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S T A T U T U L
PARTIDULUI "RENAŞTERE"

Partidul "Renaştere" (PR) a Republicii Moldova reuneşte în bază benevolă cetăţenii ţării care 
împărtăşesc ideile socialiste.

PR este adeptul suveranităţii, neutralităţii, integrităţii teritoriale şi a consolidării statalităţii 
Republicii Moldova.

PR promovează o politica de edificare a unui stat democratic, social şi competitiv pe baza 
principiilor unei economii de piaţă mixte, şi de formare a unei societăţi civile mature.

PR pledează pentru o transformare a ţării şi societăţii în conformitate cu standartele democratice 
economice, sociale şi de drept.

PR reprezintă interesele tuturor păturilor sociale care împărtăşesc principiile echităţii sociale, le 
consolidează prin realizarea perspectivelor economice şi sociale ale ţării.

PR colaborează cu toate păturile sociale care apară principiile echităţii sociale, democraţiei şi 
statalităţii Republicii Moldova; optează pentru păstrarea şi dezvoltarea relaţiilor economice cu 
ţările CSI, consolidează solidaritatea internaţională cu partidele de stânga ale altor ţări.

PR participă la elaborarea politicii de stat, formarea organelor centrale şi locale ale puterii de 
stat, tinde spre o reprezentanţă largă şi poziţii de lider politic în componenţa acestora.

Pentru atingerea scopurilor programului său şi îndeplinirea sarcinilor propuse, PR poate constitui 
propriile mijloace de comunicare în masă publica şi distribui literatură cu tematică socio-politică 
şi alte materiale de propagandă şi agitaţie a publicului, organiza expoziţii, lecţii, evenimente cu 
caracter socio-politic, precum şi iniţia formarea unor asociaţii obşteşti progresiste, precum şi a 
organizaţiilor de copii şi tineret.

Partidul "Renaştere" Republicii Moldova este reprezentat de următoarele simboluri: emblema, 
drapelul care sunt aprobate de congres sau de conferinţă.

Emblema partidului este o compoziţie de un patrat roşu cu silueta unei berze cu aripa în forma 
hărţii Republicii Moldova de culoarea albă. In partea de sus a emblemei este inscripţia 
"Renaştere", în partea de jos – inscripţia "Возрождение". Emblema poate fi utilizată şi în 
culorile alb şi negru.

Calitatea de membru în partidul "Renaştere"

1. Membru al Partidului "Renaştere" poate deveni orice cetăţean al Republicii Moldova care 
a împlinit vârsta de 18 ani, recunoaşte Programul şi Statutul partidului, respectă deciziile 
partidului.

2. Membrii partidului "Renaştere" nu pot fi în acelaşi timp membri ai altor partide politice.
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3. Membrul partidului "Renaştere" are dreptul de:
- a propune şi discuta liber chestiunile legate de activitatea partidului;
- a participa la elaborarea şi adoptarea hotărârilor partidului;
- a alege şi a fi ales în organele de partid;
- a se bucura de susţinerea organizaţiei de partid;
- a primi informaţii despre activitatea organizaţiilor de partid, despre organele sale 

de conducere şi cele executive, precum şi despre funcţionarii acestora;
- a adresa întrebări, a face declaraţii şi propuneri în orice instanţă a partidului, a 

solicita răspunsuri referitor la adresarea sa;
- a participa la activitatea organului de partid când se discută propunerea sa sau o 

întrebare referitor la activitatea sau comportamentul său;
- a critica argumentat orice organ al partidului;
- a veni cu iniţiativă de retragere din organele de conducere ale partidului a 

persoanelor care nu s-au dovedit demne de încrederea acordată.

4. Membrul partidului "Renaştere" se obligă:

- să propage activ şi să susţină consecvent ideile şi politica partidului în rândurile 
populaţiei şi în organizaţiile publice, să lupte pentru atingerea scopurilor propuse 
în program;

- să contribuie în orice mod la consolidarea poziţiei şi autorităţii partidului în 
societate;

- să organizeze masele muncitoare pentru apărarea intereselor lor, acţionând în 
strictă concordanţă atât cu Constituţia cît şi cu legislaţia Republicii Moldova;

- să contribuie la susţinerea şi promovarea candidaţilor din partea PR în alegerile 
pentru organele publice centrale şi locale, să facă agitaţie pentru partid în rândul 
populaţiei;

- să respecte cu stricteţe disciplina de partid, să pună în aplicare cu fidelitate 
hotărârile şi ordinile partidului, să contribuie la consolidarea unităţii ideologice şi 
organizatorice a partidului, să se opună cu fermitate dogmatismului, sectarismului 
şi fracţionismului în orice formă, să combată activitatea pe două fronturi politice 
şi intrigile;

- să-şi asigure evidenţa şi să participe activ la activitatea uneia din organizaţiile de 
partid, să participe la recrutarea noilor membri în partid.

5. Aderarea la partidul "Renaştere"

Acceptarea în componenţa partidului se face la cererea membrului aplicat. Decizia cu privire la 
acceptarea în partid este luată de către organizaţia primară şi este definitivă. Dacă nu se găseşte o 
organizaţie de partid la locul său de reşedinţă, decizia cu privire la primirea în partid este luată de 
o autoritate ierarhic superioară.

Decizia cu privire la acceptarea în rândurile membrilor de partid este luată prin votul majorităţii 
celor prezenţi la adunare sau membrilor autorităţii superioare.

Cei care anterior au fost membri ai altor partide politice sunt acceptaţi în componenţa PR 
conform aceloraşi criterii generale.

Solicitantului acceptat în rândurile PR i se înmânează legitimaţia membrului de partid, întocmit 
în conformitate cu modelul stabilit.

6. Sancţiunile de partid, suspendarea calităţii de membru, excluderea din partid.



Pentru neîndeplinirea deciziilor luate de partid, precum şi pentru alte acţiuni care vin în 
contradicţie cu Statutul şi Programul PR, organizaţia primară de partid sau autoritatea sa 
supremă pot lua decizia de excludere a membrului din partid.

Decizia cu privire la excludere este considerată validă în cazul în care au votat "pro" mai mult de 
jumătate din membrii prezenţi la adunare (membrilor organului de partid corespunzător).

Este permisă suspendarea calităţii de membru a celor aleşi sau numiţi în funcţii de răspundere ale 
organelor de stat care cad sub incidenţa Legii Republicii Moldova, ce stipulează că cei din urmă 
nu pot face parte din organizaţii politice.

II. Principiile de organizare ale partidului

Relaţiile din interiorul partidului, precum şi activitatea partidului "Renaştere" sunt construite prin 
recunoaşterea rolului principal pe care îl joacă membrii partidului şi prin asigurarea acesteia cu 
putere deplină în ceea ce priveşte organizarea vieţii de partid, consecvenţa respectării 
principiilor, printre care în mod organic sunt incluse:

- eligibilitatea şi alternarea periodică a tuturor organelor de conducere ale partidului 
de la straturile inferioare la cele superioare;

- raportarea din partea organelor de partid şi conducerii partidului în faţa 
organizaţiilor de partid şi organelor de partid superioare, informarea sistematică a 
acestora cu privire la activitatea desfaşurată;

- caracterul obligativ necondiţionat al deciziilor luate de organele superioare pentru 
cele inferioare;

- combinarea iniţiativei şi responsabilităţii, respectarea disciplinei conştiincioase şi 
organizării participanţilor;

- transparenţa în activitatea organizaţiilor de partid şi organelor lor de conducere.

În ceea ce priveşte strategia şi tactica de acţiuni a PR cu caracter general pentru partid sau la 
nivel de stat, deciziile pot fi luate doar de organul de conducere suprem al partidului. 
Organizaţiile locale de partid pot înainta propriile propuneri.

Organele de partid alese crează un aparat de lucru subordonat, stabilind structura acestuia. 
Lucrătorii aparatului de partid sunt subiecţi ai Legislaţiei Muncii.

Partidul poate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, să constituie organele de informare în 
masă necesare. Gestionarii acestora sunt angajaţi şi eliberaţi din funcţie în baza deciziilor 
organului de conducere suprem al partidului.

Componenţa organelor alese în organele de partid municipale, oraşeneşti, raionale şi primare se 
poate schimba sau realege integral la următorul consiliu ordinar sau extraordinar şi până la 
sfârşitul mandatului lor:

- la cererea de demisie;
- la cererea a cel puţin jumătate din membrii organizaţiei de partid corespunzătoare;

PR susţine organizaţiile de tineret, le consideră o rezervă pentru suplinirea rîndurilor sale; 
colaborează cu organizaţiile publice ale societăţii civile care susţin politica partidului.

III. Structura organizatorică a partidului



Partidul este constituit pe baza principiului teritorial. Organizaţiile de partid primare se creează 
la locul de trai al membrilor de partid, în cadrul secţiilor de votare şi se reunesc în organizaţii 
municipale, orăşeneşti şi raionale. Unitatea organizatorică şi ideologică a partidului reprezintă o 
condiţie stabilă a succesului său.

IV. Organizaţiile de partid primare

Temelia partidului "Renaştere" este organizaţia sa primară. Organizaţiile de partid primare sunt 
create în prezenţa a cel puţin trei membri de partid. Decizia adunării cu privire la crearea unei 
organizaţii primare se aprobă de către organul superior de conducere. Organul suprem al 
organizaţiei de partid primare este adunarea generală a membrilor care este convocată după 
necesitate. Anual, secretarul organizaţiei de partid primare prezintă un raport în faţa membrilor 
de partid la adunarea de raportare şi alegere a partidului. Adunarea generală a organizaţiei de 
partid întruneşte cvorumul necesar, dacă sunt prezenţi peste o jumătate din membrii de partid ai 
organizaţiei. Deciziile se consideră a fi adoptate, dacă în favoarea lor au votat peste jumătate din 
cei prezenţi la adunare.

Organizaţiile de partid primare sunt libere în alegerea formei şi metodelor de lucru şi în folosirea 
resurselor financiare care le rămân la dispoziţie. Deciziile lor, dacă nu intră în contradicţie cu 
Statutul şi Programul PR, nu pot fi anulate de către organele ierarhice superioare, cu excepţia 
deciziilor de ordin personal.

Organizaţiile de partid primare:

- participă la elaborarea şi realizarea deciziilor de partid, propagă ideile acestuia, 
desfăşoară activităţi politice şi de agitaţie în rîndurile populaţiei, susţin prin toate 
mijloacele legale, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, contribuie la activitate 
organelor de partid superioare;

- atrag în componenţa partidului noi membri, apără demnitatea şi interesele legale 
ale participanţilor, susţin acţiunile celor aleşi pentru organele locale şi centrale 
statale de conducere;

- formulează propuneri pentru formarea listelor partidului la alegerile pentru 
organele de conducere locale şi centrale;

- informează organele superioare de partid despre activitatea sa cu regularitate cel 
puţin odată pe an;

- aleg delegaţi pentru conferinţele de partid raionale, orăşeneşti, municipale.

V. Organizaţiile de partid municipale, orăşeneşti şi raionale

Ca organ suprem al organizaţiei de partid municipale, orăşeneşti şi raionale se consideră 
adunarea generală sau conferinţa, convocată de comitetul municipal, orăşenesc sau raional nu 
mai puţin de o dată pe an, iar cele extraordinare – la decizia comitetului sau la cererea a cel puţin 
jumătate din participanţi care stau la evidenţă în această organizaţie.

Adunarea generală (conferinţa) a organizaţiei de partid municipale, orăşeneşti şi raionale:

- ascultă rapoartele comisiei municipale, orăşeneşti şi raionale, precum şi ale 
comisiei de cenzori;

- discută situaţia socio-economică, chestiunile vieţii politice şi cele referitoare la 
viaţa internă a partidului;

- alege comitetul municipal, orăşenesc şi raional, pe cel de cenzori şi alege delegaţii 
la Congresul republican.



Adunarea generală (conferinţa) organizaţiei de partid municipale, orăşeneşti şi raionale sunt 
eligibile dacă sunt prezenţi mai mult de jumătate din participanţii înregistraţi sau mai mult de 
jumătate din delegaţii aleşi. Deciziile sunt adoptate dacă au votat pentru ei mai mult de jumătate 
dintre membrii prezenţi la şedinţă, sau mai mult de jumătate din cei prezenţi la conferinţa 
delegaţi.

În perioada dintre adunările generale sau conferinţe, comitetul, care e convocat după caz, dar nu 
mai rar decât o dată la trei luni, este cel care dirijează activitatea organizaţiei de partid 
municipale, orăşeneşti şi raionale. Comitetele de partid municipale, orăşeneşti şi raionale sunt 
independente în deciziile de ordin social, economic, politic sau cu privire la viaţa internă a 
partidului, în afară de cele ce ţin de competenţa organului Suprem de conducere şi de Congres; 
înregistrează organizaţiile de partid primare, coordonează şi direcţionează activităţile acestora şi 
organizează împreună cu acestea realizarea politicii şi deciziilor de partid; prin intermediul 
reprezentanţilor săi din organele administraţiei locale vine cu propuneri concrete pentru 
dezvoltarea socială şi economică a municipiului, oraşului, raionului sau satului şi protecţia 
socială a locuitorilor acestuia; duce evidenţa personală a participanţilor la fiecare organizaţie, 
înmânează carnetele de partid, îşi aprobă bugetul; editează organul de presă.

Între şedinţele comitetului municipal, orăşenesc şi raional, activitatea organizaţiei de partid 
municipale, orăşeneşti şi raionale este gestionată de biroul comitetului municipal, orăşenesc şi 
raional. Acest birou este ales din membrii comitetului municipal, orăşenesc şi raional la plenul 
său de organizare.

VI. Organele centrale ale partidului

Ca organ suprem al partidului "Renaştere" se consideră congresul care se convoacă nu mai rar de 
o data în 4 ani. La necesitate pot fi convocate congrese şi conferinţe extraordinare.

Congresul alege preşedintele partidului, copreşedintele partidului, vicepreşedintele şi Consiliul 
republican (CR), care conduce activitatea partidului între Congrese PR şi se întruneşte după 
necesitate, dar nu mai rar de o dată la patru luni. Un Congres este considerat deliberativ dacă 
sunt prezenţi cel puţin o jumătate din membrii Consiliului republican, iar deciziile sunt 
considerate valide, dacă în favoarea lor au votat nu mai puţin de jumătate din membrii 
Consiliului republican.

Preşedintele, copreşedintele şi vicepreşedintele partidului totodată sunt membrii Consiliului 
Republican.

În mod excepţional Consiliul republican are dreptul de a coopta membrii de partid în 
componenţa sa.

Consiliul republican convoacă Congrese şi conferinţe, organizează implementarea deciziilor lor, 
discută despre formele şi metodele de îmbunătăţire a activităţii politice şi organizatorice a 
partidului, consolidează unirea, înaintează propuneri către organele de conducere referitor la 
dezvoltarea socio-economică şi bunăstarea socială; alege conducerea partidului, propune 
candidaţi pentru postul de deputat al Parlamentului şi în consiliul municipal al Chişinăului, 
propune fracţiunile PR în Parlament ca candidaturi pentru posturile de: preşedinte al Republicii 
Moldova, preşedinte al Parlamentului, prim-ministru, preşedinte al fracţiunii PR în Parlament; 
nominalizează candidaţi la alegerile pentru funcţia de primar al Chişinăului şi de başcan al 
Găgăuziei; coordonează activităţile fracţiunilor de toate nivelurile inclusiv în Parlament, ascultă 
raportul privind munca efectuată, înfiinţează şi desfiinţează organele de presă ale partidului, 
precum şi cele ale comitetelor de partid municipale, orăşeneşti şi raionale; aprobă şi respinge 



şefii de presă de partid, determină numărul şi funcţia celor ce lucrează în aparatul de partid, 
elaborează modelele legitimaţiei membrului de partid şi alte documente ale partidului, militează 
în numele partidului ca persoană juridică; aprobă bugetul.

La şedinţa Consiliului republican se decide norma de reprezentanţă a delegaţilor la un congres 
ordinar sau extraordinar.

La şedinţa Comitetului organizatoric de constituire a partidului se stabileşte norma de 
reprezentanţă la primul Congres organizatoric.

Componenţa participanţilor la Congresul de constituire şi numărul lor se stabileşte de către 
Comitetul organizatoric.

Pentru organizarea şi gestionarea activităţii curente a partidului, Consiliul Republican alege 
(pentru 4 ani) din componenţa sa Biroul. Preşedintele, Co-preşedintele şi vicepreşedintele 
partidului, în acelaşi timp sunt şi membri ai Biroului. Convocarea Biroului se face după 
necesitate, dar nu mai rar de o dată pe lună; adunările se consideră deliberative dacă la ele 
participă cel puţin o jumătate din membrii, iar deciziile se adoptă, dacă pentru ele au votat 
jumătate din membri prezenţi ai Biroului. Biroul organizează şi desfăşoară activitatea de rutină al 
PR, convoacă şi pregăteşte şedinţele în plen ale CR, controlează executarea deciziilor 
Congresului şi ale CR, ascultă rapoartele comitetelor de partid şi ale organizaţiilor de partid 
primare pe marginea diferitor chestiuni, precum şi cu privire la ideologia şi lucrul organizatoric 
de partid; realizează o legătură neîntreruptă cu organizaţiile de partid, selecţia, plasarea şi 
demiterea lucrătorilor din staff-ul aparatelor de partid, elaborează bugetul partidului şi 
controlează execuţia acestuia. Biroul, în cazuri excepţionale, poate lua decizii cu privire la 
chestiunile care ţin de competenţa CR, cu confirmarea ce urmează a fi luată de acesta la 
următoarea şedinţă în plen a CR. Pentru atingerea sarcinilor propuse în statut, Biroul poate fonda 
întreprinderi şi organizaţii de autogestionare cu drepturi de persoană juridică, poate să le 
gestioneze activitatea. Biroul reprezintă PR în relaţia cu alte partide şi mişcări sociale, inclusiv 
cu partidele de peste hotare, acţionează în numele partidului la soluţionarea problemelor 
financiare sau legate de patrimoniu.

Funcţiile şi obligaţiile membrilor Biroului sunt determinate de preşedintele partidului şi Plenul 
PR. Preşedintele, copreşedintele şi vicepreşedintele partidului nu pot să fie aleşi pentru mai mult 
de două mandate consecutive.

Comisia centrală de cenzori a PR este aleasă la Congresul partidului. Prin activitatea sa, ea 
trebuie să contribuie la consolidarea disciplinei financiare a gestionării raţionale a bugetului 
partidului, evidenţa şi păstrarea documentaţiei în bună ordine. Ea efectuează verificarea 
documentaţiei şi controlul activităţii financiare şi economice a întreprinderilor şi organizaţiilor 
autogestionate ale partidului, realizează gestiunea metodică şi coordonează activitatea comisiilor 
de cenzori municipale, orăşeneşti şi raionale ale partidului. În funcţie de rezultatele verificărilor, 
se propun modificări către Birou sau Consiliul Republican.

Comisia centrală de cenzori, în cadrul primei sale şedinţe, alege preşedintele şi vicepreşedintele. 
Şedinţele comisiei centrale de cenzori se desfăşoară după necesitate, dar nu mai rar decât o dată 
la patru luni. Şedinţele sunt valide, dacă la acestea participă mai mult de jumătate din membrii 
acesteia.

La Congresul partidului se alege o Comisie de partid subordonată lui care se va ocupa de 
soluţionarea plângerilor şi examinarea propunerilor venite din partea membrilor de partid de 
toate nivelurile.



Comisia de partid informează în mod sistematic organele de partid despre starea de lucruri şi 
activităţile partidului, prezintă concluzii cu privire la activitatea membrilor de partid în organele 
de stat, ale administraţiei publice locale şi centrale, organizaţiile publice. Comisia de partid se va 
întruni nu mai rar decât o dată în trimestru. Şedinţele sunt deliberative, dacă la ele sunt prezenţi 
mai mult de jumătate din membrii acesteia.

VII. Resursele financiare şi patrimoniul partidului

Sursele de finanţare a activităţii partidului se formează din cotizaţiile membrilor de partid, 
precum şi din donaţii, inclusiv cele colectate în timpul evenimentelor culturale şi de agrement, 
sportive sau de altă natură organizate de partid, alocaţii din bugetul de stat, şi alte venituri 
provenite din activităţi editoriale, activităţi legate de administrarea patrimoniului propriu, 
precum şi din alte activităţi economice care decurg direct din obiectivele prevăzute în statut şi 
legislaţiei în vigoare.

Membrii de partid achită din venitul sau salariu o cotizaţie de membru în valoare nu mai puţin de 
0,2%, pensionarii care primesc pensia mai puţin de 1000 de lei, şomerii şi studenţii plătesc lunar 
1 leu.

Partidul va prezenta, până la 31 martie în fiecare an, rapoartele financiare către Curtea de 
Conturi, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova.

Obiectele proprietăţii PR pot fi clădiri, locuinţe, echipamente, edituri, tipografii, vehicule şi alte 
bunuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor statutare. Proprietatea partidului este una 
comună, care aparţine tuturor membrilor săi. Ea nu poate fi împărţită între membrii partidului, 
inclusiv şi atunci când aceasta se destramă, dar poate fie transmisă unui destinatar special sau 
folosită în scopuri caritabile.

VIII. Reorganizarea şi încetarea activităţii PR

Reorganizarea şi încetarea activităţii partidului "Renaştere" Republicii Moldova are loc în 
conformitate cu Legea "cu privire la partidele politice", prin decizia Consiliului republican.


