
Adoptat la Congresul de Constituire

 din 10 decembrie 2005

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

I. Dispoziţii generale 
1. Partidul  Umanist din Moldova (în continuare – partid),  este o asociaţie benevolă a cetăţenilor 

Republicii  Moldova,  constituită  pe baza concepţiilor,  idealurilor,  scopului şi  obiectivelor  care 
contribuie la realizarea voinţei politice a anumitei părţi a populaţiei, prin  cucerirea într-un mod 
legal, a puterii de stat şi participarea la exercitarea ei . 

2. Partidul îşi  realizează activitatea sa în conformitate cu Constituţia Republicii  Moldova, Legea 
Republicii Moldova privind partidele şi alte organizaţii social-politice Nr. 718– XII din 17.09.91, 
Hotărârea  Guvernului  Republicii  Moldova  despre  Regulamentul  cu  privire  la  înregistrarea 
partidelor şi altor organizaţii social-politice Nr.699 din 23.07.99, Codului Civil al RM Nr.1107-
XV din 06.06.2002, precum şi în baza prezentului Statut . 

3. Partidul  posedă  calitatea  de  persoană  juridică,  independenţă  financiară,  economică  şi 
organizaţională. 

4. Partidul acţionează pe întreg teritoriu şi se află sub jurisdicţia Constituţiei Republicii Moldova. 
Partidul îşi formează structura conform principiului teritorial, care coincide cu divizarea teritorial 
– administrativă a Republicii Moldova. 

5. Partidul are ştampila sa, simbolurile sale – sigla, drapel şi alte elemente în stil şi posedă dreptul 
exclusiv de ale folosi. 

6. Sigla  Partidului  Umanist  din  Moldova  reprezintă  patru  oameni  ce  s-au  încins  într-o  horă, 
simbolizînd  unitatea  şi  stăpînesc  globul,  semnificînd  demnitatea  umană  şi  familiară  ― baza 
umanităţii. În centru este plasat globul pămîntesc, pe ecuatorul cărui sunt înscrise trei litere — 
PUM,  litera  U este  cea  mai  mare  şi  simbolizează  umanismul  drept  concept  universal  de 
supravieţuire  a  omenirii.  Litera  P — partid,  iar  litera  M — Moldova.  Aceste  trei  litere  sunt 
înscrise în culorile tricolorului, ce simbolizează statalitatea Republicii Moldova. 

7. Drapelul PUM este alb, având în centru imprimat sigla partidului. 

8. Partidul colaborează cu alte partide, mişcări social – politice, blocuri politice, ONG-uri, care au 
ca obiectiv aspiraţiile Partidului, cît şi cu organizaţii similare, cetăţeni ai Republicii Moldova de 
peste hotare. 

9. În  conformitate  cu  Statutul  şi  legislaţia  Republicii  Moldova,  Partidul  are  dreptul  să  intre  în 
asociaţii internaţionale, să stabilească relaţii internaţionale şi contacte directe, să încheie acorduri 
(contracte). 

10. Partidul poate delega delegaţi la congrese, conferinţe, simpozioane internaţionale. 

11. Partidul poate încheia contracte, acorduri, memorandumuri cu diferite partide similare din alte ţări 
în domeniul schimburilor de experienţă, pregătirea cadrelor, etc. 
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12. Sediul Biroului permanent al partidului se află în mun. Chişinău, or. Codru, str. Sf. Gheorghe 12. 

II. Concepţiile şi valorile doctrinale ale PUM 
1. Partidul a apărut din necesităţile reevaluării omului în societate, reafirmării valorilor umane şi a 

demnităţii, precum şi a relaţiilor dintre om, societate şi stat. 

2. Partidul  promovează  doctrina  umanismului,  care  oferă  repere  teoretice  şi  practice  pentru 
soluţionarea  contradicţiilor  majore  manifestate  în  cadrul  sistemului  politic  al  societăţii 
contemporane . 

3. Valorile fundamentale ce stau la baza doctrinei Partidului sunt : 

• libertatea  personalităţii  umane  la  exercitarea  deplină  a drepturilor,  libertăţilor  şi  îndatoririlor 
fundamentale ale omului; 

• responsabilitatea umană ca factor de armonizare a aspiraţiilor omului cu interesele majore ale 
societăţii; 

• Cunoaşterea trebuie să devină mijloc de dobândire a libertăţii individului şi condiţie de asumare a 
responsabilităţii; 

• Iniţiativa  şi  proprietatea  privată  ca  factor  de  garanţie  a  protecţiei  economice  şi  sociale,  ca 
condiţie de manifestare cît a libertăţii, atât şi a responsabilităţii individului; 

• Reafirmarea în relaţiile umane şi în relaţiile om – societate - stat, a moralei şi culturii sociale, a 
principiilor general umane, a virtuţilor morale şi divine . 

4. Partidul  se  angajează  să  reprezinte  politic  pe  toţi  cetăţenii  care  au  credinţă,  reafirmă  şi 
implementează principiile democratice, valoarea umană în necesitatea împlinirii personalităţii şi 
afirmării demnităţii umane. Partidul consideră că afirmarea personalităţii şi a demnităţii umane 
poate avea loc numai în condiţiile unui nivel înalt de bunăstare,  de aceea susţine iniţiativa privată 
şi antreprenoriatul pentru a forma şi a promova clasa medie din Moldova şi capitalul autohton în 
numele prosperării ţării. 

III. Scopurile, obiectivele şi principiile PUM şi mijloacele de realizare a lor 
A. Scopul 

3.1 Drept scop principal, PUM consideră:

• Promovarea  şi  realizarea  integrităţii  teritoriale  a   Republicii  Moldova,  edificarea  societăţii 
umaniste şi integrarea Moldovei în valorile Europene şi mondiale; 

• Reînvierea Demnităţii Umane şi Naţionale în Republica Moldova; 
• Ridicarea societăţii din criza social-economică prin participarea economică a statului; asigurarea 

unei calităţi înalte a vieţii în Republica Moldova; 
• Crearea condiţiilor vitale necesare pentru dezvoltarea omului şi afirmarea lui ca personalitate în 

societate; 
• Consolidarea cetăţenilor Republicii Moldova avînd ca scop confirmarea sa ca un popor unitar şi 

naţiune; 
• Afirmarea unei societăţi bazate pe norme de Drept, Demnitate şi Credinţă; 
• Umanizarea politicii. 
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B. Obectivele 

Întru realizarea scopurilor statutare, Partidul:

3.2.1  Va contribui  la  manifestarea  liberă  a  personalităţii  umane prin  exercitarea  deplină  a  
drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor omului;

3.2.2  Va promova  ca  factor  de  armonizare  a  aspiraţiilor  omului  cu  interesele  generale  ale 
societăţii noastre – responsabilitatea umană;

3.2.3 Va considera cunoaşterea şi creativitatea omului ca mijloc de dobândire a libertăţii pe de o 
parte, iar pe de alta, de asumare a responsabilităţilor;

3.2.4 Va considera proprietatea privată ca factor de menţinere a iniţiativei sociale, ca condiţie 
de  manifestare  a  libertăţii  şi  responsabilităţii  individuale,  susţinând  interesele  întreprinzătorilor 
particulari  şi  iniţiativa  privată  ca  un  element  ce  va  menţine  pluraletatea  economică  şi  ca  factor 
general, care va dezvolta economia în ansamblu în Moldova şi va promova capitalul autohton; 

3.2.5  Va  contribui  la  renaşterea  economică,  politică,  spirituală  şi  culturală  a  Republicii 
Moldova, a Umanismului,  Demnităţii Umane, Naţionale  şi Credinţei;

3.2.6 Va contribui la stabilitatea şi dezvoltarea social politică şi economică în ţară;

3.2.7  Va  lupta  în  conformitate  cu  legea  pentru  a  câştiga  majoritatea  în  organele  puterii 
legislative şi executive de toate nivelurile;

3.2.8 Va susţine cursul implementării relaţiilor economice de piaţă, a antreprenoriatului, dar şi a 
unei politici sociale adecvate pentru toate categoriile sociale;

3.2.9  Va  contribui  activ  la  renaşterea  satului,  înfăptuirea  reformei  agrare,  valorificarea 
vredniciei ţărănimii şi dezvoltării tuturor localităţilor; 

3.2.10 Va contribui la propagarea şi promovarea valorilor general umane, va proteja valorile 
naţionale şi drepturile omului, a afirmării Umanismului a  Demnităţii Umane, Naţionale şi Credinţei;  

3.2.11  Va  apăra  dreptul  oamenilor  la  credinţă  şi  va  promova  o  politică  socială  a  feţelor 
bisericeşti, va apăra şi va consolida creştinismul, conveţuirea paşnică cu alte confesiuni;

3.2.12 Va contribui la stoparea migraţiei excesive din Republica Moldova mai ales a tinerilor 
intelectuali şi folosirea intelectului societăţii pentru redresarea economiei naţionale şi dezvoltarea şi 
civilizarea societăţii moldoveneşti.

C. Principiile 

3.3 Partidul se va conduce în activitatea sa de următoarele principii:

3.3.1 Prioritatea valorilor general - umane  a umanismului, a  Demnităţii şi Credinţei;

3.3.2  Pluralismul  de  idei,  concepţii,  atitudine  respectuoasă  faţă  de  biserica  ortodoxă  din 
Moldova, faţă de alte confesiuni şi de libera cugetare; 

3.3.3 Egalitatea proprietăţilor şi apărarea lor de către stat; proprietate privată apărată de stat va 
constitui sursa garanţiei libertăţilor individuale şi intereselor omului.

3.3.4 Activitatea antreprinorială şi proprietatea privată va fi garantată şi apărată de stat;

3.3.5 Crearea unui stat democratic,  bazat pe drept, a unui stat economic şi social, şi a unei 
societăţi umaniste; 

3.3.6 Va realiza şi alte principii care rezultă din Constituţia Republicii Moldova. 
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D. Mijloacele de realizare 

3.4 Mijloacele de realizare a programului său sunt:

3.4.1  Propagarea  şi  realizarea  scopului  şi  obiectivelor  propuse  în  statut  şi  în  programul 
partidului;

3.4.2 Realizarea expertizei evolutive a proceselor social – politice şi economice din ţară;

3.4.3  Elaborarea  programelor  concrete  în  diferite  domenii  ale  vieţii  social  economice  şi 
contribuirea la realizarea lor;

3.4.4 Elaborarea şi realizarea programelor de instruire în domeniul social politic şi economic; 

3.4.5 Pregătirea din partea Partidului a candidaţilor în organele reprezentative ale puterii de stat 
de toate nivelurile şi desfăşurarea campaniilor electorale în mod activ  legal şi cinstit;

3.4.6 Participarea la procesul de formare a organelor conducerii de stat;

3.4.7 Convingerea cetăţenilor ţării prin Demnitate şi Credinţă şi aderarea lor la Partid;

3.4.8  Crearea  organizaţiilor  teritoriale  –  piramidale  şi  solare  a  Partidului  pe  tot  teritoriul 
Republicii Moldova şi sporirea permanentă a numărului şi simpatizanţilor partidului; 

3.4.9 Crearea condiţiilor politice şi favorabile pentru activitatea membrilor de partid;

3.4.10  Organizarea  simpozioanelor,  conferinţelor,  seminarelor,  consfătuirilor  pe  diferite 
probleme social economice şi politice cu prezentarea  recomandaţiilor în domeniul respectiv . 

3.4.11  Organizarea  în  cazurile  de  necesitate  şi  în  conformitate  cu  legea  a  mitingurilor, 
întrunirilor, demonstraţiilor, adunărilor şi a altor manifestări de masă; 

3.4.12 Colaborarea cu alte partide şi mişcări social – politice pentru realizarea intereselor şi 
obiectivelor comune, crearea blocurilor politice şi electorale; 

3.4.13  Realizarea  iniţiativelor  legislative  prin  intermediul  propriilor  organe  de  conducere 
republicane  asupra  perfectării  sau  anulării  legislaţiei  în  vigoare  contrare  principiilor  dreptului 
internaţional şi constituţional.

3.4.14 Partidul îşi propune să ajungă la guvernare în Republica Moldova, ca mijloc suprem de 
realizare a scopului propuse.

IV. Resursele umane ale Partidului 
4.1. Calitatea de membru al partidului este consemnată. Membru al partidului poate fi orice 

cetăţean capabil al Republicii Moldova care a împlinit vârsta de 18 ani, care împărtăşeşte principiile 
statutare şi programatice ale partidului şi lucrează activ pentru realizarea lor. 

Membrul partidului nu poate fi concomitent şi membru al altei organizaţii social-politice sau 
partid. 

4.2. Primirea în membri partidului se înfăptuieşte de către organizaţia primară ale partidului, 
organizaţie teritorială, sau de către organele de conducere republicane, în baza unei cereri respective, 
expusă în formă scrisă. 

4.3.  Calitatea  de membru al  partidului  se  confirmă prin adeverinţa  de membru  al  "PUM", 
eliberată în conformitate cu ordinea stabilită de Biroul Permanent. 
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4.4. Membrii partidului au obligaţia de a plăti cotizaţie de aderare şi cotizaţii lunare. Mărimea 
cotizaţiilor  şi  cota  mijloacelor  băneşti  defalcate  în  organele  republicane  de  către  organizaţiile 
teritoriale din încasările lor se stabileşte de către Consiliul Naţional al partidului . 

Sunt  scutiţi  de plata  cotizaţiei  de membru pensionarii,  studenţii  şi  persoanele  neangajate  în 
câmpul muncii. 

4.5. Membrii partidului pot depune, pe bază benevolă, cotizaţii cu destinaţie specială atât în 
formă bănească, cît şi materială. 

4.6. Excluderea din membri ai partidului  se înfăptuieşte de către organizaţia primară sau de 
către  organele  ierarhic  superioare  sau  republicane  ale  partidului  în  cazurile:  eschivării  de  la 
îndeplinirea  îndatoririlor  asumate  benevol,  săvârşirii  unor  acţiuni  ce  contravin  Statutului  şi 
Programului sau în dauna  partidului; colaborarea cu alte formaţiuni politice. 

Plecarea  membrului  partidului  la  un loc de trai  permanent  peste  hotarele  republicii  implică 
excluderea sa din partid.

4.7. Nu pot fi membri ai Partidului: 

4.7.1. Persoanele care fac parte din alte partide sau formaţiuni politice ;

• Persoanele compromise moral şi politic, care au fost condamnate pentru trădarea intereselor ţării, 
corupţiei, alte infracţiuni şi fapte antisociale ; 

• Persoanele care promovează extremismul,  fascismul, anarhismul, rasismul, şovinismul şi orice 
alte idei şi acţiuni extremiste, care se contrapun drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului 

4.8. Înregistrarea membrilor Partidului se înfăptuieşte centralizat la Chişinău, la sediu central al 
Partidului într-un registru special. 

 

V. Drepturile şi obligaţiunile membrilor partidului 
5.1. Membrul partidului are dreptul: 

5.1.1.  să asiste cu drept de vot hotărâtor la adunările organizaţiei  teritoriale unde se află la 
evidenţă; 

5.1.2. să aleagă şi să fie ales în toate organele de conducere ale partidului ; 

5.1.3. să-şi expună liber opinia asupra tuturor chestiunilor discutate în cadrul partidului; 

5.1.4. să participe la pregătirea hotărârilor ce vizează toate problemele politicii partidului  în 
ordinea şi limitele prevăzute de prezentul Statut;

5.1.5. să aibă acces la informaţia ce vizează diverse aspecte ale activităţii  partidului ; 

5.1.6. să beneficieze de susţinerea partidului faţă de organele puterii şi conducerii în scopul de 
a-şi apăra drepturile şi interesele; 

5.1.7. să propună şi să fie propus candidat în deputaţi de orice nivel; 

5.1.8. să părăsească benevol partidul. 

5.2. Membrul partidului este obligat: 

5.2.1. să respecte cu stricteţe Statutul partidului, disciplina şi să fie disciplinat; 

5.2.2. să desfăşoare propaganda ideilor şi tezelor programatice ale partidului şi să le susţină în 
toate organele şi instanţele; 
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5.2.3. să consolideze rândurile partidului şi să contribuie la sporirea calitativă a numărului de 
membri ai partidului ; 

5.2.4. să plătească regulat cotizaţiile de membru stabilite; 

5.2.5. să execute deciziile organelor de conducere ale partidului. 

5.3. Membrii partidului folosesc în lucrul său de partid numai metode democratice, nonviolente 
de luptă şi  anume: propaganda ideilor Statutului  şi Programului  partidului  în rândurile populaţiei 
republicii;  propagarea informaţiei  despre activitatea partidului  prin convorbiri,  relaţii,  foi  volante, 
scrisori deschise, inclusiv prin intermediul mijloacelor de informare în masă; participarea în lucrul 
organelor electorale; organizarea demonstraţiilor paşnice, a mitingurilor, grevelor. Fiecare membru al 
partidului poartă responsabilitate personală în faţa legislaţiei Republicii Moldova. 

5.4. Membrii partidului au dreptul la acţiuni independente şi pot decide de sine stătător la ce 
măsuri  şi  în  ce grad să participe,  dar în  aceste  cazuri  sînt  obligaţi  să  se  conducă de prevederile 
Statutului şi Programului, ca să nu dăuneze intereselor partidului. 

VI. Organele de conducere şi control 
6.1. Organele de conducere şi control ale partidului sunt: 

• Congresul; 
• Consiliul Naţional; 
• Biroul Permanent; 
• Preşedintele; 
• Comisia republicană de revizie. 

6.2. Organul suprem de conducere al partidului este Congresul. 

6.3. Congresul se convoacă nu mai rar decât o dată la patru ani de către Consiliul Naţional. 

6.4. Delegaţii la Congres se aleg la adunările organizaţiilor teritoriale în conformitate cu norma 
de reprezentare şi de prevederile stabilite de Consiliul Naţional. 

6.5.  Împuternicirile delegaţilor se confirmă de către Comisia de validare 

6.6. Congresul este deliberativ dacă la lucrările lui participă 50%+1 (majoritatea simplă) din 
delegaţii aleşi. 

6.7. Preşedintele partidului, membrii Biroului permanent, Preşedintele Comisiei republicane de 
revizie participă la lucrările Congresului în conformitate cu prevederile art. 6.4 din prezentul Statut, 
cu drept de vot, de rând cu delegaţii. 

6.8. Congresul partidului: 

• adoptă Statutul şi Programul partidului, adoptă modificările şi completările la Statut; 
• alege Preşedintele Partidului;
• alege  Consiliul  Naţional,  stabileşte  numărul  de  membri  ai  Consiliului  Naţional  şi  Comisia 

republicană de revizie; 
• examinează darea de seamă a Consiliului Naţional şi a Comisiei republicane de revizie; 
• discută problemele partidului, elaborează strategia, tactica şi metodele de realizare a lor; 
• adoptă decizii despre reorganizarea şi lichidarea  partidului. 

6.9.  Deciziile la Congres se adoptă prin simpla majoritate de voturi, exceptând subpunctele a) 
şi f) ale punctului 6.8., pentru care este nevoie de 2/3 din voturi. 

6.10. Modalitatea de votare la adoptarea deciziilor este stabilită de către delegaţii Congresului. 
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6.11.  Preşedintele  partidului  exercită  şi  funcţia  de  Preşedinte  al  Consiliului  Naţional  şi  al 
Biroului permanent. 

6.12 Congresul extraordinar se poate convoca la cererea Consiliului Naţional, a Preşedintelui 
Partidului, a Comisiei de revizie, a 1/3 membrilor de partid sau 1/3 a organizaţiilor primare teritoriale 
de partid. 

6.13  Organul  inferior  Congresului  este  Consiliul  Naţional,  componenţa  căruia  o  constituie 
preşedinţii  Organizaţiilor  teritoriale  ale  partidului,  membrii  Biroului  permanent,  Preşedintele 
partidului, şi aţi membri ai partidului aleşi la Congres; 

6.14. Consiliul Naţional: 
a. soluţionează  problemelor  strategice  şi  tactice  ale  partidului  în  corespundere  cu  Programul, 

Statutul şi deciziile Congresului;  elaborează, cu titlu de iniţiativă legislativă, propuneri asupra 
direcţiilor  principale  ale  politicii  interne  şi  externe,  precum  şi  alte  chestiuni  ce  nu  ţin  de 
competenţa Congresului; 

b. confirmă candidaturile pentru alegeri şi organele de conducere; 
c. convoacă Congresul partidului şi stabileşte norma de reprezentare; 
d. la propunerea Preşedintelui partidului, alege vice-preşedinţii, Secretarul executiv; 
e. stabileşte mărimile cotizaţiilor de membri; 
f. aprobă atributele simbolice ale partidului. 

6.15. Şedinţele Consiliului Naţional se convoacă, după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în 
6 luni. Consiliul Naţional este competent de a lua decizii decât la şedinţă sînt prezenţi nu mai puţin de 
o jumătate din numărul membrilor. Deciziile Consiliului Naţional se adoptă cu o simplă majoritate de 
voturi. 

6.16. Şedinţele extraordinare ale Consiliului Naţional se pot convoca la cererea a nu mai puţin 
de 1 /3 din membrii Consiliului. 

6.17. Consiliul Naţional are dreptul să coopteze în componenţa sa noi membri în perioada dintre 
congrese. 

6.18. Organul inferior Consiliului Naţional este Biroul Permanent, care este organul executiv 
principal. 

6.19. Biroul Permanent se convoacă în şedinţă lunar. 

6.20. Biroul Permanent este în drept de a lua decizii dacă la şedinţă sînt prezenţi nu mai puţin de 
o jumătate din numărul membrilor. Decizia se adoptă prin simplă majoritate de voturi.

6.21.  Şedinţele  Biroului  permanent  sînt  convocate  de  către  Preşedinte  sau  de  secretarul 
executiv la indicaţia Preşedintelui.

6.22. Biroul permanent: 

a. coordonează activitatea organizaţiilor teritoriale ale partidului; 
b. aprobă structura aparatului; 
c. formează bugetul partidului , aprobă devizul de cheltuieli şi venituri; 
d. convoacă şedinţele Consiliului Naţional , stabileşte ordinea de zi; 
e. coordonează  activitatea  organului  de  presă  al  partidului,  aprobă  şi  eliberează  din  funcţie 

redactorul-şef al organului de presă; 
f. organizează  munca cotidiană  în  conformitate  cu deciziile  Consiliului  Naţional  şi  Congresului 

partidului; 
g. adoptă decizii despre crearea organizaţiilor de tineret, de femei, de profiluri în cadrul partidului; 
h. adoptă decizii, alte acte ce ţin de activitatea statutară a partidului  (cu excepţia celor ce ţin strict 

de competenţa Congresului şi a Consiliului Naţional ), introduce schimbări şi completări în ele;
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i. aprobă adresa juridică a partidului şi modificarea acesteia. 

6.23. Pentru soluţionarea unor probleme ce ţin de interesele partidului se pot crea grupuri de 
lucru, Comisii şi alte organe. Ordinea de creare şi activitate a lor este stabilită de Biroul permanent. 

6.24. În componenţa Biroului permanent intră: 

a. Preşedintele partidului ; 
b. Vice-preşedinţii Consiliului Naţional; 
c. Secretarul executiv al  partidului; 
d. Preşedintele Organizaţiei teritoriale Chişinău ; 
e. Preşedinţii organizaţiei de tineret, femei sau de profil. 

6.25. Biroul Permanent se convoacă şi în şedinţe după necesitate. 

6.26. Persoana oficială de prim rang a partidului este Preşedintele partidului. 

6.27. Atribuţiile Preşedintele partidului: 

a. exercită conducerea activităţii a Congresului, Consiliului Naţional şi Biroului Permanent; 
b. asigură formarea şi realizarea strategiei politice a partidului; 
c. încheie contracte şi acorduri politice din numele partidului; 
d. face declaraţii din numele  partidului ;
e. duce tratative cu alte partide şi mişcări în scopul creării de blocuri electorale; 
f. determină  strategia  şi  tactica  acţiunilor  partidului  în  cazul  destabilizării  situaţiei  politice  în 

Moldova, crizei puterii de stat în Moldova; 
g. reprezintă  partidul  în  relaţiile  cu  Parlamentul,  Guvernul,  organele  administrării  publice,  alte 

formaţiuni social-politice din ţară şi de peste hotare; 
h. propune  Consiliului  Naţional  candidaturi  pentru  a  fi  alese  în  funcţia  de  vice  –  preşedinte,   

secretar executiv, altor membri ai Prezidiului; 
i. soluţionează  şi  alte  chestiuni  ce  ţin  de  conducerea  activităţii  partidului  în  conformitate  cu 

legislaţia Republicii Moldova, precum şi prezentul Statut. 

6.28. Activitatea aparatului Biroului permanent  este condusă de către secretarul executiv al 
partidului. 

Secretarul executiv al partidului: 

a. organizează activitatea orientată spre executarea deciziilor organelor de conducere ale partidului; 
b. realizează activitatea de coordonare a comitetelor executive teritoriale ale partidului; 
c. distribuie funcţiile colaboratorilor aparatului; 
d. prezintă proiectul de state la şedinţa Biroului permanent  
e. formează proiectul ordinii de zi a Biroului permanent; 
f. examinează în prealabil toate problemele şi proiectele de decizii propuse la şedinţele Biroului 

permanent către comitete, comisii şi grupe de lucru; 
g. analizează executarea deciziilor adoptate anterior şi informează periodic despre aceasta Biroului 

permanent; 
h. realizează legătura cu Comisia republicană de revizie; 
i. asigură organizaţional activitatea Biroului permanent, comitetelor, comisiilor şi grupelor de lucru. 

6.29. Comisia republicană de revizie, nu mai rar decât o dată pe an, efectuează controlul asupra 
activităţii financiare şi de gospodărire a organelor de conducere, executării devizului de  cheltuieli, 
utilizării averii. 

6.30. Preşedintele Comisiei republicane de revizie este ales de către membrii comisiei. 

6.31. Comisia republicană de revizie îşi convoacă şedinţele conform necesităţii, dar nu mai rar 
decât o dată în trimestru. 
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6.32.  Deciziile  Comisiei  republicane  de  revizie  se  adoptă  prin  majoritatea  de  voturi  ale 
membrilor prezenţi la şedinţe. 

6.33. Comisia republicană de revizie îşi exercită funcţiile sale pe baze obşteşti. 

6.34. Expirarea împuternicirilor organelor de conducere şi persoanelor oficiale ale partidului se 
efectuează în aceeaşi ordine ca şi alegerea. 

VII. Comisia de etică, litigii şi petiţii 
7.1 Comisia  de etică  ,  litigii  şi  petiţii  a  partidului  este  aleasă  de Congres  şi  este  organ de 

jurisdicţie al partidului 

7.2 Comisia de etică , litigii şi petiţii a Partidului se alege pe o perioadă de 5 ani fiind constituită 
din minimum 5 membri. Preşedintele şi vicepreşedintele comisiei se aleg prin vot deschis de către 
membrii săi pentru unul sau cel mult 2 mandate consecutive.

7.3  Comisia  de  etică  ,  litigii  şi  petiţii  a  Partidului  se  întruneşte  la  sesizarea  organelor  de 
conducere ale partidului sau din propria iniţiativă. 

7.4 Comisia de etică , litigii şi petiţii a  Partidului are următoarele atribuţii: 

a. oferă consultaţii de specialitate în vederea soluţionării cererilor adresate spre rezolvare organelor 
de conducere; 

b. analizează  cerinţe  de  contestare  a  excluderii  din  partid  şi  în  caz  de  admitere  a  contestaţiei 
înaintează cazul spre reexaminare şi decizie Consiliului Naţional;

c. Soluţionează petiţiile şi demersurile în legătură cu prevederile statutare ale partidului; 
d. prezintă anual rapoarte de activitate în cadrul sesiunii Consiliului Naţional. 

7.5 Preşedintele comisiei de etică , litigii şi petiţii a Partidului participă la sesiunile consiliului 
naţional şi la şedinţele biroului permanent având drept de vot consultativ.

7.6  Membrii  comisiei  de etică  ,  litigii  şi  petiţii  a  Partidului  nu pot  fi  aleşi  în  organele  de 
conducere şi control ale partidului 

VIII. Organizaţiile teritoriale ale partidului 
8.1. Organizaţiile teritoriale ale partidului se crează la nivel de raion , municipiu, oraş  şi nu  

sunt persoane juridice. 

8.2. Organizaţiile teritoriale îşi exercită activitatea lor în conformitate cu cerinţele Statutului şi 
Programului partidului , cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. 

8.3. Organele de conducere şi control ale organizaţiilor teritoriale sunt: 

a. la nivel de raion, municipiu, oraş: 

• Conferinţa; 
• Consiliul raional, municipal, orăşenesc; 
• Comitetul executiv; 
• Comisia de revizie; 

b. organizaţia primară trebuie cel puţin 5 membri ai partidului:

• Adunarea generală 
• Preşedintele  (  în  cazul  când  numărul  de  membri  depăşeşte  de  25,  atunci  se  alege  comitetul 

executiv). 
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8. 4. Conferinţa teritorială: 

• a alege Consiliul teritorial al raionului, municipiului, oraşului şi Comisia de revizie; 
• analizează lucrul efectuat de Consiliul şi Comisia de revizie între conferinţe; 
• alege delegaţi. 

8. 5. Conferinţa teritorială este convocată de către consiliul respectiv nu mai rar decât o dată în 
an. Deciziile se adoptă cu o simplă majoritate de voturi. 

8.6. Consiliul raional , municipal, orăşenesc: 

• conduce activitatea organizaţiilor teritoriale in perioada dintre conferinţe; 
• alege  Comitetul  executiv,  preşedintele,  vice-prşedinte  şi  secretarul  executiv  al  consiliului 

teritorial care intră in componenţa comitetului executiv; 
• aprobă candidaturile pentru alegerile în organele locale de conducere. 

8. 7. Şedinţele consiliului teritorial se convoacă de către comitetul executiv după necesitate, dar 
nu mai rar decât o dată în trimestru. Ele sînt considerate deleberative dacă decât la ele participă mai 
mult de jumătate din membrii consiliului. Decizia se adoptă cu o simplă majoritate de voturi. 

8.8. Consiliul teritorial are dreptul, în perioada dintre conferinţe, să coopteze noi membri ai 
partidului  în  componenţa  sa  şi  să  excludă  membrii  ce  nu  fac  faţă  obligaţiunilor  funcţionale,  cu 
aprobare ulterioară la conferinţa curentă. 

8.9.  Comitetul executiv convoacă şedinţe lunar. 

8.10.  Comisia  teritorială  de  revizie,  după  necesitate,  controlează  activitatea  financiară  a 
organizaţiilor  teritoriale,  informează consiliul şi  Comisia republicană de revizie despre încălcările 
depistate. 

8.11. Adunarea generală a organizaţiei primare: 

• alege preşedintele, vice-preşedintele şi secretarul executiv; 
• alege comitetul executiv; 
• alege delegaţii; 
• adoptă  decizii  privitor  la  primirea  în membri  ai  partidului,  examinează  cazurile  de ieşire  din 

rândurile partidului; 
• determină candidaţii la funcţia de primar şi de consilieri ai primăriei respective. 

8.12. Adunarea generală se convoacă, în caz de necesitate, dar nu mai rar decât o dată la 3 luni. 
Deciziile se adoptă cu o simplă majoritate de voturi ale membrilor prezenţi la adunare. 

8.13.  În  cazul  comiterii  sistematice  din partea organizaţiei  teritoriale  a unor acţiuni  evident 
contradictorii  scopurilor  şi  principiilor  Programului  şi  Statutului  partidului,  activitatea  acestei 
organizaţii poate fi sistată prin decizia Consiliului Naţional 

IX. Patrimoniul partidului 
9.1. Partidul poate avea cu drept de proprietate: clădiri, utilaj, edituri, mijloace de transport, 

precum şi altă avere necesară pentru soluţionarea problemelor statutare. 

9.2. Partidul este proprietarul averii transmise de membri în contul cotizaţiilor de aderare şi 
lunare,  precum şi  a celei  procurate în condiţii  ce nu contravin legislaţiei  în vigoare a Republicii 
Moldova. 
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9.3. Partidul creează şi lichidează, în ordinea stabilită de legislaţie, întreprinderi şi organizaţii 
autogestionare  ce  posedă  drepturi  de  persoană  juridică.  Veniturile  se  folosesc  numai  pentru 
îndeplinirea cerinţelor statutului. 

9.4. Mijloacele băneşti ale Partidului se formează din contul cotizaţiilor de intrare şi de membru 
al Partidului din veniturile provenite din activitatea mijloacelor de informare în masă, organizarea 
festivalurilor,  expoziţiilor,  lecţiilor,  realizarea  literaturii  politico-sociale,  materialelor  de  agitaţie, 
articolelor  ce  conţin  propria  simbolică,  precum şi  din  alte  încasări  ce  nu contravin  legislaţiei  în 
vigoare. 

9.5. Bugetul partidului şi darea de seamă despre îndeplinirea lui se aprobă la Biroul permanent. 

9.6.  Partidul nu poartă răspundere pentru datoriile şi  obligaţiunile  membrilor săi,  precum şi 
aceştia nu sunt responsabili pentru obligaţiunile partidului.

X. Ordinea Sistării activităţii 
10.1. Activitatea partidului poate fi sistată prin decizia Congresului sau în cazurile prevăzute de 

legislaţie. Lichidarea sau reorganizarea partidului se realizează în ordinea stabilită de legislaţie şi de 
Statut. 
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