
Adoptat la Congresul IV extraordinar
din 27 septembrie 2008

STATUTUL
UNIUNII CENTRISTE DIN MOLDOVA

I. DISPOZITII GENERALE

1. Partidul politic UNIUNEA CENTRISTA DIN MOLDOVA este un partid politic de orientare 
social-democrata  al  cetatenilor  Republicii  Moldova,  asociati  benevol  in  baza  comunitatii  de 
conceptii reflectate in program (in continuare partidul politic).

2. Partidul politic "UCM" isi desfasoara activitatea in conformitate cu Constitutia si legile in 
vigoare ale Republicii Moldova, precum si cu prezentul statut.

3. Dupa inregistrarea statutului de catre Ministerul Justitiei, patidul politic, dobindeste drepturile 
de persoana juridica.

4. Partidul politic "UCM" dispune de patrimoniu, de conturi bancare, de stampila, emblema, etc.

4.1. Partidul politic are in calitate de simboluri permanente emblema si drapel.
Emblema partidului politic reprezinta conturul hartii administrativ-teritoriale a Republicii 
Moldova sustinuta in miini, cuprinsa intr-un cerc imaginar de textul:
Partidul politic "Uniunea Centrista din Moldova". Ea simbolizeaza grija manifestata de 
Partidul  politic  Uniunea Centrista  din Moldova pentru bunastarea  poporului  asezat  in 
acest teritoriu, aspiratiile lui la independenta si integritate teritoriala.
Emblema partidului politic sub forma grafica alb-negru si color se contine in Anexa nr.1 
la prezentul Statut.

4.2. Drapelul partidului politic reprezinta o pinza dreptunghiulara de culoare albastra cu 
dimensiunile de 2 m lungime si de 1,2 m latime. Pe de o parte, in centrul pinzei este 
amplasat un cerc de culoare alba cu diametrul de 0,8 m, in cadrul cercului fiind amplasata 
emblem partidului politic cu denumirea partidului in limba de stat.
Pe de alta parte, in centrul pinzei este amplasat un cerc de culoare alba cu diametrul de 
0,8  m,  in  cadrul  cercului  fiind  amplasata  emblema  partidului  politic  cu  denumirea 
partidului in limba rusa.
Drapelul sub forma grafica alb-negru si color,  in dimensiuni reduse, este prezentat  in 
Anexa nr. 2 la prezentul Statut.

4.3. Sediul central al partidului politic este in mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 47/5.

II. SCOPURILE, OBIECTIVELE SI MIJLOACELE DE REALIZARE A LOR

5. Scopul activitatii partidului politic "UCM" este edificarea societatii civile si a statului de drept, 
politica caruia ar fi orientata spre crearea conditiilor necesare pentru o viata demna a cetatenilor 
Republicii Moldova.

6.  Principiul  fundamental  al  activitatii  partidului  politic  "UCM"  il  constituie  metodele 
democratice, parlamentare de realizare a scopurilor politice.
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7.  Partidul  politic  "UCM" nu admite  metodele  violente,  anticonstitutionale  de  lupta  politica, 
propaganda razboiului, urii sociale, etnice sau religioase.

8. Partidul politic "UCM" isi desfasoara activitatea in baza principiilor democratice. Principii 
obligatorii  in  activitatea  sa  sunt:  pluralismul  de  opinii,  de  pozitii,  de  aprecieri,  metodele 
alternative de cautare a solutiilor.

9. Intru realizarea scopului propus si a programului sau partidul politic "UCM":

a) participa  autonom  sau  in  cadrul  unor  coalitii  de  partide  la  alegeri  si  la  formarea 
autoritatilor publice centrale si locale;

b) in scopul realizarii programului isi promoveaza reprezentantii sai in organele puterii de 
stat;

c) inainteaza  initiative  legislative,  propuneri  privind  abrogarea  sau  modificarea  actelor 
legislative in vigoare;

d) inainteaza propuneri privind organizarea de referendumuri asupra celor mai importante 
probleme ale societatii si ale statului;

e) adera  la  asociatiile  internationale,  intretine  contacte  si  relatii  internationale  directe, 
incheie acorduri;

f) in scopul realizarii sarcinilor statutare si programatice creeaza intreprinderi si organizatii 
autogestionare, cu drepturi de persoana juridica, precum si centre, institute, etc;

g) organizeaza conferinte, seminare, sondaje de opinie, etc.
h) dispune de mijloace de informare proprii si practica activitati editoriale;
i) desfasoara alte activitati prevazute de legislatie.

III. MEMBRII PARTIDULUI POLITIC "UCM"

10. Membru al partidului politic "UCM" poate fi orice cetatean al Republicii Moldova, care a 
implinit virsta de 18 ani, este de acord cu programul si statutul partidului si plateste cotizatiile de 
membru. Apartenenta la partidul politic "UCM" este incompatibila cu apartenenta concomitenta 
la alte partide sau organizatii social-politice.

11. Admiterea in partidul politic  "UCM" se face pe baza cererii inaintate filialei de la locul de 
trai  al  candidatului.  Directia  filialei  in  curs de o luna adopta o hotarire  pe marginea cererii. 
Membrului partidului  politic "UCM" i se elibereaza un carnet a carui forma este stabilita de 
Consiliul Republican.

12. Membrul care nu respecta deciziile organelor de conducere poate fi exclus din partidul politic 
"UCM" de catre organul care a adoptat decizia. Hotarirea privind excluderea poate fi atacata in 
termen  de  o  luna  in  organul  de  conducere  ierarhic  superior  decizia  caruia  este  definitiva. 
Membrul partidului politic "UCM" are dreptul sa iasa liber din partid. Membrul partidului politic 
"UCM" care nu a platit cotizatiile timp de 6 luni poate fi exclus din membrii partidului.

13. Membrul partidului politic "UCM" are dreptul:

a) sa participe la actiunile organizate de partidul politic "UCM" si organizatiile ei;
b) sa-si exprime conceptiile, sa inainteze propuneri si sa discute problemele abordate;
c) sa participe la elaborarea liniei politice a partidului;
d) sa aleaga si sa fie ales in organele de conducere ale partidului politic "UCM";
e) sa se adreseze organelor de conducere ale partidului politic "UCM";



f) sa  participe  la  desemnarea  candidatilor  si  sa  candideze  din  partea  partidului  politic 
"UCM" pentru alegerile de toate nivelurile.

14. Membrul partidului politic "UCM" este obligat:

a) sa participe la realizarea scopurilor si sarcinilor programatice si statutare;
b) sa  plateasca  regulat  cotizatiile  de  membru,  marimea  si  ordinea  achitarii  carora  este 

stabilita de Consiliul Republican;
c) sa indeplineasca hotaririle adoptate de catre organele de conducere ale partidului politic 

"UCM";
d) sa nu comita fapte ce ar putea cauza prejudicii partidului politic "UCM";
e) sa respecte opinia altor membri ai partidului.

15. Pentru incalcari legate de apartenenta la partid se aplica urmatoarele sanctiuni:

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

16. Sanctiunile sunt aplicate de catre organele care au examinat cauza. Cererea de restabilire a 
calitatii  de  membru  este  examinata  de  catre  organul  care  a  adoptat  hotarirea  cu  privire  la 
excluderea din partid, dar nu mai devreme de un an de la excludere.

17. Decizia privind aplicarea sanctiunii poate fi atacata in curs de o luna in organul de
conducere ierarhic superior decizia caruia este definitiva.

18. Pentru garantarea drepturilor membrilor si a intereselor partidului politic "UCM", incepind 
cu filiala, se aleg comisii de revizie.

Comisia de revizie este datoare:

a) sa  adopte  hotariri  in  legatura  cu  fiecare  caz  de  aducere  partidului  politic  "UCM"  a 
prejudiciilor;

b) sa exercite  controlul  respectarii  de catre  conducere,  membrii  partidului  a  prevederilor 
statutului;

c) sa  examineze  protestele  membrilor  de  partid  in  legatura  cu  sanctiunile  disciplinare 
aplicate.

IV. STRUCTURA ORGANIZATORICA

4.1. ORGANELE REPUBLICANE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI 
POLITIC "UCM"

19. Organele republicane de conducere ale partidulUI politic "UCM" sunt:

a) Congresul;
b) Consiliul Republican;
c) Presedintele partidului;
d) Consiliul Politic.

20. Congresul este organul suprem de conducere al partidului. Congresul ordinar se convoaca o 
data  in  patru  ani  prin  hotarirea  Consiliul  Republican  cu  cel  tirziu  3  luni  inainte  de  data 



desfasurarii lui. Congresul extraordinar se convoaca prin hotarirea Consiliului Republican cu cel 
tirziu o luna inainte de data desfasurarii lui, din propria initiativa sau la cererea organizatiilor 
teritoriale care reprezinta 1/3 din membrii partidului.

21. Congresul este o adunare a membrilor de partid desemnati ca delegati in cadrul conferintelor 
organizatiilor  teritoriale (regionale,  municipale) si a filialelor,  potrivit normei de reprezentare 
stabilite  de catre  Consiliul  Republican.  Congresul se considera deliberativ  daca sunt prezenti 
50%+1  din  delegatii  desemnati.  Hotaririle  Congresului  se  adopta  cu  majoritatea  voturilor 
delegatilor prezenti.

22. La lucrarile Congresului participa cu vot deliberativ

a) membrii Consiliului Republican;
b) deputatii partidului politic "UCM";
c) presedintii filialelor;
d) membrii comisiei de revizie.

23. Congresul:

a) aproba programul si statutul partidului, introduce modificari in ele;
b) alege Presedintele partidului politic "UCM" prin vot secret, cu o majoritate de 50%+1 de 

voturi ale delegatilor prezenti la Congres;
c) alege Consiliul Republican;
d) alege comisia de revizie;
e) aproba directiile programatice ale activitatii partidului;
f) adopta alte hotariri potrivit legii si prezentului statut, inclusiv in privinta mandatului sau, 

a periodicitatii, a numarului si duratei sedintelor Congresului in cadrul aceluiasi mandat.

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

24. Consiliul Republican:

a) alege vicepresedintii Consiliului Republican;
b) alege membrii Consiliului Politic;
c) exclude din si coopteaza in componenta sa noi membri;
d) aproba raportul anual al presedintelui partidului politic "UCM";
e) aproba directiile de activitate ale Consiliului Republican;
f) coordoneaza activitatea fractiunii parlamentare a partidului politic "UCM";
g) aproba programul partidului pentru alegerile prezidentiale, parlamentare si locale;
h) desemneaza candidaturile partidului la functiile de Presedinte al Republicii Moldova si 

Presedinte al Parlamentului Republicii Moldova, aproba lista de candidati ai partidului 
politic pentru alegerile parlamentare si opereaza modificari in lista candidatilor;

i) adopta hotariri privind crearea organizatiilor stiintifice, economice si a altor organizatii 
de partid;

j) creeaza,  in  vederea  executarii  functiilor  sale,  organe,  comisii,  carora  le  acorda 
imputernicirile necesare;

k) solutioneaza si alte probleme ce nu tin de competenta congresului.

25. Din componenta Consiliului Republican fac parte:

a) Presedintele partidului politic "UCM";



b) Vicepresedintii Consiliului Republican;
c) conducatorul fractiunii parlamentare;
d) presedintii filialelor;
e) membrii alesi la Congres si cei cooptati prin decizia Consiliului Republican.

26. Consiliului  Republican se convoaca pe masura necesitatii,  dar nu mai rar de 3 ori pe an. 
Sedintele  se considera deliberative daca sunt prezenti  cel  putin 50%+l din membrii  scriptici. 
Hotaririle se adopta cu majoritatea voturilor membrilor scriptici, iar chestiunile de procedura cu 
majoritatea voturilor membrilor prezenti.

27. Sedintele Consiliului Republican se convoaca de catre Consiliul Politic:

a) din propria initiativa;
b) la cererea in scris a 1/3 din membrii Consiliului Republican;
c) la  cererea  a  cel  putin  10  organizatii  teritoriale,  raionale  si  de  sector  (regionale, 

municipale).

28. Consiliul Republican se convoaca in termen de o luna dupa:

a) inchiderea lucrarilor congresului;
b) anuntarea alegerilor;
c) incheierea campaniei electorale.

29. Presedintele partidului politic "UCM" este din oficiu Presedinte al Consiliului Republican si 
al Consiliului Politic al partidului politic "UCM" si exercita urmatoarele atributii:

a) asigura unitatea politica si organizatorica a partidului prin proiectele de hotariri inaintate 
de  el  Congresului,  Consiliului  Republican,  Consiliului  Politic  si  dispozitiile  date 
Secretariatului;

b) dirijeaza  activitatea  partidului  prin  mecanismele  organelor  de  conducere  si 
subdiviziunilor lui organizatorice;

c) conduce, de regula, sedintele Consiliului Republican;
d) convoaca si, de regula, conduce sedintele Consiliului Politic;
e) aduce la cunostinta fractiunii parlamentare linia politica a partidului;
f) reprezinta  partidul  fara  procura  si  semneaza  in  numele  lui  acorduri,  contracte  si  alte 

documente politice si financiare;
g) dupa  aprobarea  de  catre  Consiliul  Politic  a  strategiei  si  tacticii  campaniei  electorale 

desemneaza presedintele si componenta nominala a stafului electoral;
h) numeste secretarul executiv si membrii Secretariatului Partidului;
i) executa  si  alte  functii  ce  nu  tin  de competenta  Consiliului  Republican  si  Consiliului 

Politic.

In exercitarea atributiilor statutare Presedintele partidul politic "UCM" emite dispozitii.

30. Vicepresedintii Consiliului Republican sunt persoane reprezentative ale partidului in zonele 
respective ale tarii sau in domeniile stabilite de catre Consiliu. Numarul vicepresedintilor este 
stabilit  de  Consiliu  in  functie  de  sarcinile  concrete  permanente  ale  partidului  in  zonele  sau 
domeniile considerate drept prioritare pentru promovarea liniei lui politice.

31. Consiliul Politic este organul de adoptare a deciziilor politice. In acest scop Consiliul Politic 
executa urmatoarele functii:



a) elaboreaza linia politica a partidului, aproba strategia si tactica campaniilor electorale si 
structura stafului electoral;

b) face declaratii politice;
c) asigura activitatea fractiunii parlamentare;
d) elaboreaza  proiectele  ordinii  de  zi  si  proiectele  de  hotariri  ale  sedintelor  Consiliului 

Republican;
e) decide desfasurarea conferintelor de presa;
f) desemneaza si revoca redactorii organelor de presa ale partidului;
g) executa si alte functii ce nu tin de competenta Consiliului Republican.

32. Din componenta Consiliului Politic fac parte:

a) Presedintele partidului politic "UCM" si vicepresedintii Consiliului Republican;
b) secretarul executiv al partidului (cu vot consultativ);
c) conducatorul fractiunii parlamentare;
d) membrii Consiliului Politic alesi de Consiliul Republican.

33.  Secretarul  Executiv  dirijeaza  activitatea  Secretariatului  si  personalului  tehnic  in  vederea 
executarii  hotaririlor  Congresului,  Consiliului  Republican  si  Consiliului  Politic.  Structura  si 
atributiile Secretariatului se stabilesc de catre Consiliul Republican.

34. Secretariatul este organul executiv al partidului si exercita urmatoarele functii:

a) organizeaza  indeplinirea  hotaririlor  Consiliului  Republican,  ale  Consiliului  Politic si 
dispozitiilor Presedintelui partidului politic "UCM";

b) in baza hotaririlor Consiliului Republican organizeaza activitatea partidului;
c) in  limitele  competentei  sale  si  in  modul  stabilit  de documentele  interne  coordoneaza 

activitatea organizatiilor teritoriale (regionale, municipale) si a filialelor;
d) in modul stabilit asigura convocarea sedintelor Consiliului Republican si ale Consiliului 

Politic;
e) propune chestiuni pentru proiectul ordinii de zi a Consiliului Republican;
f) executa si alte dispozitii ale Consiliului Republican, ale Presedintelui partidului politic 

"UCM" si ale Consiliului Politic.

35.  Normele  de  reprezentare  din  partea  organizatiilor  la  conferinte  si  congres  se  stabilesc 
proportional cu numarul de voturi obtinute de partid la ultimele alegeri in teritoriul organizatiei 
respective.

36. Organele de conducere ale partidului se aleg pe un termen de 4 ani. Orice organ de
conducere al partidului trebuie sa fie reales in cazul in care el si-a pierdut, din diferite cauze, 
jumatate din membri.

37.  In  cazul  in  care  un organ de  conducere  nu-si  indeplineste  functiile  privind  convocar  in 
termen a adunarii, conferintei sau congresului, ele pot fi convocate de comisia de revizie sau de 
presedintele organizatiei ierarhic superioare.

38. Daca un organ de conducere nu se intruneste conform periodicitatii stabilite de statut, dreptul 
de a-l convoca il are primul din cei care au semnat cererea cu ordinea de zi.
Cererea trebuie sa fie semnata de cel putin 1/3 din membrii organului colectiv.



4.2. ORGANIZATIILE TERITORIALE (REGIONALE, MUNICIPALE) SI 
ORGANELE LOR DE CONDUCERE

39. Organizatiile teritoriale (regionale, municipale) sunt organizatiile partidului politic "UCM" 
din teritoriul Republicii Moldova (regiune, municipiu), din municipiul Chisinau, UTA Gagauzia 
si din alte unitati administrativ-teritoriale constituite potrivit legii.

40.  Conferinta  este  organul  suprem  de  conducere  al  organizatiei  teritoriale  (regionale, 
municipale).

Conferinta:

a) alege presedintele organizatiei teritoriale;
b) alege consiliul si comisia de revizie ale organizatiei teritoriale, examineaza darile lor de 

seama;
c) adopta programul de activitate al organizatiei teritoriale;
d) alege vicepresedintii organizatiei teritoriale;
e) alege delegati la Congresul partidului.

41. Conferinta este o adunare a delegatilor, alesi in cadrul conferintelor filialelor. Conferinta este 
deliberativa daca sunt prezenti 50%+1 din delegatii desemnati. Hotaririle Conferintei se adopta 
cu majoritatea voturilor delegatilor prezenti.

42.  Presedintele  organizatiei  teritoriale  (regionale,  municipale)  este  reprezentantul  politic al 
partidului politic UCM in teritoriu (regiune, municipiu).

Presedintele:

a) convoaca si conduce sedintele consiliului organizatiei teritoriale;
b) coordoneaza activitatea filialelor;
c) organizeaza  interactiunea  dintre  consilierii  partidului  politic  "UCM"  si  consiliul 

organizatiei teritoriale;
d) coordoneaza activitatea de propaganda;
e) raspunde pentru rezultatele alegerilor in teritoriu (regiune, municipiu).

43. In cazul in care presedintele  organizatiei  teritoriale (regionale,  municipale)  nu-si exercita 
atributiile  pe  parcursul  a  6  luni,  consiliul  organizatiei  teritoriale  alege  (cu  votul  majoritatii 
membrilor  scriptici  ai  consiliului  in  primul  tur  de  scrutin  si  cu  votul  majoritatii  membrilor 
prezenti in al doilea tur de scrutin) un nou presedinte.

44. Consiliul organizatiei teritoriale se convoaca pe masura necesitatii, dar nu mai rar de doua ori 
pe an. Sedinta consiliului este deliberativa daca sunt prezenti 50%+l din membrii sai. Hotaririle 
consiliului se adopta cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

Consiliul:

a) alege secretarul executiv;
b) aproba  darea  de  seama  anuala  a  presedintelui,  directiile  de  activitate  si  bugetul 

organizatiei teritoriale;
c) coordoneaza activitatea consilierilor partidul politic "UCM" in cazul cind ei sunt membri 

de partid;
d) examineaza problemele politice si administrative locale;



e) elaboreaza  propuneri  pentru  organele  republicane  de  conducere  ale  partidului  politic 
"UCM";

f) propune  candidaturi  si  elaboreaza  propuneri  la  programul  partidului  politic  "UCM" 
pentru alegerile parlamentare si prezidentiale;

g) aproba  candidaturile  si  programul  pentru  alegerile  in  organele  teritoriale  (regionale, 
municipale) ale puterii;

h) convoaca conferinta organizatiei teritoriale (regionale, municipale);
i) exclude din si coopteaza in componenta sa noi membri. Numarul de membri exclusi din 

sau cooptati in componenta Consiliului nu poate depasi jumatate din numarul de membri 
alesi la Conferinta organizatiei teritoriale (regionale, municipale);

j) solutioneaza  alte  chestiuni  legate  de  activitatea  statutara  ce  nu  tin  de  competenta 
conferintei.

45. Din componenta consiliului fac parte:

a) presedintele si vicepresedintii organizatiei teritoriale (regionale, municipale);
b) conducatorul grupului de consilieri din organul teritorial al puterii;
c) secretarul executiv;
d) membrii consiliului alesi de conferinta organizatiei teritoriale (regionale, municpale).

4.3. FILIALELE SI ORGANELE LOR DE CONDUCERE

46.  Filialele  sunt  organizatiile  partidului  politic  "UCM" din sectoarele  mun.  Chisinau si  din 
raioanele Republicii Moldova, care se constituie de organizatiile primare.

47. Conferinta este organul suprem de conducere al filialei.

Conferinta:

a) alege presedintele filialei;
b) alege vice-presedintii filialei;
c) alege directia filialei, comisia de revizie, examineaza darile lor de seama;
d) alege delegati la congresul partidului politic "UCM" si conferintele teritoriale (regionale, 

municipale);
e) adopta programul de activitate al filialei.

48.  Conferinta  filialei  este  o  adunare  a  delegatilor,  alesi  in  cadrul  adunarilor  organizatiilor 
primare.  Conferinta  este  deliberativa  daca  sunt  prezenti  50%+1  din  delegatii  desemnati. 
Hotaririle Conferintei se adopta cu majoritatea voturilor delegatilor prezenti.

49. Presedintele este reprezentantul politic al partidului politic "UCM" in teritoriul filialei.

Presedintele:

a) convoaca si conduce sedintele directiei filialei;
b) coordoneaza activitatea organizatiilor primare;
c) organizeaza interactiunea dintre consilierii partidului politic "UCM" si directia filialei;
d) coordoneaza activitatea de propaganda;
e) raspunde pentru rezultatele alegerilor in teritoriul subordonat.



50. In cazul in care presedintele filialei nu-si exercita atributiile pe parcursul a 6 luni, Directia 
filialei alege (cu votul majoritatii membrilor scriptici ai Directiei in primul tur de scrutin si cu 
votul majoritatii membrilor prezenti in al doilea tur de scrutin) un nou presedinte.

51.  Directia  filialei  se convoaca pe masura necesitatii,  dar nu mai  rar  de o data in trei  luni. 
Sedinta Directiei este deliberativa daca sunt prezenti 50%+1 din membrii ei. Hotaririle Directiei 
se adopta cu majoritatea voturilor membrilor prezenti.

Directia:

a) alege secretarul executiv;
b) aproba darea de seama anuala a presedintelui filialei,  directiile de activitate si bugetul 

filialei;
c) coordoneaza  activitatea  consilierilor  partidului  politic  "UCM"  si  a  primarului 

municipiului (orasului) in cazul cind ei sunt membri de partid;
d) examineaza problemele politice si administrative locale;
e) elaboreaza propuneri pentru organele teritoriale (regionale, municipale) si republicane de 

conducere ale partidului politic "UCM";
f) propune  candidaturi  si  elaboreaza  propuneri  la  programul  partidului  politic  "UCM" 

pentru alegerile parlamentare si teritoriale (regionale, municipale);
g) aproba  candidaturile  si  programul  pentru  alegerile  locale  (raionale,  municipale, 

orasenesti, satesti (comunale);
h) convoaca conferinta filialei si stabileste norma de reprezentare a organizatiilor primare la 

conferinta filialei, respectind prevederile p. 35;
i) exclude din si coopteaza in componenta sa noi membri. Numarul de membri exclusi din 

sau cooptati in componenta directiei nu poate depasi jumatate din numarul de membri 
stabilit la Conferinta filialei;

j) solutioneaza alte  chestiuni  legate  de activitatea statutara  si care  nu tin de competenta 
conferintei;

52. Din componenta directiei fac parte:

a) presedintele filialei;
b) vice-presedintii filialei;
c) conducatorul grupului de consilieri din organul orasenesc (municipal) al puterii;
d) primarul orasului (municipiului), in cazul cind acesta este membru de partid,
e) secretarul executiv,
f) membrii directiei alesi de conferinta filialei.

4.4 ORGANIZATIILE PRIMARE SI ORGANELE LOR DE CONDUCERE

53.  De  regula,  organizatiile  primare  se  creeaza  pe  teritoriul  unui  sau  mai  multor  sectoare 
electorale atunci cind exista trei si mai multi membri de partid. Hotarirea privind constituirea 
organizatiei primare se adopta de catre membrii partidului domiciliati pe teritoriul respectiv.

54. Adunarea este organul suprem de conducere al organizatiei primare.

Adunarea:

a) alege presedintele organizatiei primare;
b) aproba darea de seama anuala a presedintelui si planul de activitate al organizatiei;
c) examineaza problemele politice si administrative locale, stabileste directiile de activitate;



d) elaboreaza propuneri pentru organizatia ierarhic superioara;
e) inainteaza candidaturi si propuneri la programul pentru alegerile locale;
f) alege  delegati  la  conferinta  filialei  potrivit  normei  de  reprezentare  stabilite  de  catre 

Directia  filialei  sau,  dupa  caz,  de  catre  consiliul  teritorial  (regional,  municipal)  sau 
Consiliul Republican;

g) solutioneaza alte chestiuni ce tin de activitatea statutara.

55. Adunarea este deliberativa daca sunt prezenti 50%+l din membrii partidului politic "UCM" 
ce  se  afla  la  evidenta  in  organizatia  primara.  Hotaririle  adunarii  se  adopta  cu  majoritatea 
voturilor  membrilor  prezenti.  Cu drept  de  vot  consultativ  la  adunare  pot  participa  membrii-
simpatizanti ai partidului.

56. Presedintele organizatiei primare:

a) reprezinta organizatia si dirijeaza activitatea ei;
b) convoaca si conduce sedintele adunarii;
c) dirijeaza  activitatea  organizatiei  in  timpul  alegerilor  si  raspunde de  rezultatele  lor  pe 

sectoarele electorale din teritoriul sau.

V. ALEGERILE POLITICE SI ACTIVITATEA PARLAMENTARA

5.1 ALEGERILE POLITICE

57. Propunerile privind candidaturile pentru alegerile parlamentare sunt inaintate de consiliile 
ierarhic inferioare. Se examineaza pe baza de concurs propunerile organizatiilor care reprezinta 
cel  putin 1/10 din numarul voturilor alegatorilor acordate partidului politic "UCM" in cadrul 
ultimelor  alegeri.  Consiliile  ierarhic  inferioare isi  pot  coordona actiunile  si  inainta  propuneri 
convenite. Regulamentul privind procedura adoptarii hotaririi consiliului in problema propunerii 
de candidati se adopta de catre Consiliul Republican.

5.2 FRACTIUNEA PARLAMENTARA SI GRUPURILE DE CONSILIERI

58.  Parlamentarii si consilierii din organele locale ale puterii, alesi din partea partidului politic 
"UCM" sunt datori sa-si exercite mandatul numai in cadrul fractiunii parlamentare sau a grupului 
de consilieri.

59.  Fractiunea  parlamentara  si  grupurile  de  consilieri  realizeaza  programul  partidului  politic 
"UCM" in baza statutului si hotaririlor adoptate de catre organele de conducere ale partidului 
politic  "UCM".  Fiecare  din  cei  alesi  este  subordonat  in  activitatea  sa  exclusiv  fractiunii 
parlamentare (grupului de consilieri), presedintelui si consiliului organizatiei.

60.  Membrii  fractiunii  parlamentare  (grupului  de consilieri)  a  partidului  politic  "UCM" sunt 
datori  sa  promoveze  o politica  unica  si  sa  respecte  principiului  votului  unanim al  fractiunii 
parlamentare  (grupului  de  consilieri).  In  caz  de  incalcare  a  acestui  principiu,  consiliul 
organizatiei  poate  recurge  la  sanctiuni  disciplinare,  inclusiv  sa-i  ceara  membrului  fractiunii 
parlamentare  (grupului de consilieri)  demisionarea din organul puterii.  In cazuri  exceptionale 
membrul fractiunii parlamentare (grupului de consilieri) poate fi exclus din partid.



5.3 ACTIVITATEA MEMBRILOR DE PARTID IN POSTURI DE CONDUCERE 
ALE STATULUI

61. Activitatea membrului de partid, care a fost promovat intr-un post de conducere in
organele de conducere ale statului si in alte organizatii trebuie sa fie orientata spre
realizarea programului partidului si a hotaririlor organelor lui de conducere.

62. Presedintele  si consiliul  de nivelul respectiv  poate ridica problema tragerii  la raspundere 
disciplinara a membrului de partid in cazul in care acesta incalca prevederile art. 58-60 si 61.

VI. ACTIVITATEA FINANCIAR-ECONOMICA

6.1 MIJLOACELE FINANCIARE SI MATERIALE

63.  In  scopul  realizarii  sarcinilor  statutare  si  a  Programului,  partidul  politic  dispune  de 
patrimoniu si de surse de finantare. Sursele de finantare ale partidului politic se formeaza din:

• cotizatiile de membru al  partidului politic sunt marite de - 1 leu lunar, care se achita 
trimestrial;

• benificiul provenit din activitatea proprie, permisa de lege;
• donatii din partea persoanelor fizice si juridice din Republica Moldova, in conditiile legii;
• subventii de la bugetul de stat;
• alte surse permise de lege.

64. Cotizatiile de aderare si cotizatiile de membru ale partidului politic sunt incasate in marimea 
stabilita de catre Consiliul Republican.

65.  Activul  patrimoniului  partidului  politic  consta  din totalitatea  bunurilor  mobile  si  imobile 
aflate  in  proprietatea  partidului  politic.  Modul  de  pastrare,  evidenta  si  administrarea 
patrimoniului  partidului  politic  se  stabilesc  de  catre  Consiliului  Republican  in  baza  unui 
regulament.

66. Responsabil pentru utilizarea legala a fondurilor partidului politic este Presedintele acestuia 
precum si responsabilii financiari desemnati de Presedintele partidului politic.

67. Membrii  partidului politic,  care indeplinesc functii de conducere pot fi remunerati  pentru 
activitatea lor,  conform deciziei  Consiliului  Politic.  Membrii  Partidului  nu poarta raspundere 
pentru datoriile partidului politic, precum si partidul politic nu poarta raspundere pentru datoriile 
membrilor  sai.  Membrii  partidului  politic  ramin  obligati  la  achitarea  datoriilor,  la  achitarea 
cotizatiilor pentru perioada detinerii calitatii de membru al partidului politic.

6.2 MODUL DE FOLOSIRE A MIJLOACELOR FINANCIARE

68. Mijloacele financiare ale partidului pot fi folosite pentru achizitionarea unor bunuri, pentru 
retribuirea lucratorilor si serviciilor necesare realizarii sarcinilor statutare.

69. In proprietatea partidului  politic se pot afla bunuri mobile si imobile,  in conformitate cu 
prevederile legii.

70. In scopul realizarii sarcinilor statutare, partidul politic "UCM" poate crea in modul stabilit de 
legislatia in vigoare intreprinderi si organizatii autogestionare cu drepturi de persoana juridica. 



Hotaririle  privind  crearea  unor  asemenea  intreprinderi  se  adopta  de  Consiliul  Republican. 
Consiliul Republican adopta de asemenea hotariri privind:

a) numirea si eliberarea din functie a conducatorului;
b) folosirea veniturilor si acoperirea pierderilor intreprinderii;
c) alte chestiuni legate de calitate de fondator.

71. Veniturile provenite din activitatea оntreprinderilor si organizatiilor nu pot fi repartizate intre 
membrii partidului si sunt folosite pentru realizarea scopurilor statutare, precum si in scopuri de 
binefacere sau actiuni de caritate.

6.3 CONTROLUL ASUPRA ACTIVITATII FINANCIAR-ECONOMICE

72.  Controlul  asupra  activitatii  financiar-economice  a  organelor  de  conducere  ale  partidului, 
precum si a intreprinderilor si organizatiilor fondate de partid este exercitat de catre Comisia de 
revizie.

73. Comisia de revizie este datoare sa efectueze anual revizii planificate cu incheierea lor pina la 
data de 1 februarie a fiecarui an. O copie a procesului-verbal de revizie este remis Consiliului 
Republican. Comisia poate sa efectueze si revizii neplanificate.

74.  Comisia  de revizie  are  dreptul  sa  solicite  de la  orice persoana cu functii  de  raspundere 
documentele de care are nevoie.

VII DISPOZITII FINALE

7.1 CIRCUMSTANTELE CARE NU PERMIT DETINEREA UNOR FUNCTII

75. Circumstantele care nu permit detinerea unor functii in cadrul partidului sunt:

a) demisia;
b) imposibilitatea executarii obligatiilor;
c) eliberarea din functie in urma exprimarii unui vot de neincredere.

76. Orice functionar al partidului si orice membru al unui organ colectiv de conducere isi poate 
prezenta demisia facind o declaratie in organul respectiv.

77. In cazul in care apar circumstante care nu permit exercitarea obligatiilor (angajarea intr-o 
functie care, potrivit  legii,  ii  este interzisa activitatea cu caracter politic;  deplasarea de lunga 
durata, boala, etc.), consiliul poate examina chestiunea privind eliberarea din functie a persoanei 
respective.

78. Orice persoana eligibila poate fi eliberata din orice functie pina la expirarea mandatului prin 
adoptarea de catre consiliul de nivelul respectiv a unui vot de neincredere. In cazul Presedintelui 
partidului politic  "UCM", decizia se adopta prin vot secret cu o majoritate de 2/3 de voturi a 
delegatilor alesi la Congres.

79. Modificarile si completarile la statut se introduc numai de catre Congresul partidului politic 
"UCM" cu o majoritate de 2/3 de voturi a delegatilor prezenti.



7.2 INCETAREA ACTIVITATII PARTIDULUI POLITIC

80. Partidul politic isi inceteaza activitatea prin reorganizare sau autodizolvare in baza hotaririi 
Congresului, adoptata in conditiile stabilite de prezentul Statut.

81. Reorganizarea partidului politic se efectueaza, in conditiile legii, prin contopire, absorbtie, 
furnizare,  divizare,  separare  sau  transformare,  cu  notoficarea  prealabila  a  creditorilor. 
Reorganizarea produce efecte numai dupa inregistrarea ei la organul de stat competent.

82. Autodizolvarea poate avea loc in cazul in care nu pot fi realizate scopurile statutare, din lipsa 
fondurilor, in cazul reducerii numarului membrilor partidului politic sub limita prevazuta de lege 
sau in cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

83. Partidul politic poate fi lichidat in mod fortat in baza hotaririlor organelor de stat abilitate, in 
conformitate cu legislatia in vigoare.

84. Incetarea activitatii va avea loc in modul reglementat de Legea privind partidele politice si 
Codul Civil al Republicii Moldova.

85. Activele ramase dupa satisfacerea pretentiilor creditorilor nu pot fi distribuite intre membrii 
partidului politic si membrii organelor acestuia si se trec cu titlul gratuit, in proprietatea statului 
pentru a fi utilizate in conformitate cu legislatia in vigoare.
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