînt 
convocate de consiliile  corespunzătoare în scopul rezolvării  chestiunilor curente ale 
Partidului  politic  după  necesitate.  În  ajunul  campaniei  electorale  ordinare  ele  sînt 
convocate după desfăşurarea adunărilor în organizaţiile primare.

La  decizia  consiliilor  corespunzătoare,  precum  şi  la  propunerile  comisiilor  de 
control corespunzătoare (în cazul existenţei lor) sau la cerinţa organizaţiilor primare de 
partid,  ce  întrunesc  nu  mai puţin  de  1/3  din  membrii  partidului  ce  domiciliază  pe 
teritoriul respectiv, sînt convocate conferinţe extraordinare.

Normele de reprezentare în vederea alegerii delegaţilor la conferinţă sînt stabilite 
de consiliile respective, reieşind din condiţiile locale.

4.13. Conferinţele de partid:
* ascultă dările de seamă ale consiliilor respective, dau apreciere activităţii lor,
* analizează activitatea membrilor şi adepţilor partidului care au fost aleşi (numiţi) 

în  organele  puterii  publice  de  la  aceste  organizaţii  şi,  în  caz  de  necesitate  şi  în 
conformitate  cu  legea,  înaintează  propuneri  referitor  la  expunerea  neîncrederii 
partiinice faţă de persoane concrete,

* aleg componenţa nouă a consiliilor şi a comisiilor de control (în cazul existenţei 
lor) corespunzătoare, întroduc schimbări în aceasta componenţă, 

* înaintează şi,  în caz de necesitate,  revoacă reprezentanţii  săi  din consiliile  de 
partid ierarhic superioare.

Conferinţele organizaţiilor teritoriale de partid în unităţile administrativ-teritoriale 
de nivelul al doilea aleg delegaţii săi la congresele Patidului politic, conform normei 
reprezentării stabilite de Consiliul Republican al Partidului politic. 

Consiliile  de  partid  de  toate  nivelurile  sînt  chemate  să  coordoneze  activitatea 
organizaţiilor  de  partid  subordonate,  să  acorde  ajutorul  metodic  necesar,  să  le 
furnizeze informaţia necesară e.t.c.

În perioada  alegerilor  locale,  înclusiv  celor  anticipate,  în  baza  propunerilor 
organizaţiilor  primare  de  partid,  consiliile  organizaţiilor  teritoriale  în  unităţile 
administrativ-teritoriale de nivelul  al  doilea ale Patidului  politic  formează şi aprobă 
listele de partid şi candidaţilor din rîndurile membrilor şi adepţilor Partidului politic 
care  sînt  înaintati  în  organele  administraţiei  publice  locale,  întroduc  schimbări  în 
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listele  de  partid,  efectuează  înlocuirea  candidaţilor,  precum  şi  aprobă  programele 
(platforme) electorale pentru teritoriile respective.       

4.14. Controlul respectării prevederilor programului şi Statutului Partidului politic, 
precum şi asupra disciplinei  financiare în cadrul Patidului  politic (prin desfăşurarea 
periodică  a  reviziei) este  exercitat  de  către  Comisia  Republicană  de  Control  şi 
comisiile locale de control (dacă asemenea există).

4.15. Organul suprem de conducere al Patidului politic este congresul,  care este 
convocat de către Consiliul Republican al Partidului politic în măsura necesităţilor, dar 
nu mai rar de o dată în 4 ani, de regulă, în ajunul campaniei electorale parlamentare. 

La decizia Consiliului Republican, Comisiei Republicane de Control, precum şi la 
cerinţa organizaţiilor de partid şi asociaţiilor lor care întrunesc nu mai puţin de 1/3 din 
membrii Patidului politic se convoacă congresul extraordinar (neordinar) al Partidului 
politic. El este convocat, de regulă, în decurs de o lună şi se consideră deliberativ, dacă 
delegaţii, care participă la lucrările congresului, reprezintă mai mult de 50 la sută din 
componenţa nominală a Patidului politic.

În cazul  neconvocării  congresului  extraordinar  de către  Consiliul  Republican  el 
este convocat de către comitetul organizatoric, ce se constituie reieşind din condiţiile 
concrete de către iniţiatorii lui.

4.16. Congresul Partidului politic:
*  adoptă  documentele  de  program  ale  Partidului  politic,  Statutul  partidului, 

efectuează modificări şi completări în documentele nominalizate;
* elaborează şi aprobă poziţia curentă a formaţiunii asupra bazelor politicii statale 

atît interne cît şi externe şi în baza acestora aprobă programul (platforma) electoral al 
Patidului politic pentru alegerile parlamentare ordinare (anticipate);

* ascultă şi pune în discuţie dările de seamă cu privire la activitatea Consiliului 
Republican şi a Comisiei Republicane de Control;

*  apreciază  activitatea  practică  a  membrilor  Patidului  politic  şi  adepţilor  lui  în 
organele puterii publice;

* confirmă în funcţie redactorii mijloacelor de informare în masă ale partidului;
* ia decizii de modificare a denumirii partidului şi de reorganizare a lui;
* ia alte hotărîri în cadrul legislaţiei în vigoare, prevederilor şi cerinţelor Statutului 

şi programului Partidului politic;
* ia decizii de reorganizare şi de încetare a activităţii Partidului politic.
4.17. Consiliul Republican al Partidului politic:
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*  efectuează  conducerea  Partidului  politic  pe  perioada  dintre  congresele  lui, 
organizează activitatea Partidului politic pentru îndeplinirea sarcinelor de program şi 
hotărîrilor adoptate de congres,

*  reprezintă,  deopotrivă  cu  preşedintele  Partidului  politic,  Partidul  politic  în 
relaţiile cu organele de stat, 

*  coordonează  activitatea  membrilor  şi  adepţilor  Partidului  politic  în  organele 
puterii publice,

*  adoptă  hotărîrile  privind  aderarea  Partidului  politic  la  asociaţiile  politice 
internaţionale,

*  organizează  colaborarea  cu  alte  partide  politice  şi  organizaţii  social-politice, 
înclusiv în perioada preelectorală, aprobă acordurile preelectorale cu aceste formaţiuni, 

* iniţiază, în caz de necesitate, procedura de reorganizare a Partidului politic, în 
conformitate cu legea,  

*  adoptă  hotărîrea  cu privire  la  forma participării  Partidului  politic  în  alegerile 
parlamentare ordinare (anticipate),

* în baza propunerilor  organizaţiilor  teritoriale  ale Patidului  politic  formează şi 
aprobă listele membrilor şi adepţilor Partidului politic înaintate în calitate de candidat 
în deputaţi în cadrul alegerilor parlamentare ordinare (anticipate), întroduce modificări 
şi completări în aceste liste,

*  alege,  pe  termen  de  4  ani,  preşedintele  şi  copreşedinţii  (vice-preşedinţii) 
Partidului politic,

*  efectuează  administrarea  patrimoniului  Partidului  politic,  în  conformitate  cu 
legea.

* elaboreaza şi aprobă regulamentul activităţii sale.
Consiliul Republican se convoacă la şedinţe de preşedintele Partidului politic după 

necesitate, de regulă, o dată în trimestru.  
Pentru organizarea activităţii partiinice curente, adoptarea operativă a deciziilor în 

perioada între şedinţele Consiliului Republican precum şi pentru realizarea în practică 
a hotărîrilor lui, el formează, de regulă din membrii săi, comitetul executiv şi numeşte 
în funcţie secretarul acestui comitet. 

Comitetul executiv, deopotrivă cu preşedintele Patidului politic, reprezintă Partidul 
politic în relaţiile cu organele de stat, cu alte persoane juridice şi fizice.

4.18. Preşedintele Partidului politic:
* reprezintă Partidul politic în relaţiile cu organele de stat,
* conduce activitatea Consiliului Republican şi a comitetului executiv,  
*  confirmă  şi  semnează  documentele  financiare  şi  bancare,  alte  documente  de 

partid, 
* emite acte normative interne în conformitate cu legislaţia în vigoare.
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4.19. Comisia Republicană de Control:
* efectuează controlul asupra îndeplinirii prevederilor statutare şi de program de 

către organizaţiile şi membrii de partid,
* examinează  cererile  de  apel  cu  privire  la  activitatea  de  membru al  Patidului 

politic şi cererile referitor la încălcările cerinţelor statutare şi de program,
*  controlează  respectarea  disciplinei  financiare  şi  folosirea  mijloacelor  tehnico-

materiale prin desfăşurarea reviziilor şi controlului activităţii financiare şi gospodăreşti 
a organelor executive ale partidului şi starea evidenţei contabile,

*  elaborează  şi  aprobă  Instrucţiunea  cu  privire  la  evidenţă  şi  cheltuială  a 
mijloacelor financiare şi tehnico-materiale ale partidului,

* alege preşedintele şi vice-preşedintele Comisiei,
* elaboreaza şi aprobă regulamentul activităţii sale.
  
5. Mijloacele financiare şi patrimoniul Partidului politic

5.1. Activitatea Patidului politic este asigurată de mijloacele financiare şi materiale 
acumulate din contul veniturilor Partidului politic. Mijloacele băneşti se constituie din 
cotizaţiile de înscriere şi de membru, din beneficiul, primit de la activitatea mijloacelor 
de  informare  în  masă  partiinice,  de  la  realizarea  literaturii  social-politice,  altor 
materiale propagandistice şi de agitaţie, articolelor cu simbolica Partidului politic, de 
la desfăşurarea festivităţilor culturale, expoziţii, lecţii e.t.c., din donaţiile persoanelor 
fizice şi  juridice, din subvenţiile  de la bugetul  de stat,  din alte surse neinterzise de 
legislaţia în vigoare.

Se interzic finanţarea directă şi indirectă, susţinerea materială sub orice formă a 
Partidului  politic  de  către  alte  state  şi  organizaţii  internaţionale,  de  către 
întreprinderi, instituţii şi organizaţii finanţate de către stat sau care au capital de stat, 
capital străin, de către organizaţiile necomerciale, sindicale, de binefacere, religioase, 
de  către  cetăţenii  Republicii  Moldova  minori  sau  aflaţi  în  străinătate,  de  către 
persoane  fizice  care  nu  sînt  cetăţeni  ai  Republicii  Moldova,  de  către  persoane 
anonime, precum şi în numele unor terţi. 

Finanţarea  publică  sau  privată  a  Partidului  politic  nu  poate  avea  drept  scop 
limitarea independenţei lui. 

Consiliul  Republican şi  alte  organe executive  ale  Partidului  politic  ţin  registrul 
donaţiilor  primite  în  formă  stabilită  de  Comisia  Republicană  de  Control  în 
conformitate cu prevederile legii.  

5.2. Mărimea minimă a cotizaţiilor de înscriere se stabileşte în mărime de un leu. 
Mărimea minimă a cotizaţiilor de membru se stabileşte în mărime de 5 lei anual. 

Limita de sus a cotizaţiilor de membru, cît şi a cotizaţiilor de înscriere se  stabileşte 
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benevol în limitele stabilite de legislaţia în vigoare de către membrul de partid (adeptul 
partidului), sau persoana care aderă la partid.

Achitarea  cotizaţiilor  de  membru se  efectuează  de  membrii  (adepţii)  Partidului 
politic, reieşind din posibilităţile lor, în organizaţiile primare de partid unde aceştia se 
află la evidenţa partiinică pe parcursul anului.

Membrii de partid pensionari şi cei care aparţin categoriilor populaţiei socialmente 
vulnerabile sînt scutiţi de la achitarea cotizaţiilor de membru.

5.3. Partidul politic  este deţinătorul patrimoniului,  obiectelor de drept ale căruia 
pot servi clădirile, utilajul, mijloacele de transport, edituri,  tipografii,  precum şi alte 
bunuri neinterzise prin lege şi necesare asigurării activităţii Partidului politic.

Administrarea  patrimoniului  Partidului  politic  se  efectuează  de  Consiliul 
Republican, reieşind din scopurile statutare, în conformitate cu legea.

5.4. Fiind  persoană  juridică,  Partidul  politic are  ştampilă  şi  cont  bancar. 
Ordonatorul  creditelor în cadrul Partidului politic este Consiliul Republican. 

Organizaşiile municipale şi  raionale ale Partidului  politic  sînt  în drept  să deţină 
ştampile  şi  să  deschidă  conturi  bancare.  În  aceste  cazuri  ordonatorii  creditelor  sînt 
consiliile teritoriale respective.

5.5.  Partidul  politic  este  în  drept  să  desfăşoare  activitate  editorială,  activitate 
legată  nemijlocit  de  administrarea  proprietăţii  sale,  precum  şi  alte  activităţi 
economice ce rezultă direct din scopul prevăzut în Statutul dat. 

Veniturile  obţinute  de  la  activitatea  Partidului  politic,  întreprinderilor  şi 
organizaţiilor  lui  nu pot  fi  împărţite  între membrii  Partidului  politic  şi  sînt  folosite 
numai pentru realizarea sarcinilor statutare.

Membrii Partidului politic nu au dreptul la venitul şi patrimoniul Partidului politic 
şi nu poartă răspundere de datoriile lui.

6. Reorganizarea şi încetarea activităţii Partidului politic

6.1. Organul competent să iniţieze, în caz de necesitate, procedura de reorganizare 
a Partidului politic, în conformitate cu legea, este Consiliul Republican.

Hotărîrea  definitivă  cu  privire  la  reorganizarea  Partidului  politic  se  aprobă  de 
congres.

6.2.  Încetarea  activităţii  Partidului  politic  se  efectuează  conform  hotărîrii 
congresului  al  Partidului  politic  sau  în  baza  temeiurilor  prevăzute  de  legislaţie  în 
vigoare. 
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7. Dispoziţii finale şi de tranziţie

7.1. La dorinţa membrilor Partidului politic în stagiul lor de partid poate fi inclus şi 
stagiul  deţinut  în  rîndurile  Partidului  Comunist  al  Uniunii  Sovietice  (PCUS)  şi  în 
rîndurile Partidului Socialist din Moldova.

7.2.  În cazuri  motivate  unii  membri ai  Partidului  politic  pot  suspenda  temporar 
activitatea sa de membru prin coordonarea acestor acţiuni cu organizaţiile primare de 
partid. In aceste cazuri membrului de partid i se păstrează stagiul neîntrerupt, inclusiv 
şi  pentru  perioada  suspendării  activităţii  în  cadrul  Partidului  politic.  Hotărîrea  cu 
privire  la  suspendarea  activităţii  de  membru se  adoptă  de  Consiliul  Republican  al 
Partidului politic. 

Aprobat  la  congresul  de  constituire  al  Partidului  socialiştilor  din  Republica 
Moldova la 29.06.1997.

Modificat  la  congresul  ordinar  al  V  al Partidului  socialiştilor  din  Republica 
Moldova la 17.12.2004.

Modificat  la  congresul  ordinar  al  IX  al Partidului  politic  «Partidul 
Socialiştilor din Moldova „Patria-Rodina”» la 06.09.2008. 
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