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STATUTUL
Partidului Popular din Republica Moldova

CAPITOLULI
DISPOZITII GENERALE

1.1. Partidul Popular din Republica Moldova (PPRM), este un Partid Politic format in baza
asocierii benevole a cetdfenilor Republicii Moldova" fhrd deosebire de ras5, sex, origine ehicd
gi confesiune, avdnd idealuri, doctrini gi scopuri comune.

1.2. Partidul Popular din Republica Moldova (in continuare Partid Politic) igi desfEgoarda
activitatea pe intreg teritoriul Republicii Moldova, in deplind conformitate cu Programul siu qi
cu prezentul Statut respectind prevederile Constituliei, gi ale legisla{iei in vigoare ce
reglementeazd activitatea formaliunilor politice.

1.3. Activeazd in conformitate cu principiile legalit6lii, transparentei, publicitdtii, libertdlii si
egattnlii in drepturi ale membrilor, precum si cu alte principii qi valori democratice universal
recunoscute.

1.4. Este persoand juridicd din momentul inregistirii, dispune de patrimoniu, de conturi
bancare, sigiliu, 9tampil6, legitimatii, blanchete gi emite camete de partid pentru membrii sdi.

1.5. Este o forma{iune politici de o doctrin[ populari, un partid cu vocafie europeanS, care
militeazd pentru edificarea in Republica Moldova a statului de drep! suveran qi democrat,
orientatd spre obtinerea unui sprigin amplu din partea societi{ii, prin crearea gi consolidarea
unei clase de mijloc influente gi independente economic Ai politic.

1.6. Militeazd pentru respectarea cu strictefe a Constitutiei Republicii Moldova gi a legilor
statului, a formei republicane de guvemdmdnt, intirirea ordinii de drept, apdrarea suveranitdlii
nalionale, asigurarea condiliilor decente de trai, libera exprimare a voinlei politice, promovarea
gi respectarea principiilor democrafiei, pluralismului politic qi al separdrii puterilor in stat.

1.7. Este deschis colabordrii cu instituliile publice, cu alte partide gi organizalii social-politice,
economice, precum gi cu organiza{ii nonguvernamentale, religioase etc. din Republica Moldova
gi de peste hotare. La decizia organelor sale competente Partidul poate intreline legdturi exteme,
cu incheierea unor acorduri de aderare la organiza{ii intema(ionale, alte structuri.

1.8. Se poate asocia in blocuri politice, uniuni, asociatii, alian{e, cu respectarea prevederilor
statutare qi legale.



1.9. Pledeazd pentru opofiunitAfl egale pentru ambele genuri, promovAnd reprezentarea lor in
organele de conducere ale partidului precum gi in listele de candidali pentru func1ii elective.

1.10. Are simbol permanent al partidului, care reprezinta un patrat alb, in centru un mdr
conturat cu violet, care are coditn gi o frunzulill de culoare portocalie. Marul are la bazd
denumirea partidului expusd in trei rinduri cu culoarea violet gi portocaliu: Partidul Popular din

Republica Moldova. Reprezentarea gnficd a simbolului permanent se conline in anexa m.l,
parte integrantd a prezentului Statut.

1.11 Are siglh electorald care se aprob6 de chtre Consiliul Politic National.

1.12. Adresa iuridicd a sediului central al Partidul Politic se afl6 in
E fid!aii24: Adresa juridicn a sediului central poate

Politic National.
fi schimbati prin hotirdrea Consiliului

CAPITOLULII
SCOPURILE, OBIECTIVELE $I METODELE DE REALIZARE

2.1. in activitatea sa, Partidul promoveazd doctrina populard contemporand.

2.2. Partidul Politic urmiregte numai obiective politice in conformitate cu Statutul gi Programul

Politic ale partidului, astfel:

a) promoveazb valorile gi interesele nafionale, principiile doctrinei populare modeme gi ale

consolidhrii statului de drept;

b) sustine proprietatea privatl ca baza a economiei de pia15, fiind expresia economicd a
liberei iniliative a cetdteanului,gi considerl cd proprietatea privati este un factor esenlial
al progresului economic general gi al bundstErii individuaie; se pronunl5 pentru

dimensionarea ralionali, pe criterii de eficien{E, a proprietAili publice 9i private;

c) susline restructurarea gi modemizarea economiei nafionale, procesul de privatizare,
pentru realizarea economiei sociale de piata, precum gi continuarea reformei in
administra{ia publicd cenfrald gi locali subordonatd slujirii intereselor cetdtenilor;
militeazd pentru promovarea descentrulizdrii in economie qi administafia publicS gi

pentru concretizarea rolului social activ al statului, ca fo4I de echilibru in societate;

d) elaboreazd gi susline programe care sA asigure rcalizalrea reformei economice gi sociale, a
echitdlii sociale exprimate prin egalitatea ganselor pentru toti cetilenii [[rii, promovarea
pi afirmarea valorilor umane;

e) elaboreazi gi susline programe concrete de proteclie sociald qi de asigurare a locurilor de

muncd, pentru categoriile defavorizate, aplicdnd imperativul justiliei sociale; promoveazd



solidaritatea uman5, spiritul comunitar de intrajutorare, respectul persoanei qi a1 familiei,
in vederea crepterii coeziunii sociale gi a unor relalii de respect intre cetitean gi institu{iile
statului.

f) promoveazd dezvoltarea invdlimdntului, cercetdrii, gtiinlei qi culturii, a bisericii gi
tradiliilor sale - condilii esenJiale ale progresului general al fdrii.

g) recunoagte gi sus{ine rolul femeii in familie gi in societate, egalitatea de qanse intre femei
gi b6rbafi gi promoveazd accesul la reprezentare proportionald a femeilor in toate funcliile
gi structurile politice.

h) promoveazi programe gi acliuni de formare gi afirmare a tineretului;

i) aclioneazi pentru ocrotirea slnftAfi gi proteclia mediului ambiant;

j) apdrd drepturile qi libertdlile omuluit respectd dreptul la identitate culturald, lingvistici,
religioash gi etnicd al minoritdlilor na{ionale; combate qi condamni extremismul de orice
fel, manifestdrile de rasism, Eovinism, separatism etnic sau teritorial;

k) susfine strategia de afirmare Ei de apdrare a intereselor Republicii Moldova in structurile
europene; promoveazd politica externi a stahrlui consacratd dezvoltdrii relaliilor cu toate
statele, indeosebi cu {drile vecine;

2.3. Pentru realizarea scopurilor gi sarcinilor sale Partidul Politic:

a) creeaz6, structura organizatorici gi alege organele de conducere;
b) acJioneazd intru realizarea drepturilor recunoscute de a reprezenta interesele cethfenilor

care congtientizeazi comunitatea concepfiilor lor politice cu Programul qi activitatea
partidului;

c) coordoneazd acliunile lor vizind venirea la putere a reprezenta{ilor acestui grup de
cetifeni, in scopul realizirii in practicd a concepliilor lor politice prin intermediul
organelor puterii de stat;

d) difuzeazb liber informafia privind propria activitate;

e) participd la campaniile electorale locale gi nafionale;

f) organzeazl intAlniri, irtruniri cu populalia, conferinle practico-teoretice, disculii in
cadrul "meselor rotunde", mitinguri, demonstralii, inainteazd cereri, face declara{ii,
desfdqoard actiuni de binefacere;



g) desfbgoard activitEli editoriale prin interrnediul organului sau de presa, altor mijloace

mass-media, informeazd membrii partidului qi populafia in ansamblu despre activitatea

sa.

h) desfhgoarh orce alte activitdti neinterzise prin lege.

CAPITOLT]L III
MEMBRIT PARTIDULUI POLITIC

3.1. Poate fi membru al Partidului Politic orice cetetean al Republicii Moldova cu capacitate
juridici deplinn care potrivit normelor legale, are drephrl la vot, impdrtdqegte prevederele

confinute in Statutul gi Programul Partidului.

3.2, inscrierea in forma{iune se efectueazd individual, inbaza cererii personale, adresate in scris

organizatiei primare, in a cirei razi domiciliazd solicitantul. In cazul in care la locui de trai nu

existd o organizalie primard a Partidul Politic, hotdrdrea despre primirea in rdndurile Partidului
este adoptatd de citre organizalia ierarhic superioari. Aderlnd la partid persoana declarl
obligatoriu in scris dacd este sau nu membru al altui panid politic.

3.3. in cazul schimbdrii domiciliului, persoana respectivd este transferatd la eviden{6 in
organizalia primari, in a cdre\ ruzi se afl6 noul domiciliu.

3.4, Nu poate fi membru a.l Partidul Politic:
a) persoana condamnatE prinh-o sentin!6 de judecatd irevocabild pentru comiterea unei

infrac{iuni cu intenfie;

b) persoana lipsiti de drepturile politice;

c) persoanele cdrora, conform prevederilor legale, le este interzish participarea ia activitdli
cu caracter politic.

3.5. Organizaliile primare ale Partidul Politic consemneazd calitatea de membru, ]in eviden{a
membrilor qi elibereazd carnetele de partid de modelul stabilit de Consiliul Politic NaJional.

3.5.1. Membrii Partidul Politic, recrutati in modul stabilit de lege pentru satisfacerea

serviciului militar gi numili in func1ii incompatibile cu apartenenla la partidele politice iqi
suspendE, pe durata exercitdrii acestor funclii, apartenenla la Partidul Politic. HotErirea de

suspendare sau de reluare a calitS{ii de membru de partid este adoptati de organiza}ia primard
sau organul ierarhic superior tnbaza cererii depuse in formb scrisE.

3.5.2. Persoana care gi-a suspendat apartenenta la Partidul Politic nu poate alege sau fr
aleasE in orsanele de conducere ale Partidul Politic.



3.6. Calitatea de membru al Partidul Politic inceteazi in urmitoarele cazuri:

a) deces;

b) demisie;

c) excludere;

d) incompatibilitatea prev[zuth de legislalia in vigoare.

3.7, Cererea de demisie se face in scris, sub semndturA gi se adreseaz6 pregedintelui organtzaliei
primare din care face parte. Odatd cu cererea de demisie se va depune gi carnetul de membru al
Partidul Politic.

3.8. Excluderea se aplici in cazul unor abateri disciplinare grave, dupd cum urmeazd:

a) in cazul incdlcdrii in mod deliberat a prevederilor prezentului Statul ale Regulamentelor
inteme, ale altor acte gi dispozilii executorii inteme ale partidului;

b) in cazul nerespectdrii hotirdrilor organelor de conducere ale Partidul Politic, dacd au fost
luate atitudini publice contrare poiiticii gi a strategiei generale ale Partidul Politic;

c) in cazul condamndrii persoanei respective la o pedeapsi penald ori interzicerea exercitArii
drepturilor politice prin hotdrdre judecdtoreasci irevocabild

d) in cazul inroldrii persoanei respective in activitatea altor partide sau organizaJii social-
politice;

e) altor abateri, dacb au fost prejudiciate interesele Partidui Politic.

3.9. Decizia privind sanctiunea de excludere din partid este adoptatd de cdtre organizatia
primari sau organui ierarhic superior.

3.10. Decizia privind sanc{iondri de excludere a membrilor care exercitd func1ii in organele de
conducere ale Partidului la toate nivelurile va fi adoptati de cdtre organul respectiv sau de catre
organul ierarhic superior.

3.11. in toate cazurile, persoana nominalizatd spre sancfionare,inclusiv excludere va fi invitatd
sd participe la qedinla organului respectiv. In cazul neprezentdrii, organul care hotirEgte, poate
adopta hot6r6rea in lipsa persoanei respective.



3.12. Hotdrdrea de sanclionare sau de excludere se adoptd cu votul majoritafli membriior
organului ce decide 9i se comunicd celui sanclionat care, tn temen de 15 zile de la data

comunicirii, dispune de dreptul de a o contesta in Curtea de Eticd 9i Arbihaj a Partiduiui.

3.13 Membrii partidului care au negligat prevederile Statutului, an cauzat prin activitatea sa

pregudicii materiale gi de imagine politicb partidului in func1ie de gravitatea acestor tncdlcdri,

sunt supuqi urmdto arelor sancfiuni:

a) audiere gi avertizare

b) mustrare

c) suspendarea sau revocaxea din functia de conducere

d) rehagerea suportului politic

e) excuderea din partid

3.14 , Membrul Partidului Politic are urmdtoarele drepturi:

a) s6-Ei exprime liber opiniile in cadrul organelor de conducere ale Partidului Politic;

b) sd aibl iniliative politice qi posibilitatea de a le exprima gi de a le propune spre dezbatere

in organele de conducere;

c) sd propage gi si promoveze scopurile qi sarcinile Partidului Politic;

d) sd fie informat asupra activitilii organului din care face parte gi asupra hotirArilor
organelor de conducere teritoriale qi centrale;

e) sE aleagd gi sd fie ales in functii de conducere in Partidul Politic, sd fie propus gi

promovat in funcfii publice;

f) sd se retragi din Partidul Politic in modul stabilit;

g) si beneficieze de protec{ia Partidului Politic gi a organelor sale de conducere in fala
atacurilor qi presiunilor politice de orice fel.

3.15. Orice limitare sau incdlcare a acestor drepturi atrage rispunderea disciplinari a celor care

se fac vinovali de abuz.

3.16. Membrului Partidului Politic ii revin urmdtoarele obligatiuni:

a) sd cunoascd qi sd respecte prevederile Statului qi a regulamentelor inteme;



sA cunoascd Programul politic al Partidului Politic qi sd contribuie la promovarea
principiilor acestuia;

sd respecte gi si indeplineasc6 hotdrdrile organelor de conducere $i ale Cu4ii de Etic6 9i
Arbitraj;

sd participe la activitatea organului de partid din care face parte sau a organului de
conducere in care a fost ales;

sd indeplineasci cu cinste qi demnitate mandatul primit in cazul delegdrii sau al
participdrii, in numele Partidului Politic, la exercitarea funcliilor publice;

sd respecte drepturile altor membri ai Partidului Politic;

g) sd pliteasci cotizatia de membru.

CAPITOLUL IV. STRUCTURA ORGANIZATORICA

4,1. Partidul Politic se constituie in conformitate cu principiul de organizare administrativ-
teritorial gi cuprinde:

a) organiza\ii primare - sdtegti, comunale, ordgenegti.

b) organizalii teritoriale - raionale, municipale, de sector al municipiul Chisin6u, ale
unitdtilor administmtiv-teritoriale cu statut special;

4.2. Oreanele de conducere ale Partidului Politic sunt:

a) la nivel de organiza{ie primar6: Adunarea Generald.

b) la nivel de organizaJie teritoriah: Conferinla, Consiliul Politic teritorial.

c) la nivel nalional: Congresul, Consiliul Politic Nalional.

4.3. Organele executive ale Partidului Politic sunt:

a) la nivel de organizalie primard: pregedintele organizaliei primare.

b) la nivel de organizafie teritoriali: Pregedintele organiza]iei teritoriale, Biroul permanent

territorial.

b)

c)

d)

e)

c) la nivel cenhal: Biroul Permanent Central.



4.4. Organizalia primari se creeazi la locul de domiciliu gi nebuie si intruneasci cel pufin cinci

membri.

4.5. Orgarizaliile comunale, ordqeneqti pot constitui ln localitSlile incluse tn componenta

acestor unitdfi administrative, inclusiv in raza sec]ielor de votare ,organiza{ii locale care sunt

parfi indispensabile ale acestor organizatii.

4.6. Organul suprem al organizafiei primare este Adunarea Generali.

4.7. Adunarea general[ se convoac6 dupi necesitate, dar nu mai rar decit odati in an, de cdtre

Preqedintele organizatiei sau la cererea a 1/3 din membri.

4.8. Adunarea este deliberativd dacd la lucrlrile ei participd majoritatea membrilor organizaliei.

4.9. Hotdrdrile Adundrii se adopti cu votul majoritafi a celor prezenli.

4.10. Adunarea Generald are urmitoarele atributii:

a) decide cu privire la constituirea organiza\iei;

b) analizeaza qi decide asupra activit[fii desftgurate de organizafie de la Adunarea generali
precedentb;

c) aprobi programul de activitate pentru perioada viitoare;

d) alege pe o perioadl de doi ani PreEedintele qi vicepregedintele organizaliei-

e)propune spre aprobaxe/modificare Biroului Permanent Teritorial candidalii/lista
candidaliior pentru alegerile in autoritdtile publice locale pe teritoriul ciruia activeaz*,

f) alege delegalii la Conferinfa organizafiei teritoriale;

g) examineazd 9i ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce tin de activitatea organiza{iei.

h) aprob6cererile de aderare lapatid.

4. I 1. Presedintele organizatiei primare are urmitoarele afributii;

a) exercitd conducerea curenti a organizaliei primare in perioada dinfre aduniri, reprezintd

Partidul in relafii oficiale la nivelul respectiv;



b) organizeazA desfdqurarea campaniei electorale in ruza de activitate a organizajiei
respective;

c) gestioneazd mijloacele financiare ale organizaJiei;

d) asigurd realizarea hotdrdrilor organelor de conducere ierarhic superioare;

e) coordoneazi activitatea membrilor Partidului Politic din autoritdlile publice locale;

Oreanizarea la nivel teritorial (raional. municipal. de sector al mun.Chisinau. al
unititilor administrativ-teritoriale cu statut special)

4.12. OrganzaJiile teritoriale exerciti func{iile de organizare, coordonare gi asistenfi a
activitdlii organizaliilor primare.

4.13. Organul suprem al organizaliei teritoriale este Conferinla teritoriaid. Delega{ii la
Conferinfa teritoriah se aleg de citre organizatiile primare, in baza normei de reprezentare
stabiliti de Consiliul Politic Teritorial.

4.14. Conferin{a teritoriald se convoacd dupi necesitate, dar nu mai rar decit o datd la doi ani, la
propunerea Pregedintelui organizaliei teritoriale, de cdtre Consiliul Politic teritorial, sau la
cererea a cel pufin l/3 din organizatiile locale.

4.15. Conferin{a teritoriald este deliberativE dacl la lucrtrrile ei participi maj oritatea simpld a
delegalilor de semnafi,

4.16. Hotirdriie Conferinlei teritoriale se adopti cu votul majoritdfii simple a delegalilor
prezen!i.

4.17. Conferinla teritoriali are urmdtoarele atributii:

a) adoptl hotdrdri pentru realizarea Programului gi a Strategiei Partidului Politic la nivel
teritorial, inclusiv in campaniile electorale;

b) alege/revocd, pentru o perioadi de doi ani, Preqedintele organizaliei, Consiliul Politic
Teritorial gi Comisia de Cenzori;

c) dezbate qi aprobh raportul preqedintelui organizaliei gi Comisiei de Cenzori;

d) alege delegatii la Congres, conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul Politic
Nalional;



e) poate delega unele atribulii Consiliului Politic Teritorial, inclusiv atribufia de

alegere/revocare a pregedintelui organizatiei;

f) indeplinegte alte ahibufii previzute in prezentul statut.

4.18. Consiliul Politic Teritorial organizeazd activitatea organizaliei in perioada dintre

Conferinlele teritoriale;

4.19. Numarul membrilor Consiliului Politic teritorial este stabilit de cdtre Conferinfa

teritoriald.

4.20. $edinlele Consiliului sunt convocate dupi necesitate, dar nu mai rar decdt o dati in gase

luni, de citre pregedintele organizaliei teritoriale, Biroul Permanent teritorial sau la cererea a 1/3

din membrii Consiliului.

4.21. $edinlele Consiliului sunt prezidate de pregedintele organizatiei teritoriale.

4.22. gedinlele Consiliului sunt deliberative daci la ele participd majoritatea simpld a
membrilor aleqi.

4,23. Hotdr6rile Consiliului se adoptii cu votul majoritiJii simple membrilor prezenli'

4.24. Consiliul Politic Teritorial are urmitoarele atributii:

a) convoaci Conferinla teritoriald, stabileqte norma de reprezentare a delegafilor din
organizati ile locale;

b) asigur[ realizarea hot6rdrilor conferin{elor teritoriale;

c) reilizeazdProgramul qi hotdrdrile organelor ierarhic superioare ale Partidului Politic;

d) alege/revocd, pentru o perioad6 de doi ani, vicepregedinfii qi secretarul organizaliei
teritoriale, membrii Biroului Permanent Teritorial;

e) desemneazd,modificd lista candidalilor la func1ii elective pentru alegerile in autorithtile
publice locale pe teritoriul ciruia activeaz{,

f) gestioneazd patrimoniul gi finantele organiza{iei teritoriale;

g) coopteazd noi membri ai Consiliului in limita stabilite de findla 15Vo din numirul total
de membri;

h) elibereaz6 inainte de termen membrii Consiliului, Biroului in cazul prev6zut de statut;



i) aprobd bugehrl organizaliei teritoriale;

j) exercitd alte atribuJii delegate de citre Conferinld teritoriald inclusiv atribulia de
alegere/revocare a pregedintelui organizafiei.

4.25. Biroul Permanent Teritorial este organul executiv al organizatiei teritoriale Si organizeazd
activitatea curenti a organiza{iei in perioada dintre qedinple Consiliului Politic teritorial.

4.26. Biroul Permanent este convocat lunar sau dupd necesitate, de cdtre pregedintele
organizaJiei teritoriale, Consiliul Politic Teritorial sau la cererea 1/3 din membrii sbi.

4.27. $edinlele Biroului Permanent Teritorial sunt deliberative dacb la luodri participd
majoritatea simpli a membrilor sdi.

4.28. Hotlririle se adopt[ cu majoritatea simpld de voturi a celor prezenii.

4.29, $edinfele Biroului Permanent Teritorial sunt prezidate de prepedintele organizaJiei
teritoriale.

4.30. Biroul Permanent Teritorial are urmdtoarele atributii:

a) asiguri executarea hotdririlor organelor de conducere ierarhic superioare,inclusiv prin
adoptarea unor decizii obligatorii pentru organizaliele primare.

b) informeazd Consiliul Politic Teritorial asupra activitd{ii organiza{iei;

c) elaboreaz5 bugetul organizaliei teritoriale, asigurl evidenJa contabild a mijloacelor
financiare respective.

d) propune spre aprobare,modificd lista candida{ilor pentru alegerile in autorit6tile publice
locale pe teritoriul c5ruia activeazE .

e) exercitd alte atribufii potrivit prezentului Statut.

4.3 l. Pre$edintele organizatiei teritoriale

a) preqedintele organizaJiei teritoriale este ales/revocat, de cdtre Conferinla organizaliei
pentru o perioadi de doi ani.

b) in perioada dintre conferinle, pregedintele organiza{iei teritoriale poate fi ales/revocat de

cltre Consiliul politic territorial.



c) hotdrirea privind alegerea/revocarea preqedintelui organiza{iei teritoriale se adopti cu
votul majoritdlii membrilor alegi.

4.31 . l. Presedintele orqanizatiei teritoriale are urmdtoarele atributii:

a) asiguri conducerea curenti a organizatiei teritoriale.

b) reprezintii organizatia in relaJiile cu membrii organizaliei in teritoriu, cu organele de
conducere ierarhic superioare, cu autoritdlile publice din raza de acfiune, precum gi cu
organizaliile teritoriale ale altor formaliuni politice.

c) prezideazi lucrdrile Conferinlei, gedinfele Consiliului Politic Teritorial qi gedinlele Biroul
Permanent Teritorial.

d) deschide subcont in bancd qi poartd rdspundere pentru gestionarea acestuia;

e) propune candidaturile vicepregedinlilor gi a secretarului organizaliei;

f) pentru perioada de absen{d sau de imposibilitate a exercit6rii func{iilor desemneazd un
vicepregedinte pentru asigurarea interimatului.

4.32. Secretarul orsanizatiei teritoriale are urmdtoarele atributii:

a) elaboreazi qi prezintd spre aprobare Biroului Permanent teritorial structura gi statele de
personal a1e Aparatului organiza{iei teritoriale.

b) elaboreazd, coordoneazh qi prezintE spre aprobare Biroului Permanent teritorial politica
de constituire qi consolidare a structurilor primare de partid.

c) prezintd rapoarte Biroului Pemanent teritorial privind activitatea structurilor partidului
la nivel teritorial;

d) prezintd rapoarte Biroului Permanent teritorial privind evidenla membrilor Padidului
Politic;

e) contrasemneazE procesele-verbale ale gedinlelor organelor organizafiei teritoriale;

4.33. Comisia de Cenzori teritorialb

a) este aleasd de citre Conferin{E organizaliei teritoriale. Componen{a numerici a Comisiei
de Cenzori teritoriale este stabilitd de Conferinla organizaliei teritoriale.



b) efectueazi controlul asupra activitE{ii de gestionare a mijloacelor financiare organizafiei
teritoriale.

c) activeazd in conformitate cu Regulamentul Comisiei de Cenzori.

4.34. Organaatia teritoriald a municipiului ChiginEu este compusd din 5 (cinci) organizalii
teritoriaie de sector - Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Riqcani. Organizaliile primare de
partid din cadrul comunelor fac parte din organiza{iile de sector respective, in conformilate cu
prevederile Legii cu privire la statutul municipiului Chiqiniu

4.35. Conferinla organiza{iei municipale Chiginiu este convocati la necesitate, dar nu mai rar
decdt o dati la doi ani. Delegatii la Conferinja municipald se aleg de cdtre conferinleie
organizaliilor de sector, in baza normei de reprezentare stabilittr de Consiliul Politic teritorial al
municipiului Chi gindu.

4.36. Conferin{a teritoriald a organizaliei municipale Chiginnu se convoacd la propunerea
Pregedintelui organizafiei teritoriale a mun. Chiqindu, de c[tre Consiliul Politic teritorial al mun.
Chigindu, sau la cererea a cel pufin 1/3 din organiza{iile de sector.

4.37. Conferinla teritoriale a mun. ChiEinIu este deliberativd dacd la lucrdrile ei participi
maj oritatea simplI a delegafilor aleqi.

4.38. Hotdririle Conferin{ei teritoriale a mun. Chiqinbu se adoptd cu majoritatea simpld de
voturi a delegalilor prezenli.

4.39. Conferinta teritoriall a mun. Chisinhu are urmdtoarele atributii:

a) adopti hotdrdri pentru realizarea Programului qi Strategiei Partidului Politic la nivelul
mun. Chiginiu, inclusiv in campaniile electorale;

b) alege/revoc6, pentru o perioadh de doi ani, Pregedintele , Prim-vicepregedintele
organiza{iei, Consiliul politic teritorial al mun. Chiqiniu Ei Comisia de Cenzori;

c) dezbate gi aprobd raportul preqedintelui organiza{iei qi Comisiei de Cenzori;

d) alege delegali la Congres, conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul Politic
National;

e) poate delega unele atribufii Consiliului Politic teritorial mun. Chiqindu teritorial inclusiv
atribulia de alegere/revocare a preqedintelui qi prim-vicepregedintelui organiza{iei;

f) indeplinegte alte atribulii ce nu contravin Statutului.



4.40. Consiliul Politic teritorial al mun. Chiqindu organizeazd activitatea organizatiei teritoriale

a municipiului Chipindu in perioada dintre Conferintele teritoriale;

4.41. Componenta numericd a Consiliuuil Politic teritorial al mun. Chigindu este stabilit6 de

conferinf[.

+.42. $edin{ele Consiliului sunt convocate dupi necesitate, dar nu mai rar decdt o datE in gase

luni, de c6tre preEedintele organizaliei teritoriale a mun. Chiginiu, Biroul Permanent teritorial al

mun. Chigindu sau la cererea a li3 din membrii Consiliului.

4.43, gedinlele Consiliului sunt prezidate de preqedintele organiza{iei teritoriale a mun.

Chiqinnu.

4.44. $edinlele Consiliului sunt deliberative dace la ele participi majoritatea simpll membrilor
aleqi.

4.45. Hotirdrile Consiliului se adoptd cu majoritatea simpld voturilor celor prezenJi.

4.46. Consiliul nolitic teritorial al mun, Chigindu are urmbtoarele atributii:

a) convoaci Conferinla teritoriald a mun, Chiginiu, stabilegte norma de reprezentare a

delegaJilor pentru participare la conferinld;

b) asigurd realizarea hotdrArilor conferinfelor teritoriale a mun. Chigindu;

c) rcalizeazA Programul qi hotdrdrile organelor ierarhic superioare ale Partidului Politic;

d) alege/revocd, pentru o perioadl de doi ani, vicepreqedinfii organiza{iei teritoriale,
membrii Biroului Permanent teritorial al mun. Chiginiu qi Secretarul Organiza{iei;

e) propune spre aprobare/modificare Biroului Permanent Cenffal, Iistele candida{ilor in
alegerile locale la funclia de consilier municipal inclusiv candidatul la funcfia de Primar
Generai;

$ coopteazd noi membri ai Consiliului in limita de 15Yo din componenJa numerici a
Consiliului;

. g) elibereazd inainte de termen membrii Consiliului qi Biroului in cazul previzut de statut;

h) gestioneazi patrimoniul qi finanfele organizaliei teritoriale a mun. Chigin6u;

i) stabileqte domeniile de coordonare a activitAili vicepregedinlilor;
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j) exercit6 alte atribulii delegate de citre Conferinli teritoriald, inclusiv de alegere/revocare
a preqedintelui gi prim-vicepreqedintelui organizafiei.

4.47. Biroul Permanent Teritorial al mun.Chiginiu organizeazd activitatea curenta a organizafiei
teritoriale a mun. Chigindu in perioada dintre gedinfele Consiliului Politic tenitorial al mun.
ChiEindu.

4.48. Componen{a numericd a Biroului Permanent Teritorial al mun. Chisindu este stabilitd de
citre Consiliul Politic teritorial al mun. Chigindu

4.49. Biroul Permanent este convocat lunar sau dupi necesitate, de cdtre preqedintele
organizafiei teritoriale a mun. Chiqindu, Consiliul Politic teritorial al mun, Chigindu sau la
cererea l/3 din membrii sii.

4.50. $edinlele Biroului Permanent sunt deliberative dacd la lucriri participd majoritatea
membrilor sdi.

4.51. HotErdrile se adoptd cu majoritatea de voturi a celor prezenli.

4.52. $edinlele Biroului Permanent sunt prezidate de pregedintele organizaliei teritoriale a mun.
Chigindu.

4.53. Comisia de Cenzori teritoriali a mun. Chisindu

a) este compusi din 5 membri, cdte un reprezentant de la fiecare organizafie de sector;

b) efectueazi controlul asupra activitd{ii de gestionme a mijloacelor financiare gi a
pahimoniului organizafiei teritoriale a mun. Chiginiu.

c) activeazi in conformitate cu Regulamentul Comisiei de Cenzori.

4.54. Oreanele Centrale de conducere si executive ale Partidului Politic sint:

a) Congresul;

b) Consiliul Politic Nalional;

c) Biroul Permanent Central;

d) PG;effi*Ie,iprim;yic6preieatntii,tir,:nrc ledinlii .

4.55. Foru1 suprem de conducere gi de decizie al Partidului este Congresul.



4.56. Congresul se convoacd de cdtre Consiliul Politic NaJional nu mai rar decAt o datd in patru

ani.

4.57. Delegalii la Congres sunt alegi de Conferinlele teritoriale in conformitate cu o normd

unicd de reprezentare, stabilitd de c[he Consiliul Politic Nafional, proportional cu numirul
membrilor in organizaliile teritoriale.
4.58. Congresul extraordinar se convoacd prin hot6rArea Consiliului Politic Na{ional sau la

cererea a 1/3 din organizaliile teritoriale'

4.59, Congresul ordinar se convoacb cu cel pufin 60 zile, iar Congresul extraordinar - cu cel

pulin 15 zile - inainte de data fixatd pentru desftgurarea acestuia.

4.60. Congresul este deliberativ dacd la lucrlrile sale participi majoritatea simpld a delegatilor

alegi.

4.61. HotarArile Congresului se adoptd cu votul majoritegi delegatilor prezenfi. Hotdrirea

privind alegerea,/revocarea Pregedintelui gi Prin;tiq-p,i$bg{initlgi se adopt[ cu votul
maj oritaqii delegaliior aiegi.

4,62. Hot6rdrile Congresului privind reorganizarea sau autodizolvarea Partidului, se adoptl cu

vottla 2/3 din delegalii aleqi.

4.63, Consresul are urmitoarele atributii:

a) adoptd gi modificS Statutul qi Programul Partidului Politic. La necesitate qi in cazul in
care in perioada dintre Congrese se modificd cadrul legislativ privind partideie politice,

Consiliul Politic Nalional poate modifica Statutul qi/sau Programul Partidului Politic.

b) evalueazd gi aprobE raportul cu privire la activitatea Paxtidului

Politic intre congrese, raportul prezentat de cdtre Curtea de Etic6 gi fubitraj gi Informalia
Comisiei Cenhale de Cenzori;

c) alege/revocd, pentru o perioadd de patru ani, pieGffni€1el1:.itPrrrtidulttr:,,ii..;:;.fiifir,.:

vicebresedifiii; Consiliul Politic Nalional, membrii Curfii de Etic6 qi Arbitraj gi a1

Comisiei Centrale de Cenzori;

d) decide asupra reorganizlrii sau autodizolvarea Partidului Politic;

e) exercitd alte atributii previzute de prezentul statut 9i de lege.

4.64. Congresul poate delega o parte din atribuliile sale Consiliului Politic Na1ional, inclusiv
alegerea/revocarea Prim-vicepre!eainiitor.



4.65. Consiliul Politic National este ales de c6tre Congres. Componenfa numericd a Consiliul
Politic NaJional este stabilit de Congres.

4.66. Consiliul Politic Na{ional se convoacd trimestrial, sau ori de cAte ori este nevoie, la
cererea Biroului Permanent Central sau la solicitarea a l/3 din numdrul membrilor sdi.

4.67, $edin1ele Consiliului Politic Nalional sunt deliberative daci la ele participd majoritatea
simpla a membrilor acestuia,

4.68, Hotdrdrile Consiliului Politic Na{ional se adoptd cu maj oritatea simpla a voturilor celor
prezenti,

4.69. Consiliul Politic Nalional are urm4toarele atributii:

a) asigur[ conducerea politici gi activitatea organizatoric6 a Partidului Politic intre
Congrese;

b) convoacd Congresul, aprobd norma de reprezentare la Congres cu respectarea principiului
proportionalitilii 9i egalitd{ii votului membrilor Partidului Politic, proiectul ordinii de zi
gi Regulamentul de desfiEurare a lucririlor Congresului, stabilegte data qi locul
desftqurdrii acestuia;

c) alege/revocd pe o perioadd de patru ani Vj!.eFGqiOinjii gi Secretarul General al
Partidului Politic ai membrii Biroului Permanent Central.

d) aprobl programul de activitate al Partidului Politic in campaniile electorale;

e) asigur[ realizarea hotirdrilor Congresului gi interpreteazd normele Statutului Partidului
Politic ai actele inteme cu caxacter normativ;

f) dezbate gi decide asupra poziliei Pafiidului Politic in problemele politice;

g) aprobd gi coordoneaztr shategia campaniilor electorale in alegeri generale locale gi
parlamentare;

h) decide formarea blocurilor, a conventiilor gi a aliantelor electorale sau postelectorale;

i) hottuaqte cu privirea la afilierea internafional6 a Partidului Politic;
j) la propunerea Biroului Permanent Central, aprobE/modificd lista de candidafi ai

Partidului Politic la func{ia de deputat in Parlamentul Republicii Moldov4 desemneazd
candidatul la func1ia de Pregedinte al RM gi Prim ministru, precum gi poate delega
Biroului Permanent Central modificarea listei inaintate:
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k) la propunerea Biroului Permanent Central aproba deciziile cu privire la delegarea

membrilor Partidului Politic propugi in funclii publice centrale;

l) coopteazE noi membri ai Consiliului in limita de 15% din numarul total de membri, in

cazul survenirii condiliilor previzute de statut sau cregterea numerici a Partidului Politic;

m) elibereaza inainte de termen membrii Consiliului, Biroului, Cur{ii de Eticd 9i Arbitraj in
cazul prevEzut de stafut;

n) desemneazd noi membri a Curlii de Eticd gi Arbitraj in cazul incetdrii inainte de temen a
mandatului de{inut.

o) aprobd sigla, simbolul electoral qi sloganele Partidului Politic;

p) poate anu14 1a propunerea Cur{ii de Eticd ti Arbitraj, actele emise de citre organele de

conducere ale organizaliilor locale qi teritoriale ale Partidului Politic, hotdrdrile Biroului
Permanent Central care contravin prevederilor statutare;

q) adopti regulamente gi alte acte normative inteme ale Partidului Politic;

r) exercitd alte atribulii dup6 necesitate, cu excep{ia atribuliilor Congresului;

s) poate delega unele atribulii Biroului Permanent Central.

4.70. $edinlele Consiliului Politic NaJional sunt prezidate de cdtre

care este si Presedintele Consiliului Politic National,

4.71. Biroul Permanent Central se reune$te in qedinle ori de cite ori este necesar dar nu mai

decit o datd pe lund.

4.72. $edinla Biroului Permanent Central se convoaci de cdtre ,la
cererea a 1/3 din membrii sii, la cererea Comisiei Centrale de Cenzori sau a Cu4ii de Eticd qi

Arbitraj.

4.73. $edinla Biroului Permanent Central este deliberativd in cazul in care la lucrlrile ei

participd majoritatea simpla a membrilor alegi.

4.7 4. Hotindrile Biroului Permanent Central se adoptd cu majoritatea simpla a voturilor celor

prezenli.

4.75. $edinlele Biroului Permanent Cenhal sunt prezidate de citre Pregedintele Partidului .
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4.76. Biroul Permanent Central are urmitoarele atributii:

a) asiguri conducerea politici a Partidului Politic intre qedinlele Consiliului Politic
Na{ional;

b) elaboreazd politica financiard gi materiald a Partidului Politic: asigura evidenta contabila
a veniturilor si cheltuelilor partidului politic; asigur[ evidenta contabilh a veniturilor gi

cheltuelilor Pafiidului Politic

c) asigurd realizarea hotdrdrilor Congresului Partidului Politic, ale Consiliului Politic
Nafional, pregdtegte gedin]ele gi elaboreazd proiectele de hotdrdri pentru Consiliul Politic
National;

d) formuleazh qi propune Consiliului Politic Nalional tactica politicd a Partidului Politic
intre gedinlele acestuia;

e) stabileqte, la propunerea Secretarului General, activitatea de organizare qi de consolidare
a rindurilor Partidului;

f) asigurd informarea curenti a organizatiilor teritoriale ale Partidului Politic;

g) informeazi Consiliul Politic Nalional in legiturd cu activitatea desfa;uratd intre gedinlele
acestuia;

h) negociazi gi propune Consiliului Politic NaJional incheierea aliantelor politice cu alte
partide sau formafiuni politice;

i) creeazi gi coordoneazb grupuri de lucru in probleme privind Statutul, doctrina gi

Programul;

j) propune Consiliului Politic Na{ional platforma electorald, formeazi Staff-ul electoral
cenffal in alegerile parlamentare gi desemneazd geful Staff-ului, precum qi desemneazd
gefii Staff-urilor electorale teritoriale in alegerile locale generale;

k) formeaz6 gi coordoneazi activitatea grupurilor de analizd a situaliei politice, economice gi

sociale, inteme sau intemationale;

l) propune spre aprobare Consiliului Politic Na{ional lista de candidali penhu alegerile
parlamentare gi candidatul la funcfia de preqedinte al RM;

m)desemneazi candidatul la funcfia de primar general a1 municipiului Chiqindu si
Consiliului municipal la propunerea Consiliului Politic teritorial a1 mun. Chiqindu.



n) solu{ioneazi divergenfele dintre organizaliile locale gi organiza{iile teritoriale in legiturd
cu desemnarea candidalilor in alegerile locale;

o) desemneazd mandatarul financiar al Partidului Politic pentru perioada companiei

electoralel

asigurd crearea mecanismelor de formare a fondurilor de finanlare a Partidului Politic;

dirij eazd politica de constituire qi consolidare a structurilor teritoriale ale Partidului
Politic;

coordoneazd activitatea de instruire a cadrelor qi activului formaliunii.

stabilegte modelul carnetelor de membru al Partidului Politic;

exerciti alte atribulii care nu constituie competenta exclusivd a altor organe ale Partidului
Politic.

este concomitent Pregedinte a Consiliului Politic Nalional, este

garantul realizdrli Programului politic, al respectdrii Statutului qi al men{inerii unitd{ii Partidului
Politic.

a) exprimd mesajul politic a1 Partidului Politic;

b) asiguri dialogul politic al Partidului Politic cu alte partide 9i formafiuni social-politice din

tard qi de peste hotare;

c) dirijeazd qi asiguri activitatea aparatului gi structurilor Partidului Politic;

d) prezideazA lucrdrile Congresului gi prezintd rapoarte;

e) prezideazd gedintele Consiliului Politic Na{ional gi a1e Biroului Permanent Central;

f) reprezinti Partidul Politic in relaliile oficiale cu institutiile $i cu autoritdfile publice
nalionale qi intema{ionale;

g) face propuneri Biroului Permanent Central privind crearea staff-ului electoral qi numirea
gefului acestuia;

h) informeazd Consiliul Politic Nafional asupra lulrii de mhsuri disciplinare in corespundere
cu prevederile prezentului Statut;

p)

q)

SJ

L)



i) semneazd gi prezinti la Comisia Electorali Cenhald lista candida{ilor ia funcJia
deputat in Parlament, precum qi modificdrile efectuate in list6;

j) coordoneaz6 qi prezint.E spre aprobare Biroului Permanent Central politica intemd
formare gi de promovare a cadrelor formaliunii;

k) propune candidaturile gi pentru tunqiile Ae,',prim-njagprEiedinfi,:.,videprgfedinli 9i
Secretar general a Partidului Politic;

l) angajeaza 9i concediazi lucritorii Aparatului;

m) exercitb alte atribulii previzute de Statut.

4.79.in exercitarea atribufiilor ce-i revin, Fi.eJFdinffi,] artidului:.,Pofitic emitedispozilii,
care sunt obligatorii pentru organele de conducere Ei membrii Partidului Politic.

+.so qi#i$c4r,eiedfitble,:P ddilrnoriri6i

de

de

de

4.8 1 vjdpiFi inrli'it$idqlqi:Iffrie
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4:8i Secretarul General al Partidului Politic are urmdtoarele atributii:

a) conduce Aparatul Partidului Politic;

b) elaboreazd qi prezinti spre aprobare Biroului Permanent Central structura gi statele de

personal ale Aparatului Partidului Politic;

c) elaboreazS" dirijeaz6 gi prezintd spre aprobare Biroului Permanent Central politica de

constituire qi consolidare de partid a structurilor teritoriale;

d) coordoneazl la nivel central activitatea de organizare gi consolidare a structurilor

Partidului Politic;

e) prezintd rapoarte Biroului Permanent Central privind activitatea structurilor Partidului

Politic;

f) asigurd activitatea eficienti a Aparatului gi a structurilor teritoriale a Partidului Politic;

g) coordoneaza gi prezintd spre aprobare Biroului Permanent Central politica intern6 de

formare 9i de promovare a cadrelor de partid;

h) prezinti rapoarte Biroului Permanent Central privind evidenla membrilor Partidului

Politic;

i) semneazi procesele-verbale ale qedinlelor organelor centrale a1e Partidului Politic;

j) reprezintd Partidul in relafiile oficiale cu instituliile 9i cu autoriti]ile publice nalionale gi

intemafionale, in chestiunile ce {in de atribqiile sale;

k) este responsabil de organizarea evidenlei contabile a partidului, exercit6 pi alte afribulii
previzute de Statut.

4.81. in cadrul Partidului Politic se constituie structuri ale tineretului, femeilor, veteranilor 9i

simpatizanli ai partidului. Organizarea gi func{ionarea acestor structuri se stabilegte prin
Regulamente aprobate de Consiliul Politic Na{ional.

CAPITOLT]L V. ORGANELE CENTRALE DE SPECIALITATE

5.1. Organele centrale de specialitate ale Partidului Politic sint:

a) Curtea de Eticb li Arbitraj;

b) Comisia Central6 de Cenzori;
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5.2. Curtea de Etici gi Arbitraj activeazi in baza unui regulament aprobat de Consiliul Politic
Nalional qi este instanfa Partidului Politic investit6 cu atribuJii privind controlul respectdrii
prevederilor statutare gi a disciplinei interne a Partidului Politic.

5.3. Litigiile din interiorul Paxtidului Politic urmeazd a fi solu{ionate in mod obligatoriu prin
procedura stabilitd de Curte.

5.4. Cutea de Eticd qi fubihaj este investitd cu dreptul exclusiv de control asupra conformitllii
actelor emise de organele Partidului Politic cu prevederile prezentului Statut. in cazul in care
Curtea constati neconformitatea unor prevederi sau a unor acte cu prevederile Statutului,
acestea sunt prezentate organelor de conducere respective ale Pafiidului Politic pentru
modificare sau dup6 caz anulare.

5.5. in caz de necesitate, Curtea de Eticd $i fubitraj propune Consiliului Politic Nafional
rehagerea sprij inului politic membrilor care defin func(ii pubiice, iar Congresului - revocarea
din functie a persoanelor cu funqii supreme de conducere in cadrul Partidului Politic.

5.6. Numdrul membrilor Curtii de Eticd qi Arbitraj se stabileqte de Congres. Din componen{a
membrilor Curfii se aleg pregedintele gi vicepreqedintele.

5.7. $edin{ele Curfii sunt deliberative dacd la ele participd 213 dtn membri. Hotdrdrile se adoptd
cu votul majoritilii membrilor alegi.

5.8. Curtea de Eticd gi Arbitraj se inhuneqte semestrial sau la necesitate, la solicitarea
Consiliului Politic Nalional, a Pregedintelui Cu4ii sau la solicitarea a cel putin l/3 din numirul
membrilor sdi;

5.9. Membrii Cur{ii nu pot face parte din organele de conducere ale Partiduiui Politic.

5.10. Curtea de Eticd $i Arbitrai are urmdtoare atributii:

a) examineazd cererile, reclamaliile gi sesizlrile la adresa organelor de conducere ale
Partidului Politic;

b) cerceteazd litigiile intervenite intre organele de conducere dintre/ale organizafiilor locale,
teritoriale, precum qi dintre acestea gi cele de la nivel central;

c) solulioneazd diferendele apirute intre membrii Partidului sau intre aceqtia gi conducerea
organizaliilor Partidului Politic;

d) prezint6 Congresului rapoa.rte de activitate.
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5,11. Hofirdrile Cudii de Eticb gi Arbitraj sunt definitive, nu pot fi atacate gi urmeazd a fi
executate.

5.12. Comisia Cenhald de Cenzori este organul suprem de revizie financiard, de verificare a
gestiondrii finanfelor gi a patrimoniului Partidului Politic ai se alege de c[tre Congres, in bara
candidaturilor individuale, pentru o perioadd de patru ani.
5.13. Numlrul membrilor Comisiei Centrale de Cenzori se stabilegte de Congres.

5.14. Comisia Centrald de Cenzori se intrune$te anual sau la necesitate, la solicitarea
Preqedintelui Partidului Politic, a Consiliului Politic Nalional, a Preqedintelui Comisiei sau ia
solicitarea a cel pulin l/3 din numirul membrilor sii.

5.15. La nivelul organizaliilor teritoriale activeazd Comisiile de Cenzori teritoriale, compuse din
cel pu{in trei membri.

5.16. Comisiile de Cenzori sint organizate gi funcfioneazd pe baza regulamentului aprobat de
Comisia Centrald de Cenzori.

5.17. Comisiile de Cenzori teritoriale se convoacd in pdinle dupl necesitate, dar nu mai rar
decdt o dath la 6 luni.

5. 18. Hotlrdrile se adoptd cu votul majoritnlii simple a membrilor alegi.

5.19. Hothririle Comisiei de Cenzori Teritoriale Dot fi contestate ln Comisia Centrali de
Cenzori. HotErirea in cazul dat fiind una irevocabilS-

5.20. Membrii Comisiei de Cenzori nu pot face parte din organele de conducere ale Partidului
Politic.

5.21. Comisia Centrald de Cenzori are urmitoarele atributii:

a) efectueazd controlul activitifi economico-financiare a organelor de conducere centraie gi

teritoria.le, modul de utilizare a patrimoniului, evidenfei gi realizirii bugetului aprobat;

b) alege pregedintele, vicepregedintele gi secretarul comisiei, exercitdndu-gi funcliile pe baze
obqteqti;

c) coopteaza in componenla Comisiei noi membri in locul celor care au demisionat,

d) prezinti rapoarte Congresului, informeazi Consiliul Politic NaJional gi Biroul Permanent
Central despre incalcdrile depistate;
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e) verificd anual gi in caz de necesitate activitatea financiarb a Partidului Politic ai a
structurilor lui, efectuind in acest scop conhoale financiare inteme aplicind normele
profesionale valabile pentru auditorii financiari 9i expe4ii contabili elaborate de
organismele profesionale constituite prin legile RM.

5.22.In cadrul Consiliului Politic Nalional al Partidului Politic se creeaz|grupuri de lucru care
elaboreazA politici de guvemare in conformitate cu principiile programatice ale Partidului
Politic.

5,23. Activitatea grupurilor de lucru este coordonati de Biroul Permanent Central.

CAPITOLULVI. ORGAMZATIILE DE PROFIL

6.1. Organizaliile de profil a Partidului Politic sint:

a) Organizafia de tineret

b) Organizalia de femei

c) Organizalia veteranilor qi pensionarilor, etc,

6.? Organaafia de tineret

6.2.1 Organizalia de tineret igi axeazd activitatea ,in special, pe educarea politici 9i civili
a tinerilor, in spiritul demouatiei gi in scopul realizdrii politicii Partidului politic in domeniul
tineretului.

6.2.2 Organizatia de tineret intrunegte tinerii-membri ai Partidului, activeaza in baza
prezentului Statut gi Regulamentului organiza{iei, aprobate de citre Consiliul Politic Nalional.

6.3 Organizafia de femei

6.3.1. DirecJiile principale de activitate a Organizliei de femei rezidi din politica
Partidului politic privind rolul gi locul femeii in familie Ei societate,aplicarea mijloacelor
politice pentru a meliorarea situa{ie acostora ,colaborare4in acest sens,cu structurile sicietd(ii
civile gi alte formaluni politice din tard Ei de peste hotare,care urmdresc aceleaEi scopuri.

6.3.2.. Organzalia de femei intrunegte femeile-membre ale Partidului politic.

6.3.3. Organiza[ia de femei a Partidului activeazd in baza prezentului StatuL$i
Regulamentului acestei organiza(ii,aprobat de cdtre Consiliul Politic Nalional.
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6.4. Asociafia veteranilor gi pensionarilor

6.4.1. Asocia{ia veteranilor pi pensionarilor intruneqte membrii Partidului politic-veterani

de rdzboi gi ai conflictelor armate, veterani ai muncii gi pensionari, inclusiv invalizi.

6.4.2. Activeaz6 in scopul promovirii qi apdrdrii intereselor vitale ale acestei categorii a

populaliei,asigurarii protecJiei sociale respective,antrendtii veteranilor 9i pensionarilor in
activitatea de educafie a tinerei generafii.

6.5. Asocia{iile (ligile) profesionale

6.5.1 in scopul promov[rii gi apdririi intereselor socio-profesionale, respectdrii legislatiei

muncii gi protectiei sociale a oamenilor muncii din industrie gi agriculturS, a pedagogilor,

medicilor, oamenilor de culturS, qtiinld, a studenfilor gi altor categorii - in cadd partidului pot

fi ueate asocialii (1igi) profesionale corespunzdtoare'

6.5.2. Aocialiile (ligile) profesionale sunt formate, de regul6, de cdtre membrii si

simpatizan{ii partidului, care igi desfbgoard activitatea intr-un domeniu specific .

6.5.3.. Asocialiile (ligile) profesionale se organizeazd qi iEi desfbgoard activitatea inbaza
prezentului Statut $i a unui Regulament, aprobat de c6fte Consiliul Politic Na{ional.

6.6. Aparatul Partidului Politic

a) Aparatul activiaza in baza unui Regulament aprobat de cdtre Biroul Permanent Cenhal.

b) Aparatul asist5 la activitatea organelor de conducere gi executive ale Partidului politic,

executarea hotiririlor adoptate la toate nivelele, evidenfa contabili a veniturilor 9i
cheltuelilor Partidului politic,acordi suportul metodic Ai logistic organizaliilor teritoriale;

c) Aparatul dispune de unpersonal angajat necesar desflqurdrii activitdfli sale;

d) Activitatea Aparatului este condusi de Secretarul General;

6.7. Structwa gi statele de personal ale Aparatului se aprobi de catre Biroul Permanent Central;

6.8. Lucrhtorii Aparatului se angajeaz6 si se concediazi de catre

ia conformitate cu legisla{ia muncii.

CAPITOLUL VII. PRESA DE PARTII)

7.1. Libertatea de exprimare este asiguratd in inhegime in mass-media fondatd de

Politic.
Partidul
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7.2. Publica{iile fondate de Partid exprimd doctrina gi viziunea politicd a Partidului Politic,
adoptate de organele lui de conducere.

7.3. Activitatea presei este coordonatd de Biroul Permanent Central.

7.4. Redactorii-gefi ai publicafiilor fondate de Partidul Politic sunt numili in func{ie de Biroul
Permanent Central, Redactorii-gefi ai publica{ii1or fondate de Partid participb la gedin}ele
Biroului Permanent Central cu drept de vot consultativ.

CAPITOLUL VIII
MIJLOACELE FINANCIARE $I PATRIMONIUL PARTIDULUI

8.L in scopul realizErii sarcinilor statutare qi a Programului, Partidul poate dispune de
patrimoniu gi de surse de finanlare.

8.2. Sursele de finantare ale Partidului Politic sunt:

a) cotiza{iile de membru al Partidului Politic;

b) donatiile, inclusiv cele colectate in cadrul manifestdrilor de agrement, culturale, sportive,
sau alte manifestdri de masd organizate de partid;

c) subvenfiile de la bugetul de stat, potrivit legii bugetare anuale;
d) alte venituri legal obfinute.

8.3. Cotizaliile de membru al Partidului sint incasate in mS.rimea stabilitd de cdtre Consiliul
Politic Nalional.

8.4. Patrimoniul Partidului Politic consti din cl6diri, utilage, edituri, tipografii, mijloace de
transport, precum qi de alte bunuri neinterzise prin lege.Bunurile partidului nu pot fi utilizate in
alte scopuri decit pentru realizarea sarcinilor statutare.

8.5. Responsabil pentru utilizarea legal4 a fondurilor Partidului Politic este Pregedintele
Partidului Politic.

8.6. Veniturile Partidului Politic nu pot fi repartizate intre membrii acesteia.

8.7. Membrii Partidului Politic care indeplinesc functii de conducere pot fi remunera{i pentru
activitatea lor, conform deciziei Consiliului Politic Nafional.

8.8. Membrii Partidului Politic nu poartd r6spundere pentru datoriile Partidului Politic, precum
gi Paftidul nu poartb rdspundere pentru datoriile membrilor sbi,



CAPITOLUL Ix
MODI]L DE REORGANIZARE $I DE LICHIDARE AL PARTIDI]LUI

9.1. Partidul igi inceteazi activitatea prin reorganizar. sau 4uledizolvare in baza hotirdrii
Congresului, adoptatdin condiliile stabilite de prezentul Statut.

9.2. Reorganizarea Partidului Politic se efectueazd, in condiliile legii, prin contopire, absorblie,

fuzionare, divizare, separare sau transformare, cu notificarea prealabili a creditorilor.

Reorganizarea produce efecte numai dupd inregistrarea ei la organul de stat competent.

9.3. Autodizolvarea poate avea loc in cazul in care nu pot fi realizate scopurile statutare, din
lipsa fondurilor, in cazul reducerii numdrului membrilor Partidului Politic sub limita previzutb

de lege sau in cazul neatingerii obiectivelor statutare propuse.

9.4. Pafiidul poate fi lichidat inbaza hotdrArilor organelor de stat abilitate, in conformitate cu

legisla{ia in vigoare.
9.5. Autodizolvarea Partidului Politic este umatE de procedura de lichidare in condifiile legii.

CAPITOLT]L X
DISPOZITtr FINALE $I TRANZITORII

10.1. Prezentul Statut inhl in vigoare din momentul inregistrdrii la Ministerul Justiliei d
Republicii Moldova.

10.2. Statutul Partidului Politic este obligatoriu qi se aplicd tuturor organizaliilor primare, de

sector, teritoriale gi tuturor membrilor Partidului Politic'
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