
Adoptat la Congresul II

din 8 iunie 2002

S T A T U T U L

UNIUNII CENTRISTE DIN MOLDOVA

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.UNIUNEA  CENTRISTĂ  DIN  MOLDOVA  (în  continuare  "UCM"),  în  limba  rusă: 
„Центристский Союз Молдовы”,  este  un partid  politic  de  orientare  social-democrată  al 
cetăţenilor Republicii Moldova, asociaţi benevol în baza comunităţii de concepţii reflectate în 
program.

2.UCM  îşi  desfăşoară  activitatea  în  conformitate  cu  Constituţia  şi  legile  în  vigoare  ale 
Republicii Moldova, precum şi cu prezentul statut.

3.După  înregistrarea  statutului  de  către  Ministerul  Justiţiei,  UCM  şi  organizaţiile  ei 
beneficiază de toate drepturile de persoană juridică.

4.UCM dispune de patrimoniu, de conturi bancare, de ştampilă, emblemă, etc.

II. SCOPURILE ŞI MIJLOACELE DE REALIZARE A LOR

5.Scopul activităţii UCM este edificarea societăţii civile şi a statului de drept, politica căruia 
ar fi  orientată spre crearea condiţiilor necesare pentru o viaţă demnă a cetăţenilor Republicii 
Moldova.

6.Principiul fundamental al activităţii UCM îl constituie metodele democratice, parlamentare 
de realizare a scopurilor politice.

7.UCM  nu  admite  metodele  violente,  anticonstituţionale  de  luptă  politică,  propaganda 
războiului, urii sociale, etnice sau religioase.

8.UCM îşi  desfăşoară  activitatea  în  baza  principiilor  democratice.  Principii  obligatorii  în 
activitatea  sa  sunt:  pluralismul  de  opinii,  de  poziţii,  de  aprecieri,  metodele  alternative  de 
căutare a soluţiilor.

9.Întru realizarea scopului propus şi a programului său UCM:

a) participă  autonom  sau  în  cadrul  unor  coaliţii  de  partide  la  alegeri  şi  la  formarea 
autorităţilor publice centrale şi locale;
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b) în scopul realizării programului îşi promovează reprezentanţii săi în organele puterii de 
stat;

c) înaintează  iniţiative  legislative,  propuneri  privind  abrogarea  sau  modificarea  actelor 
legislative în vigoare;

d) înaintează propuneri privind organizarea de referendumuri asupra celor mai importante 
probleme ale societăţii şi ale statului;

e) aderă la asociaţiile internaţionale, întreţine contacte şi relaţii internaţionale directe, încheie 
acorduri;

f) în scopul realizării sarcinilor statutare şi programatice creează întreprinderi şi organizaţii 
autogestionare, cu drepturi de persoană juridică, precum şi centre, institute etc;

g) organizează conferinţe, seminare, sondaje de opinie, etc.
h) dispune de mijloace de informare proprii şi practică activităţi editoriale;
i) desfăşoară alte activităţi prevăzute de legislaţie.

III. MEMBRII UCM

10.Membru al UCM poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova, care a împlinit vîrsta de 18 
ani,  este  de  acord  cu  programul  şi  statutul  partidului  şi  plăteşte  cotizaţiile  de  membru. 
Apartenenţa  la  UCM  este  incompatibilă  cu  apartenenţa  concomitentă  la  alte  partide  sau 
organizaţii social-politice.

11.Admiterea  în  UCM  se  face  pe  baza  cererii  înaintate  filialei  de  la  locul  de  trai  a 
candidatului. Direcţia filialei în curs de lună adoptă o hotărîre pe marginea cererii. Membrului 
UCM i se eliberează un carnet a cărui formă este stabilită de Consiliul Republican.

12.Membrul care nu respectă deciziile organelor de conducere poate fi exclus din UCM de 
către organul care a adoptat decizia. Hotărîrea privind excluderea poate fi atacată în termen de 
o lună în organul de conducere ierarhic superior decizia căruia este definitivă. Membrul UCM 
are dreptul să iasă liber din partid. Membrul UCM care nu a plătit cotizaţiile timp de 6 luni 
poate fi exclus din membrii partidului.

13.Membrul UCM are dreptul:

a) să participe la acţiunile organizate de UCM şi organizaţiile ei;
b) să-şi exprime concepţiile, să înainteze propuneri şi să discute problemele abordate;
c) să participe la elaborarea liniei politice a partidului;
d) să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale UCM;
e) să se adreseze organelor de conducere ale UCM;
f) să participe la desemnarea candidaţilor şi să candideze din partea UCM pentru alegerile de 

toate nivelurile.

14.Membrul UCM este obligat:

a)să participe la realizarea scopurilor şi sarcinilor programatice şi statutare;
b)să plătească regulat cotizaţiile de membru, mărimea şi ordinea achitării cărora este stabilită 
de Consiliul Republican;
c)să îndeplinească hotărîrile adoptate de către organele de conducere ale UCM;
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d)să nu comită fapte ce ar putea cauza prejudicii UCM;
e)să respecte opinia altor membri ai partidului.

15.Pentru încălcări legate de apartenenţa la partid se aplică următoarele sancţiuni:

a)mustrare;
b)suspendarea calităţii de membru, dar pentru o perioadă nu mai mare de 6 luni;
c)excluderea din partid.

16.Sancţiunile sunt aplicate de către organele care au examinat cauza. Cererea de restabilire a 
calităţii  de membru este examinată de către organul care a adoptat hotărîrea cu privire la 
excluderea din partid, dar nu mai devreme de un an de la excludere.

17.Decizia  privind  aplicarea  sancţiunii  poate  fi  atacată  în  curs  de  o  lună  în  organul  de 
conducere ierarhic superior decizia căruia este definitivă. 

18.Pentru garantarea drepturilor  membrilor  şi  a  intereselor  UCM, începînd filiala,  se  aleg 
comisii de revizie. Comisia de revizie este datoare:

a)să adopte hotărîri în legătură cu fiecare caz de aducere UCM a prejudiciilor;
b)să  exercite  controlul  respectării  de  către  conducere,  membrii  partidului  a  prevederilor 
statutului;
c)să examineze protestele membrilor de partid în legătură cu sancţiunile disciplinare aplicate.

IV. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

4.1. Organele republicane de conducere ale UCM

19.Organele republicane de conducere ale UCM sunt:

a)Congresul;
b)Consiliul Republican;
c)Consiliul Politic;

20.Congresul este organul suprem de conducere al partidului. Congresul ordinar se convoacă 
o dată în patru ani prin hotărîrea Consiliul Republican cu cel tîrziu 3 luni înainte de data 
desfăşurării lui. Congresul extraordinar se convoacă prin hotărîrea Consiliului Republican cu 
cel  tîrziu  o  lună  înainte  de  data  desfăşurării  lui,  din  propria  iniţiativă  sau  la  cererea 
organizaţiilor teritoriale care reprezintă 1/3 din membrii partidului.

21.Congresul  este  o  adunare  a  membrilor  de  partid  desemnaţi  ca  delegaţi  în  cadrul 
conferinţelor filialelor, potrivit normei de reprezentare stabilite de către Consiliul Republican. 
Congresul  se  consideră  deliberativ  dacă  sunt  prezenţi  50%+1  din  delegaţii  desemnaţi. 
Hotărîrile Congresului se adoptă cu majoritatea voturilor delegaţilor prezenţi.

22.La lucrările Congresului participă cu vot deliberativ:

a)membrii Consiliului Republican;
b)deputaţii UCM;
c)preşedinţii filialelor;

http://www.partide.md

http://www.partide.md/


d)membrii comisiei de revizie.

23.Congresul:

a)aprobă programul şi statutul partidului, introduce modificări în ele;
b)alege Preşedintele UCM;
c)alege Consiliul Republican;
d)alege comisia de revizie;
e)aprobă direcţiile programatice ale activităţii partidului;
f)adoptă alte hotărîri.

Congresul  poate delega Consiliului  Republican dreptul de  a  exercita  anumite  atribuţii  ale 
Congresului. 

24.Consiliul Republican:

a) alege vicepreşedinţii Consiliului Republican; 
b) alege membrii Consiliului Politic;
c) numeşte din membrii săi secretarul executiv;
d) cooptează în componenţa sa noi membri;
e) aprobă raportul anual al preşedintelui UCM;
f) aprobă direcţiile de activitate ale Consiliului Republican;
g) coordonează activitatea fracţiunii parlamentare a UCM;
h) aprobă programul partidului pentru alegerile prezidenţiale, parlamentare şi locale;
i) desemnează candidatul partidului la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, aprobă 

candidaturile UCM pentru alegerile parlamentare;
j) adoptă hotărîri privind crearea organizaţiilor ştiinţifice, economice şi a altor organizaţii de 

partid;
k) creează,  în  vederea  executării  funcţiilor  sale,  organe,  comisii,  cărora  le  acordă 

împuternicirile necesare; 
l) soluţionează şi alte probleme ce nu ţin de competenţa congresului.

25.Din componenţa Consiliului Republican fac parte:

a)Preşedintele UCM;
b)Vicepreşedinţii Consiliului Republican;
c)conducătorul fracţiunii parlamentare;
d)preşedinţii filialelor;
e)membrii aleşi la Congres şi cei cooptaţi prin decizia Consiliului Republican.

26.Consiliului Republican se convoacă pe măsura necesităţii dar nu mai rar de 3 ori pe an. 
Şedinţele se consideră deliberative dacă sunt prezenţi cel puţin 50%+l din membrii scriptici. 
Hotărîrile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor scriptici, iar chestiunile de procedură 
cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.

27.Şedinţele Consiliului Republican se convoacă de către Consiliul Politic:

a)din propria iniţiativă;
b)la cererea în scris a 1/3 din membrii Consiliului Republican;
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c)la cererea a cel puţin 6 organizaţii teritoriale (judeţene, regionale); 

28.Consiliul Republican se convoacă în termen de o lună după:

a)închiderea lucrărilor congresului;
b)anunţarea alegerilor;
c)încheierea campaniei electorale.

29.Preşedintele UCM este din oficiu Preşedinte al Consiliului Republican şi al Consiliului 
Politic al UCM şi exercită următoarele atribuţii:

a) asigură unitatea politică şi organizatorică a partidului prin proiectele de hotărîri înaintate 
de  el  Congresului,  Consiliului  Republican,  Consiliului  Politic  şi  dispoziţiile  date 
Secretariatului;

b) dirijează activitatea partidului prin mecanismele organelor de conducere şi subdiviziunilor 
lui organizatorice;

c) conduce, de regulă, şedinţele Consiliului Republican;
d) convoacă şi, de regulă, conduce şedinţele Consiliului Politic;
e) aduce la cunoştinţa fracţiunii parlamentare linia politică a partidului;
f) reprezintă  partidul  fără procură  şi  semnează  în numele  lui  acorduri,  contracte  şi  alte 

documente politice şi financiare;
g) după  aprobarea  de  către  Consiliul  Politic  a  strategiei  şi  tacticii  campaniei  electorale 

desemnează preşedintele şi componenţa nominală a staffului electoral;
h) numeşte membrii Secretariatului;
i) execută şi alte funcţii  ce nu ţin de competenţa Consiliului Republican şi a Consiliului 

Politic. În exercitarea atribuţiilor statutare Preşedintele UCM emite dispoziţii.

30.Vicepreşedinţii  Consiliului  Republican  sunt  persoane  reprezentative  ale  partidului  în 
zonele  respective  ale  ţării  sau  în  domeniile  stabilite  de  către  Consiliu.  Numărul 
vicepreşedinţilor  este  stabilit  de  Consiliu  în  funcţie  de  sarcinile  concrete  permanente  ale 
partidului în zonele sau domeniile considerate drept prioritare pentru promovarea liniei lui 
politice.

31.Consiliul  Politic  este  organul  de adoptare  a  deciziilor  politice,  în  acest  scop  Consiliul 
Politic execută următoarele funcţii:

a) elaborează linia politică a partidului, aprobă strategia şi tactica campaniilor electorale şi 
structura staffului electoral;

b) face declaraţii politice;
c) asigură activitatea fracţiunii parlamentare;
d) elaborează  proiectele  ordinii  de  zi  şi  proiectele  de  hotărîri  ale  şedinţelor  Consiliului 

Republican;
e) decide desfăşurarea conferinţelor de presă;
f) desemnează şi revocă redactorii organelor de presă ale partidului;
g) execută şi alte funcţii ce nu  ţin de competenţa Consiliului Republican.

32.Din componenţa Consiliului Politic fac parte:

a)Preşedintele UCM şi vicepreşedinţii Consiliului Republican;
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b)secretarul executiv al partidului (cu vot consultativ);
c)conducătorul fracţiunii parlamentare;
d)membrii Consiliului Politic aleşi de Consiliul Republican.

33.Secretarul Executiv dirijează activitatea Secretariatului şi personalului tehnic în vederea 
executării hotărîrilor Congresului, Consiliului Republican şi Consiliului Politic. Structura şi 
atribuţiile Secretariatului se stabilesc de către Consiliul Republican.

34.Secretariatul este organul executiv al partidului şi exercită următoarele funcţii:

a) organizează  îndeplinirea  hotărîrilor  Consiliului  Republican,  ale  Consiliului  Politic  şi 
dispoziţiilor Preşedintelui UCM;

b) în baza hotărîrilor Consiliului Republican organizează activitatea partidului;
c) în  limitele  competenţei  sale  şi  în  modul  stabilit  de  documentele  interne  coordonează 

activitatea organizaţiilor teritoriale (judeţene, regionale) şi a filialelor;
d) în modul stabilit asigură convocarea şedinţelor Consiliului Republican şi ale Consiliului 

Politic;
e) propune chestiuni pentru proiectul ordinii de zi a Consiliului Republican;
f) execută  şi  alte  dispoziţii  ale  Consiliului  Republican,  ale  Preşedintelui  UCM  şi  ale 

Consiliului Politic.

35.Normele  de  reprezentare  din  partea  organizaţiilor  la  conferinţe  şi  congres  se  stabilesc 
proporţional  cu  numărul  de  voturi  obţinute  de  partid  la  ultimele  alegeri  în  teritoriul 
organizaţiei respective.

36.Organele  de  conducere  ale  partidului  se  aleg  pe  un  termen  de  4  ani.  Orice  organ  de 
conducere al partidului trebuie să fie reales în cazul în care el şi-au pierdut, din diferite cauze, 
jumătate din membri. 

37.În cazul în care un organ de conducere nu-şi îndeplineşte funcţiile privind convocarea în 
termen a adunării, conferinţei sau congresului, ele pot fi convocate de comisia de revizie sau 
de preşedintele organizaţiei ierarhic superioare. 

38.Dacă un organ de conducere  nu se întruneşte  conform periodicităţii  stabilite  de statut, 
dreptul de al convoca îl are primul din cei care au semnat cererea cu ordinea de zi. Cererea 
trebuie să fie semnată de cel puţin 1/3 din membrii organului colectiv.

4.2. Organizaţiile teritoriale (judeţene, regionale) şi organele lor de conducere

39.Organizaţiile  teritoriale  (judeţene,  regionale)  sunt  organizaţiile  UCM  din  teritoriul 
Republicii Moldova (judeţ, regiune), municipiul Chişinău şi UTA Gagauzia.

40.Conferinţa  este  organul  suprem  de  conducere  al  organizaţiei  teritoriale  (judeţene, 
regionale). Conferinţa:

a)alege preşedintele organizaţiei teritoriale;
b)alege consiliul şi comisia de revizie ale organizaţiei teritoriale, examinează dările lor de 
seamă;
c)adoptă programul de activitate al organizaţiei teritoriale;
d)alege vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale;
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41.Conferinţa este o adunare a delegaţilor, aleşi în cadrul conferinţelor filialelor. Conferinţa 
este deliberativă dacă sunt prezenţi 50%+1 din delegaţii desemnaţi. Hotărîrile Conferinţei se 
adoptă cu majoritatea voturilor delegaţilor prezenţi.

42.Preşedintele  organizaţiei  teritoriale  (judeţene,  regionale)  este  reprezentantul  politic  al 
UCM în teritoriu (judeţ, regiune). Preşedintele:

a)convoacă şi conduce şedinţele consiliului organizaţiei teritoriale;
b)coordonează activitatea filialelor;
c)organizează interacţiunea dintre consilierii UCM şi consiliul organizaţiei teritoriale;
d)coordonează activitatea de propagandă;
e)răspunde pentru rezultatele alegerilor în teritoriu (judeţ, regiune).

43.În cazul  în  care  preşedintele  organizaţiei  teritoriale  (judeţene,  regionale)  nu-şi  exercită 
atribuţiile pe parcursul a 6 luni, consiliul organizaţiei teritoriale alege (cu votul majorităţii 
membrilor scriptici ai consiliului în primul tur de scrutin şi cu votul majorităţii membrilor 
prezenţi în al doilea tur de scrutin) un nou preşedinte.

44.Consiliul organizaţiei teritoriale se convoacă pe măsura necesităţii dar nu mai rar de două 
ori  pe an.  Şedinţa consiliului  este deliberativă dacă sunt prezenţi  50%+l din membrii  săi. 
Hotărîrile consiliului se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. Consiliul: 

a) alege secretarul executiv;
b) aprobă  darea  de  seamă  anuală  a  preşedintelui,  direcţiile  de  activitate  şi  bugetul 

organizaţiei teritoriale;
c) coordonează activitatea consilierilor UCM în cazul cînd ei sunt membri de partid;
d) examinează problemele politice şi administrative locale;
e) elaborează propuneri pentru organele republicane de conducere ale UCM;
f) propune  candidaturi  şi  elaborează  propuneri  la  programul  UCM  pentru  alegerile 

parlamentare şi prezidenţiale;
g) aprobă  candidaturile  şi  programul  pentru  alegerile  în  organele  teritoriale  (judeţene, 

regionale) ale puterii;
h) convoacă conferinţa organizaţiei teritoriale (judeţene, regionale);
i) soluţionează  alte  chestiuni  legate  de  activitatea  statutară  ce  nu  ţin  de  competenţa 

conferinţei.

45.Din componenţa consiliului fac parte:

a)preşedintele şi vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale (judeţene, regionale);
b)conducătorul grupului de consilieri din organul teritorial al puterii;
c)secretarul executiv,
d)membrii  consiliului aleşi de conferinţa organizaţiei teritoriale (judeţene, regionale).

4.3. Filialele şi organele lor de conducere

46.Filialele sunt organizaţiile UCM din sectoarele (raioanele) Republicii  Moldova, care se 
constituie de organizaţiile primare. 

47.Conferinţa este organul suprem de conducere al filialei. Conferinţa:
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a) alege preşedintele filialei;
b) alege direcţia filialei, comisia de revizie, examinează dările lor de seamă;
c) alege delegaţi la congresul UCM şi conferinţele teritoriale (judeţene, regionale);
d) adoptă programul de activitate al filialei;
e) la propunerea preşedintelui alege vicepreşedintele filialei.

48.Conferinţa  filialei  este  o  adunare a  delegaţilor,  aleşi  în  cadrul  adunărilor  organizaţiilor 
primare.  Conferinţa  este  deliberativă  dacă  sunt  prezenţi  50%+1  din  delegaţii  desemnaţi. 
Hotărîrile Conferinţei se adoptă cu majoritatea voturilor delegaţilor prezenţi.

49.Preşedintele este reprezentantul politic al UCM în teritoriul filialei. Preşedintele:

a)convoacă şi conduce şedinţele direcţiei filialei;
b)coordonează activitatea organizaţiilor primare;
c)organizează interacţiunea dintre consilierii UCM şi direcţia filialei;
d)coordonează activitatea de propagandă;
e)răspunde pentru rezultatele alegerilor în teritoriul subordonat.

50.În cazul în care preşedintele filialei nu-şi exercită atribuţiile pe parcursul a 6 luni, Direcţia 
filialei alege (cu votul majorităţii membrilor scriptici ai Direcţiei în primul tur de scrutin şi cu 
votul majorităţii membrilor prezenţi în al doilea tur de scrutin) un nou preşedinte.

51.Direcţia filialei se convoacă pe măsura necesităţii dar nu mai rar de o dată în trei luni. 
Şedinţa  Direcţiei  este  deliberativă  dacă  sunt  prezenţi  50%+1  din  membrii  ei.  Hotărîrile 
Direcţiei se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. Direcţia:

a) alege secretarul executiv;
b) aprobă darea de seamă anuală a preşedintelui  filialei,  direcţiile de activitate şi bugetul 

filialei;
c) coordonează activitatea consilierilor UCM şi a primarului municipiului (oraşului) în cazul 

cînd ei sunt membri de partid;
d) examinează problemele politice şi administrative locale;
e) elaborează  propuneri  pentru  organele  teritoriale  (judeţene,  regionale)  şi republicane 

de conducere ale UCM;
f) propune  candidaturi  şi  elaborează  propuneri  la  programul  UCM  pentru  alegerile 

parlamentare şi teritoriale (judeţene, regionale);
g) aprobă candidaturile şi programul pentru alegerile locale (raionale, municipale, orăşeneşti, 

săteşti (comunale);
h) convoacă conferinţa filialei;
i) soluţionează  alte  chestiuni  legate  de activitatea  statutară  şi  care  nu ţin  de competenţa 

conferinţei.

52.Din componenţa direcţiei fac parte:

a)preşedintele filialei;
b)conducătorul grupului de consilieri din organul orăşenesc (municipal) al puterii;
c)primarul oraşului (municipiului), în cazul cînd acesta este membru de partid,
d)secretarul executiv,
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e)membrii direcţiei aleşi de conferinţa filialei.

4.4 Organizaţiile primare şi organele lor de conducere

53.De regulă,  organizaţiile  primare  se  creează  pe  teritoriul  unui  sau  mai  multor  sectoare 
electorale atunci cînd există trei şi mai mulţi membri de partid. Hotărîrea privind constituirea 
organizaţiei primare se adoptă de către membrii partidului domiciliaţi pe teritoriul respectiv.

54.Adunarea este organul suprem de conducere al organizaţiei primare. Adunarea:

a)alege preşedintele organizaţiei primare;
b)aprobă darea de seamă anuală a preşedintelui şi planul de activitate al organizaţiei;
c)examinează problemele politice şi administrative locale, stabileşte direcţiile de activitate;
d)elaborează propuneri pentru organizaţia ierarhic superioară;
e)înaintează candidaturi şi propuneri la programul pentru alegerile locale;
f)alege delegaţi la conferinţa filialei potrivit normei de reprezentare stabilite de către Direcţia 
filialei  sau,  după  caz,  de  către  consiliul  teritorial  (judeţean,  regional)  sau  Consiliul 
Republican;
g)soluţionează alte chestiuni ce ţin de activitatea statutară.

55.Adunarea  este  deliberativă  dacă  sunt  prezenţi  50%+l  din  membrii  UCM ce se  află  la 
evidenţă  în  organizaţia  primară.  Hotărîrile  adunării  se  adoptă  cu  majoritatea  voturilor - 
membrilor prezenţi. Cu drept de vot consultativ la adunare pot participa membrii-simpatizanţi 
ai partidului.

56.Preşedintele organizaţiei primare:

a)reprezintă organizaţia şi dirijează activitatea ei; 
b)convoacă şi conduce şedinţele adunării;
c)dirijează  activitatea  organizaţiei  în  timpul  alegerilor  şi  răspunde  de  rezultatele  lor  pe 
sectoarele electorale din teritoriul său.

V. ALEGERILE POLITICE ŞI ACTIVITATEA PARLAMENTARĂ

5.1 Alegerile politice

57.Propunerile privind candidaturile pentru alegerile parlamentare sunt înaintate de consiliile 
ierarhic  inferioare.  Se  examinează  pe  bază  de  concurs  propunerile  organizaţiilor  care 
reprezintă cel puţin 1/10 din numărul voturilor alegătorilor acordate UCM în cadrul ultimelor 
alegeri. Consiliile ierarhic inferioare îşi pot coordona acţiunile şi înainta propuneri convenite. 
Regulamentul  privind  procedura  adoptării  hotărîrii  consiliului  în  problema  propunerii  de 
candidaţi se adoptă de către Consiliul Republican.

5.2 Fracţiunea parlamentară şi grupurile de consilieri
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58.Parlamentarii şi consilierii din organele locale ale puterii, aleşi din partea UCM sunt datori 
să-şi exercite mandatul numai în cadrul fracţiunii parlamentare sau a grupului de consilieri.

59.Fracţiunea  parlamentară  şi  grupurile  de  consilieri  realizează  programul  UCM  în  baza 
statutului şi hotărîrilor adoptate de către organele de conducere ale UCM. Fiecare din cei aleşi 
este  subordonat  în  activitatea  sa  exclusiv  fracţiunii  parlamentare  (grupului  de  consilieri), 
preşedintelui şi consiliului organizaţiei.

60.Membrii fracţiunii parlamentare (grupului de consilieri) a UCM sunt datori să promoveze 
o politică unică şi să respecte principiului votului unanim al fracţiunii parlamentare (grupului 
de consilieri). În caz de încălcare a acestui principiu, consiliul organizaţiei poate recurge la 
sancţiuni  disciplinare,  inclusiv  să-i  ceară  membrului  fracţiunii  parlamentare  (grupului  de 
consilieri)  demisionarea  din  organul  puterii.  În  cazuri  excepţionale  membrul  fracţiunii 
parlamentare (grupului de consilieri) poate fi exclus din partid.

5.3 Activitatea membrilor de partid în posturi de conducere a statului

61.Activitatea  membrului  de  partid,  care  a  fost  promovat  într-un  post  de  conducere  în 
organele de conducere ale statului şi în alte organizaţii trebuie să fie orientată spre realizarea 
programului partidului şi a hotărîrilor organelor lui de conducere.

62.Preşedintele şi consiliul de nivelul respectiv poate ridica problema tragerii la răspundere 
disciplinară a membrului de partid în cazul în care acesta încalcă prevederile art. 58-60 şi 61.

VI. ACTIVITATEA FINANCIAR-ECONOMICĂ

6.1 Mijloacele financiare şi materiale

63.Mijloacele  financiare ale UCM se formează din cotizaţiile  de înscriere şi cotizaţiile  de 
membru,  sponsorizare  şi  donaţii  benevole  din  partea  persoanelor  juridice  şi  fizice  din 
Republica Moldova. 

64.Cotizaţiile de membru sunt cotizaţiile membrilor UCM şi au caracter sistematic.

65.Mărimea cotizaţiilor de membru, precum şi a cotizaţiilor de înscriere se stabilesc printr-o 
hotărîre a Consiliului Republican. 

66.În  perioada  pregătirii  şi  desfăşurării  campaniilor  electorale,  în  baza  unei  hotărîri  a 
organului de conducere de nivelul respectiv, cotizaţiile de membru pot fi majorate. 

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

6.2 Modul de folosire a mijloacelor financiare

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

69.În proprietatea partidului se pot afla:
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a)Bunurile folosite de către organele de conducere ale organizaţiilor UCM;

b)Întreprinderile şi organizaţiile autogestionare create de partid în baza Legii cu privire la 
partide şi alte organizaţii social-politice.

70.În scopul realizării sarcinilor statutare, UCM poate crea în modul stabilit de legislaţia în 
vigoare întreprinderi şi organizaţii autogestionare cu drepturi de persoană juridică. Hotărîrile 
privind  crearea  unor  asemenea  întreprinderi  se  adoptă  de  Consiliul  Republican.  Consiliul 
Republican adoptă de asemenea hotărîri privind:

a)numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorului;
b)folosirea veniturilor şi acoperirea pierderilor întreprinderii;
c)alte chestiuni legate de calitate de fondator.

71.Veniturile provenite din activitatea întreprinderilor şi organizaţiilor nu pot fi repartizate 
între membrii partidului şi sunt folosite pentru realizarea scopurilor statutare, precum şi în 
scopuri de binefacere sau acţiuni de caritate.

6.3 Controlul asupra activităţii financiar-economice

72.Controlul asupra activităţii financiar-economice a organelor de conducere ale partidului, 
precum şi a întreprinderilor şi organizaţiilor fondate de partid este exercitat de către Comisia 
de revizie. 

73.Comisia de revizie este datoare să efectueze anual revizii planificate cu încheierea lor pînă 
la  data  de  1  februarie  a  fiecărui  an.  O  copie  a  procesului-verbal  de  revizie  este  remis 
Consiliului Republican. Comisia poate să efectueze şi revizii ne planificate.

74.Comisia de revizie are dreptul să solicite de la orice persoană cu funcţii de răspundere 
documentele de care are nevoie.

VII. DISPOZIŢII FINALE

7.1 Circumstanţele care nu permit deţinerea unor funcţii

75.Circumstanţele care nu permit deţinerea unor funcţii în cadrul partidului sunt:

a)demisia;
b)imposibilitatea executării obligaţiilor;
c)eliberarea din funcţie în urma exprimării unui vot de neîncredere.

76.Orice funcţionar al  partidului  şi  orice membru al unui  organ colectiv de conducere îşi 
poate prezenta demisia făcînd o declaraţie în organul respectiv.

77.În cazul  în  care  apar  circumstanţe  care  nu permit  exercitarea  obligaţiilor  (boală,  etc.), 
consiliul poate examina chestiunea privind eliberarea din funcţie a persoanei respective.

78.Orice persoană eligibilă poate fi eliberată din orice funcţie pînă la expirarea mandatului 
prin  adoptarea  de către  consiliul  de nivelul  respectiv  a  unui  vot  de neîncredere.  În  cazul 
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Preşedintelui UCM, decizia se adoptă cu o majoritate de 2/3 de voturi a delegaţilor aleşi la 
Congres.

79.Modificările  şi completările  la statut  se introduc numai de către Congresul UCM cu o 
majoritate de 2/3 de voturi a delegaţilor prezenţi

7.2 Încetarea activităţii

80.Activitatea UCM încetează în cazul:
a)dizolvării în baza unei decizii a Judecătoriei Supreme;
b)autodizolvării în baza adoptării unei hotărîri în acest sens de către Congresul UCM;
c)altor condiţii prevăzute de lege
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