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STATUTUL
Partidului Politic
"voINTA POPORULUI"

PREAMBI]L
Partidul Pohtic "VOINTA POPORULUI" este un partid care vine cu solulii
alternative eficiente la ofertele politice existente in Republica Moldova.

Partidul Potitic "VOINTA POPORaLaI" propune societifi o ofertd politicd
modemE echilibratd care imbini necesitatea creqterii economice constante qi
implicit a nivelului de trai cu cea a protejirii constante a celor care involuntar sunt
afectali de recesiuni economice sau anumite lipsuri.
Partidul Politic "VOINIA POPORULUI" este un partid care doreqte sd
promoveze pe aceastd zoni a spectrului politic ideea ci se poate face politicd de
calitate, in beneficiul omului, mizAnd pe potenlialul s6u creator Ei libertatea de
exprimare.

Partidul Politic "VOINTA POPORULUI" consideri cd a venit

vremea
incetdrii experimentelor politice qi a programelor ostentative de dreapta sau de
stdnga care nu au frcut pdni acum decAt sd discrediteze orice identitate doctrinard
sau politicd in Republica Moldova. Partidul ,,VOINTA POPORULUI" este un partid
aproape de cerinlele oamenilor.
Partidul Politic VVOINIA POPORULAI" se simte dator sd reclSdeascd un
sistem de valori ce ar putea si ne cdl[uzeasci in secolul XXI-lea, plin de noi
provocbri. Partidul ,,VOINTA POPORULUI" igi exprimd respectul qi gratitudinea
pentru cei care au edificat Republica Moldova. Partidul ,,VOINTA POPORULUP
asociazi experien{a neoconservatoare cu cea a conservatorismului clasic, flr6 s6
inceteze nicio clipd sd fie atent la reafitafle concrete ale ]5rii.
Partidul Politic IVOINTA POPORULUI" impdrtEgegte si promoveazd
valorile qi principiile democratice validate in timp, pe de o parte: libertatea, dreptul
la proprietate, toleranfa, responsabilitatea, egalitatea in qanse, solidaritatea, ce
definesc omul in raporturile sale cu sine, cu semenii sdi, dar qi cu comunitatea din
care face parte, iar pe de altd parte: suveranitatea, separarea puterilor, piala liberi,

statul de drept, ce definesc raporturile dintre om gi stat, principiile pe care se
fondeazi orice societate politicd democratici.

CAPITOLUL I. DISPOZTII GEI\ERALE
Articolul l. Statutul juridic
nVOINTA
POPORaLUI" tqi obline statulul de persoand
Partidul Polilic
juridicd ;i iSi organizeazii activitatea conform prevederilor prezentului Statut,
respectfrnd Constitu{ia Republicii Moldova, kgklillid ;i aclele normalive care
reglemente azd activ itatea partidelor po litice.

l,

Denumirea integrald a partidului este Partidul Politic "VOINTA
POPORALUI', iar denumirea prescurtatd este PVP (in continuare PW).
in limba rusd denumirea partidului este flonumaqecnan Ilapmun <BOJIfl
HAPO,(At,iar denumirea prescurtati (r<IIBHtt).
In limba englezd denumirea partidului este Political Parfi "I{ILL OF THE
P E O P L E ", prescurtat ( " PIYP ")

2.

PVP este format in baza asocierii benevole a cetdlenilor Republicii Moldova
cu drept de vot, fErd deosebire de rasE, sex, origine etnicd gi confesiune, care
urmdresc scopuri gi au viziuni comune de modernizare a societdfii gi au nevoie de o
noud platformi politicd pentru realizarea acestor obiective, iar ca formd
organizatoric-juridicd este partid politic;

3.

Partidul Politic "VOINIA POPORULaIT este o formafiune politici de
centru-dreapta bazatl pe o doctrind neoconservaloare, de esentd democraticd. La
baza politicilor PVP se afl[ viziunea de dezvoltare democrat5 asupra Persoanei gi a

Comunitd(ii.
Partidul iqi desfEgoard activitatea pe intreg teritoriul Republicii Moldova, in
deplinl conformitate cu prevederile Constituliei Republicii Moldova, ale legisla{iei
in vigoare ce reglementeazd activitatea partidelor politice, ale Programului Politic gi
ale prezentului Statut. Partidul este organizat dupd principiul de organizare
adminiskativ-teritoriaH a Republicii Moldova. Organele de conducere, filialele gi
structurile partidului igi au regedinp pe teritoriul Republicii Moldova.
PVP militeazd pentru respectaf,ea cu strictefe a Constituliei Republicii
Moldova, a legislatiei qi a actelor normative na{ionale qi interna{ionale la care
Republica Moldova este parte, pentru apdrarea suveranitdlii qi integritSlii stahrlui,
securitilii nalionale, pentru asigurarea condiliilor decente de trai, libera exprimare a
voinfei politice a cetd{enilor, pentru promovarea qi respectarea principiilor
democrafiei, pluralismului politic qi separirii puterilor in stat;
Partidul pledeazl pentru asigurarea oportunitd{ilor egale gi promoveazd
reprezentaf,ea ambelor genuri intr-o proporlie de cel pulin de 30 la sut[ in organele
de conducere ale PVP gi pe listele de candidali pentru func{ii elective.
Partidul este persoani juridicd gi din momentul inregistdrii dispune de
patrimoniu, qtampild, blanchete, conturi bancare, sigiliu, drapel, simbol, sigld
electorald qi alte atribute neinterzise prin lege, emite legitimalii de partid pentru
membrii sdi.
Simbolul permanent al Partidului reprezintd trei chipuri de cetd[eni care
semnificd toati populatia lirii indiferent de virstE, gen qi etnie in care sunt folosite

4.

5.

6.

7.

8.

qi

albastru deschis cu toponimul 'VOINTA
POPORULUID aqezat sub un unghi fa15 de orizont. Simbolul este inscrip{ionat pe
qtampilS" antet, drapel, precum gi celelalte insemne oficiale ale partidului, in
aranjamente grafice aprobate de Biroul Permanent Central.
9. Reprezentarea graficd a simbolului este parte integrantd a prezentului Statut
(Anexa 1,) Ei constihrie proprietatea intelectuald a partidului.
10. Simbolul permanent, sigla electorali, drapelul Partidului dar qi regulamentele
de utilizare a acestora sunt aprobate qi modificate de cdtre Biroul Permanent Cenhal

culorile alb, albastru inchis

al Partidului.

11.

in

baza prevederilor Constitu{ionale qi igi exercitd
activit5:[ile de bazdprin organele sale reprezentative ale puterii, alese periodic prin
alegeri libere gi corecte, egale, directe, secrete Ei liber exprimate.
12. PVP este reprezentat de citre Preqedinte, Prim-vicepreqedinte, Vicepreqedinli
gi Secretarul General al Partidului.
13. Sediul Central al Partidului Politic ttVOINTA POPORaLaI" este in
municipiul Chiqindu, pe str._Mihai Eminescu 63 iar structurile teritoriale de diferite
nivele ale Partidului au sedii proprii.
14. Sediul central al PVP poate fi schimbat prin hotdrdrea Biroului Politic
Permanent CENTRAL

PVP se constituie

l.

II.

PRINCIPIILE F'I]NDAMENTALE, OBIECTIVELE
$I ACTIWTATILE DE BAZA
Articolul 2. Principii fundamentate
Partidul Politic "VOINIA POPORULaI" se conduce de urmdtoarele
p rinc ipii fun dame ntale :

CAPITOLUL

a.
b.
c.
d.

Unitate teritoriald qi suveranitate nafionaid;
Stat de drept bazat pe reprezentativitate populari;
Respectarea qi promovarea drepturilor omului;
Realizarea strategiei nafionale de dezvoltare economicE, sociali qi
politici dupd principii de securitate qi protec,tie na{ional6;
Egalitateain fa{a legii qi libertateade qanse apersoanei;
Asigurarea activitAfli instituliilor statului pe principii de meritocralie qi
profesionalism.
Economie competitive qi fbertate inova]ional6;
Responsabilitate sociald qi grijd fafd de categoriile social vulnerabile.
Partidul Politic "VOINTA POPORaLUI", fiind un partid cu doctrind
neoconservotoare qi vocalie european5, urmdreqte drept scop modernizarea
institufiilor statului prin crearea qi dezvoltarea clasei de mijloc care s6
asigure cre$terea economicd a,tirii, imbundthlirea cali6lii vielii cetdpnilor,
respectarea drephrilor omului qi valorilor democratice, pluralismului oe
opinie, consolidarea sistemului democratic de guvemare in conformitate cu
principiile de bunistare social6.
Articolul 3. Obiective
Partidul Politic "VOINIA POPORULUI" i;i asumd ca ohiective politice

e.
f.

g.
h.
2.

l.

prioritare:

a.
b.

Identificarea poporului ca subiect al puterii;

Solulionarea problemelor importante

in stat prin

VOfNTA

POPORULUI;

c.
d.

Implementarea acordului de asociere qi integrarea europeand a {drii;
clasei mijlocii ca factor
Crearea condiliilor de dezvoltare
fundamental de creqtere economicd gi de asigurare a calitd{ii vielii
cet6,tenilor, a echilibrului politic din Fre qi a modemizirii societdlii;
Edificarea unui stat de drept, unitar, suveran, democratic Ai de libertate

a

e.

politicS, proprietate privat6 qi economie sociald de piafi, justitie qi
solidaritate civicd cu respectarea stricti a principiului separdrii puterilor in
stat:

f.

Realizarea acfiunilor politice a membrilor qi sus]indtorilor PVP pentru
accederea la putere prin metode democratice qi asigurarea guvemirii
statului ca expresie a voinfei gi ndzuinfelor populare;
Asigurarea dezvoltdrii dinamice a Republicii Moldova ca stat de drept,
suveran, independent qi democratic, precum qi a integritilii sale teritoriale;
Promovarea qi garantarea drepturilor qi libertifilor fundamentale ale
cet6fenilor, a reformelor politice, economice qi sociale care ar moderniza
societatea, ar asigura bunistarea cetSlenilor gi ar consolida statul de drept.

g.

h.

implicarea lor in dezvoltarea [6rii cu scopul facilitdrii reintoarcerii lor in
tar6;

t.

Diminuarea fenomenului de emigra{ie, crearea conditiilor favorabile
pentru reintoarcerea cetdlenilor in tar6, cregterea capacitelii economice a
familiei ca nucleu social gi ca un factor important de dezvoltare economici
qi

politici;

u.

Pdstrarea identititii nafionale, promovarea intereselor {drii gi a
cetd{eanului pe axena interna{ionald, dezvoltarea statului independent qi
suveran.

Articolul 4. Activitiifile de baz,i
4.1 Partidul Politic "VOINIA POPORULAI", penlru reali?srea obiectivelor
sale politice, desfa;oard urmdtoarele activitdli:

a. Promoveazi valorile democratice qi pluralismul politic;
b. Participi in alegeri de toate nivelele: generale locale, parlamentare,

preziden{iale, precum qi la referendumuri nalionale sau locale;
Promoveazd administrarea treburilor statului de cite cetileni qi
participl la constituirea autoritd{ilor publice, la administrarea in organele de
stat prin reprezentanfii sii aleEi sau numili in aceste organe;
lnformeazi qi contribuie la formarea opiniei publice despre activitatea
institutiilor statului precum gi despre pericolele ce fin de securitatea
economicd, sociald qi nafionald;

c.

d.

e. Participe qi elaborrazd sfrategii gi programe de guvemare a

administraliei publice centrale qi locale;
Organtzeaz6 manifestalii in mas6, ac{iuni de protest, aduniri, intruniri
publice, demonstra{ii qi alte acliuni politice qi culturale conform legisla}iei;
C. Formeazi blocuri electorale, alianle cu alte formaliuni politice pentru
coalilii guvemamentale;
Fondeazd qi dispune de mijloace de informare in masE;
Creeazd structuri, institute qi gcoli politice care se vor ocupa de
problemele specifice ale membrilor de partid qi ale unor grupuri sociale sau
profesionale;
incheie acorduri de colaborare cu partide politice din strEindtate in
scopul afilierii gi colabordrii, a schimbului de experienli pe plan regional qi
internalional;
Informeazi opinia publici despre activitatea sa, promoveazd obiective
de interes nafional in conformitate cu statutul gi programul partidului;
Initiazn discufii cu factori de decizie ai administra{iei publice centale
qi locale, cu partidele parlamentare pi extraparlamentare, cu societatea civill
qi experli in diferite domenii pentru solu{ionarea problemelor de interes
nafional;
m. DesfEqoari alte activiteti in conformitate cu legea gi cu prezentul statut.

f.

h.
i.

j.

k.

l.

cAPrroLUL

IIr.

MEMBRTT. DREPTURTLE $r OBLTGATTILE

Articolul 5. Membrii

Respectarea qi garantarea drepturilor fundamentale ale omului, fdrd
qi alte
deosebire de rasd, sex, origine etnic6, confesiune, op{iuni politice
criterii;
proteclia sociala a categoriilor net defavorizate: betfeni, minori,
f.rro*" cu handicap qi cele afectate de qomaj, ca etalon al unei societdli
avansate din punctul de vedere al civiliza{iei;
Asigurarea qi promovarea principiilor de, separare a puterilor tr,stat'
't n"1iori*"u eficientd qi democratici a instituliilor, aplicarea legii conform
normelor statului de drept qi standardelor internalionale;
Proteclia proprieta,iri private qi garantarea dezvoltdrii iniliativelor
private in cond-i1ii-de libera concurentd gi de supremalie a legii, elaborarea
p.o*ou*"a politicilor qi strategiilor pTY$ asigurarea securitelii
nalionale gi respectarea principiilor de competitivitate social6;
'
l. promovarea investiiiilor in formarea profesional6 a cet6lenilor, accesul
liber qi egal al tuturor cetalenilor 16rii la educafie, dezvoltarea sistemului de
inv6tamint public, a $iinlei qi cercetdrilor in diferite domenii de dezvoltare

i.

j.

kii

qi progres;

cet6{enilor Republicii Moldova in spiritul democra}iei qi
incurajarea implicirii acestora in via{a public{,
Reformarea sistemului de justide, a organelor de drept gi de securitate
nalionala, inv6!6mdnt, sinltate pub1ic6, precum qi debirocratizarea tuturor
i.trtituliitot p.,bti." prin asigurarea activitelii transparente in procesul
decizional in vederea optimizerii gi eficientizdrii administraliei publice
centrale qi locale, dezvoltarea autonomiei locale prin descentralizarea
raliona16 a puterii qi reorganizarea unitalilor administrativ-teritoriale;
o.' promovarea [6ertd{ii de exprimare, accesul la informatie qi eliminarea
manipuldrilor politice gi mediatice in spatiul public, perfectarea legislaliei

*. Bi""*"u
n.

pentru o tnui *u." independenli financiard a presei' Promovarea
modificdrilor necesare pentru eradicarea ilfluenfelor politice 9i altor

ingerin{e ce afecleazaindependen{a mass-mediei din Republica Moldova;
p.- combaterea corupliei qi a crimei organizate in toate domeniile: politic,

economic, social, judiciar, in sistemul de sindtate public5, tt massmedia, administra{ia publici centrald qi locald; lupta conha fenomenului
oligarhic administrativ qi restabilirea ordinii de drept;
q. Lupta cu toate formele de discriminare, rasiala, nalionali, sexual5,
sociali cu hdrtuirea la locul de munc6, violen{a domestic6, persecutia
pentru convingeri politice sau religioase;
., Pro-ouur"a pbliticilor de tineret baeate pe educarea generafiei tinere in
spirit patriotic qi a respectului fa[E de lege, de valorile na{ionale ale
poporului precum qi crearea qi asigurarea condiliilor de trai prielnice pentru
cretterea demograficd;

consolidarea legaturii dintre Republica Moldova qi comunitatea
originarilor din Republica Moldova (diaspora), suslinerea acestora qi

s.

$i legislalia fdrii de reqedinld cu subordonarea direct6 a acestora cltre
Organizfiia Teritorialfr Chi;indu ciruia Consiliul Politic Nalional ii deleagi
aceaste func{ie, In cazul acestorao cererea de aderare se depune prin reprezentafii sii
$edere

din diasporI cdff:e PreSedintele Partidului satt Biroul Permanent Central.
5.8 Calitatea de membru al partidului se suspendi pe durata exercitdrii unor
func1ii, ce implicd incompatibilit5li privind:
Satisfacerea serviciului militar in modul stabilit de lege;
Angajarea in organele Serviciului de Informafie qi Securitate (SIS), ale

a.
b.

Ministerului Afacerilor Inteme (MAI), Procuraturii Generale

sau

Serviciului Vamal;
De{inerea funcfiei de Judecdtor;
Definerea funcliei de avocat parlamentar;
Delinerea func{iei de membru al Cu4ii de Conturi;
Delinerea func[iei de membru al Comisiei Electorale Centrale, precum
qi a altor institulii cu incompatibilit5li similare;
Membrii PVP, in perioada exercitdrii funcfiilor in organele de stat
incompatibile cu statutul de membru de partid, igi inceteazd activitatea de membru
prin depunerea cererii la organizagia primard, teritoriale sau la sediul central al
partidului. Reluarea activit[1ii de membru al PVP se realizeazi prin depunerea
cererii la organizatia primar6, teritorial[ sau la sediul central al partidului.
Articolul 6. Simpatizanfii Partidului
1, Simpatizant al Partidului este persoana care susfine Statutul gi programul
Partidului, dar din diverse motive nu depune cererea de aderare la partid;
2. Membrii de Partid sunt in drept sd renunte la calitatea de membru in
favoarea calitElii de simpatizant, in baza cererii adresate organizafiei.
Restabilirea calitelii de membru se face in baza aceleiagi proceduri de

c.
d.
e.
f.

9.

aderare;

3. Simpatizanfii Partidului nu achitd cotizalii

de membru de Partid, nu pot se
aleagd qi sd fie alegi in organele de conducere ale partidului;
4. Simpatizanlii Partidului pot fi inaintafi in calitate de candidafi pe listele
partidului in organele elective ale Republicii Moldova;
5. Evidenla simpatizan{ilor se efectueazd de c6tre organizalia in a cdrei razd
simpatizantul iqi are domiciliul sau reqedinfa,
Articolul 7. Membri de onoare
7 .l Membri de onoare aiPYP pot fi persoane care s-au distins in mod deosebit
prin contribufie la realizarea obiectivelor partidului.
7.2 Dreptul de a acorda calitatea de Membru de onoare unor personalitdli care
au contribuit substantial la promovarea obiectivelor partidului qi au oblinut merite
deosebite, prestigiu in rdndurile membrilor de partid o are Congresul, la propunerea

Consiliului Politic National.

Articolul 8. Pregedintele de onoare
8.1 Demnitatea de Preqedinte de onoare al PVP i se poate atribui Pregedintelui
care a fost ales in aceastd functie anterior pi cEruia ii sunt recunoscute merite

5.1 Membru de partid poate deveni orice persoand cu capacitate deplind de
exerciliu, care a implinit vArsta de 18 ani, indiferent de sex, ras6, nationalitate, religie
sau confesiune, apartenen{E politicd sau statut social, este cetdlean al Republicii
Moldova gi indeplineqte urmdtoarele condi{ii:
Recunoaqte qi respectd Statutul gi Programul Politic ale Partidului;
Se angajeazi sI contribuie la realizarea obiectivelor de program qi
activititilor Partidului, si indeplineasci hotirdrile organelor de conducere
qi si respecte disciplina de partid;
Nu ii este interzisi, prin hotdrdre judecdtoreasci definitivI, exercitarea
drepturilor politice sau cetileneEti;
Nu a sdvffrqit abuzuri in activitatea sa de funclionar public ai nu are o
reputalie ce ar compromite imaginea PVP.
5.2 PVP are urmitoarele categorii de membri:
. Membri;
. Membri de onoare.
5.3 Cererea de aderare la partid este adresatb in scris Pregedintelui Organiza{iei
Primare sau Pregedintelui Organizaliei Teritoriale in a cdrei razd domiciliazi
solicitanhrl qi se examine azd de cdtre Biroul Executiv Teritorial ' Cererea poate fi
depusd qi la sediul central al partidului.
5.4 Calitatea de membru se obline cu respectarea urrn6toarelor proceduri:
Pentru a deveni membru al Partidului, persoana depune in scris o cerere
la organizaliaprimard in a cirei razd solicitantul igi are domiciliu. In cazul
lipsei unei organizalii primare, cererea se depune la organizafia teritoriale;
Cererea candidatului care intruneqte condiliile legale de obtinere a
cattAdi de membru de partid se hansmite pentru examinare la qedinla
imediat urmdtoare a Adundrii Generale a organizaliei primare, care va
decide asupra atribuirii calitdlii de membru al partidului;
Cererea depusi la organizalia teritoriaH, acolo unde nu sunt organizalii
pdmare, este examinatb de Biroul Executiv Teritorial in qedin{a imediat
urmatoare;
Cahtatea de membru de partid se obline din data adoptdtii hotir6rii
Adundrii Generale a organizaliei primare sau a hotir6rii Biroului Executiv
Teritorial;
5.5 Calitatea de membru se consemneaz6 prin legitimatie de tip unic aprobatE
de c6tre Consiliul Politic Nalional. Solicitantului i se inmdneazi legitimafia de

a.
b.
c.

d.

a.

b.
c.

d.

membru in cadrul qedinfei Biroului Executiv Teritorial, Consiliului Politic
Terilorial, a Confeilnlei Organiza(iei Teritoriule sau a Congreszlri in mod public
Ei

solemn.

5.6 Membru Partidului acliveazd in organiza{ia primari sau teritorialS.

Transferul unui membru de partid dintr-o organizafie in alta se realizeazdinbaza
unei notificdri scrise, adresatd de persoana in cauz6 celor doud organizalii teritoriale.
5.7 Pot solicita statutul de membru de partid gi ceti,tenii Republicii Moldova
care domiciliazS in strdindtate. Membrii PVP care acliveazd permanent peste
hotarele !6rii sunt in drept sd formeze organizalii primare, respectdnd statutul de

11.1 Membrii PVP care au neglijat prevederile Statutului, au cauzat prejudicii
de imagine sau au adus daune materiale, au incdlcat disciplina qi normele interne, in
funcfie de gravilatea acestor incdlcdri li se vor aplica urmdtoarele sancliuni:
Avertisment;
a,
b.
d.
e.

Mustrare:
Mustrare asprd;
Suspendarea drepturilor ce recurg din calitatea de membru;
Revocare din funclia de conducere;
Excludere din pmtid gi retragerea sprijinului politic.
Sancfiunile prevEzute in art. 11.1 din prezentul Statut se aplic[ in cazul
abaterilor de la hotdr6rile organelor de conducere ale partidului sau ludrii
atitudinilor publice incompatibile cu Statutul, Programul gi strategiile
politice aIe Partidului.
Dreptul de a aplica sancliuni disciplinare gi de a exclude din partid il
au dupi caz, organtzaya primard qi organele de conducere ierarhic
superioare. Organele de conducere care pot aplica sancliuni disciplinare se
pot sesiza qi din oficiu.

2.
3.

4.

Sanclionarea membrilor Consiliului Politic Nalional, Biroului

Permanent Central, Deputalilor din Parlamentul Republicii Moldova sau a
persoanelor cu func1ii de conducere in organele reprezentative centrale gi de
stat, se vor aplica prin decizia Consiliului Politic National al Partidului.
Suspendareu drepturilor ce recurg din calitatea de membru
Membrii Partidului numifi in funcfii incompatibile cu apartenenta la partidele
politice iqi suspendi, pe dwata exercitdrii acestor func1ii, apartenenla la Partid in
baza unei cereri in scris depuse la organizalia primard sau, dupd caz,laorganizalia
teritoriali. Membrii Partidului pot solicita suspendarea calitiilii de membru de Partid
qi pentru alte motive intemeiate, care fac imposibilS exercitarea pentru o perioad[
determinatd a activitlfi de partid;
In cazul delinerii funcliilor de conducere sau in organele de specialitate ale
partidului, autosuspendarea atrage demisia din funciiile respective. Persoana care gia suspendat apartenen{a la Partid nu poate alege sau nu poate fi aleasd in organele
de conducere ale Partidului.
Membrul de partid care figureaei in calitate de bdnuit sau invinuit intr-un
proces penal poate fi suspendat qi la iniliativa organelor de partid dupd cum urmeaz6:
.Decizia de suspendare se hotirigte de citre Biroul Executiv Teritorid.
Exceptie fac membrii care ocupd funcfii in structurile cenffale ale partidului,
pentru care suspendarea se hotiirEqte de cltre Biroul Permanent Central.
Hotdrirea se pronunld cu votul majoritdlii simple a membrilor prezen{i la
gedinld.
. Hotdrfrea privind suspendarea Pregedintelui Partidului, Primvecepregedintelui, a Secretarului General, membrii Consiliului Politic
Nalional, membrii Comisiei Cenkale de Cenzori, membrii Curfii de Onoare
qi Arbitraj - se pronunli cu votul a 2/3 din membrii aleqi ai Biroului

5.

b.
c.

10

exceptionale in conducerea Ei consolidarea organizaliilor teritoriale, a indeplinirii
scopurilor strategice dar qi prestigiul adus pe plan na,tional qi internalionai.
8.2 Preqedintele de onoare al PVP este membru cu drepturi depline al Biroului
Permanent Central qi Consiliului Politic Na{ional al Partidului.
8.3 Propunerea pentru atribuirea titlului de Preqedinte de onoare al PVP este
inaintati de cdtre Consiliul Politic Nalional al Partidului gi se aprobd de Congres.

Articolul

a.

9.

Drepturile

1. Membrul PVP are urmdtoarele drepturi:
Sd aleagi gi si fie ales in organele de conducere

ale Partidului, sd fie propus

promovat in funclii publice;
S6-qi exprime liber opiniile, sd dea aprecieri unor membri indiferent de functia
pe care o de{in, precum qi si facd propuneri constructive la adresa activitilii generale
a Partidului;
S[ fie informat asupra activitdlii organului din care face parte qi asupra
hotlrdrilor organelor de conducere teritoriale qi centrale;
Sd promoveze iniliative politice qi sd propunE idei in cadrul proiectelor Ei
programelor desfS.qurate de Partid;
Si promoveze scopurile gi sarcinile partidului in rdndurile cetdlenilor cu drept
de vot;
Sd reprezinte partidul la congrese, conferinfe, simpozioane gi alte activitili
publice ca delegat;
Si fie menlionat qi promovat pentru activitatea prodigioas6 pe linie de Partid;
Sd beneficieze de protecfia Partidului in fata atacurilor qi presirmilor politice;
Sd se retragd din Partid in modul stabilit;
9.2 Orice limitare a acestor drepturi este interzisd qi atrage rdspunderea
disciplinarb a persoanelor vinovate de incilcarea acestor drepturi, indiferent de
funcfia ocupatd in cadrul Partidului.
Ei

b.
c.

d.

e.
f.

C.
h.
i.

Articolul

a.

Obligafiile
10.1 Membrii PVP au urmitoarele obligalii:
SE cunoasci Statutul qi Programul Politic al partidului gi sE contribuie la
10.

rcalizarea scopurilor qi obiectivelor acestora;

b. Si participe la activitS{ile partidului privind promovarea scopurilor qi
obiectivelor in rAndurile populafiei;
Sd indeplineascd hotirArile, deciziile gi indatoririle de partid, si participe activ
la adunirile qi qedinlele organizaliilor de partid;
Si contribuie ia consolidarea organiza{iilor de partid locale qi teritoriale;
Sd contribuie la achitarea cotiza{iilor de membru gi si promoveze principiul
de solidaritate hnanciard;
Sd indeplineascl cu cinste qi demnitate mandatul primit in cazul delegdrii sau
al participdrii, in numele partidului, la exercitarea funcliilor publice;
Sd respecte disciplina intemi de partid, principiile de eticd, cultur6, morali gi
conduiti in societate, meritocralie, profesionalism, competenfd, pluralism de idei qi
opinii.
Articolul 11. Sanctionarea qi excluderea

c.

d.
e.
f.

C.

.l

a.

Pentru pregedinlii, secretarii gi membrii Biroului Organizaliilor Pfimare,la
propunerea Biroului Executiv Teritorial, prin hotirdrea Consiliului Politic

Teritorial;
b. Pentru membii Biroului Executiv Teritorial, la propunerea Biroului
Executiv Teritorial, prin decizia Consiliului Politic Teritorial;
c. Pentru Pregedinlii, Vicepregedinfii, qi Secretarii Organizagiilor Teritoriale, la
propunerea Biroului Executiv Teritorial, prin hotdr6re a Consiliului Politic
Teritorial gi aprobarea Consiliului Politic Nalional al Partidului;
d. Pentru Preqedintele Partidului, Prim-vicepreqedinte, Vicepregedinfi,
Secretarul General, membrii Consiliului Politic Nalional, membrii Comisiei
Centrale de Cenzori, membrii Cur{ii de Onoare qi Arbitraj, la propunerea Biroului
Permanent Central prin hot6rdrea Consiliului Politic Nalional al Partidului gi
aprobarea Co ng res ului;
e. Excluderea din partid poate fi iniliatE de orice membru de partid prin
depunerea unei cereri contrasemnate personal in organizalia din care face parte;
f. Excluderea atrage dupi sine pierderea funcliilor definute in cadrul partidului;
g. Persoanele excluse din PVP qi persoanele care au fost refuzate la depunerea
cererii de aderare la partid au dreptul s[ depund contesta[ie in termen de 15 zile din
data comunicdrii hotdrArii de cdtre Curtea de Onoare;i Arbitraj;
h. Persoanele excluse au dreptul sd depuni o alti cerere de aderare la partid dupi
expirarea termenului de I (un) an.
11.8 Nici o sancliune nu poate fi frcutd flrd a asigura celui vizat drephrl de a
participa la de zbaterea sau susJinerea nevinovdliei sale.
a) Daci persoana in cauzd a fost invitati si participe la qedinli, dar nu s-a
prezentat qi nici nu a transmis vreun material scris prin care si-qi prezinte punctul de
vedere, se considerl cI a renunlat la dreptul de a se apdra gi se consideri indeplinite
formalitdlile cerute la alineatul precedent, hotdrArea fiind considerati valabild din
punct de vedere procedural;
b) Hotnrdrile neatacate in termenul indicat in Statut la forul competent rdmdn
definitive gi irevocabile.
Pierdereo sau incetarea calitifii de membru al PVP se realizeazd in

ll.9

condifiile urmitoare:
Calitatea de membru al PVP se pierde prin demisie, excludere, deces sau
inscriere in alt partid;
Cererea de demisie se depune in scris, cu semndhrd gi se adreseazi
organizaliei primare sau teritoriale de partid. Odati cu cererea de demisie, se depune
qi legitima{ia de membru;
Demisia are loc in baza qi pe data deptmerii cererii, ca expresie a vointei liber
exprimate, de persoana in cauz6.

a.
b.
c.

CAPITOLIJL

IV.

STRUCTURA $I ORGAI\IIZAREA INTERNA
Articolul 12. Structura interni
12.1 PVP se constituie in conformitate cu principiul de organizare
administrativ-teritoriali qi func{ioneazd pe intreg teritoriul Republicii Moldova.
12,2 Structura PW este unnetoarea:
L2

Permanent Cenffal, decizia urmdnd a fi validati de cbtre Consiliul Politic
Nalional gi aprobati de Congres.
TmFotriva hotararii de suspendare, cei in cauzd pot face contestatie la
Curtea de Onoare qi Arbitraj in termen de 15 zile de la data comunicarii

d.

hotararii.
Suspendarea se consemneafr in Registrul de evidenfi a membrilor
organizaliei primare sau organizafiei teritoriale a Partidului'
Pe perioada suspenddrii, drepturile gi obligaliile persoanei in cauzd
inceteazd, iar prerogativele sale vor fi delegate de citre forul care a decis
suspendarea unui alt membru de partid. Dupd expirarea perioadei de suspendare,
persoana in cauzd redevine membru de partid cu drepturi depline.
Persoana aflata in suspendare din cauza unei incompatibilitati privind
calitatea de membru de patid iqi pSstreazd la reinscrierea in partid vechimea avut6
anterior suspenddrii.
6. Revocarea dinfunclia de conducere
Revocarea este o sancliune care se aplici membrilor de partid care au inc6lcat
cu bunl gtiinli prevederile statutului sau au incdlcat deciziile structurilor de
conducere locale gi/sau centrale, aducdnd deservicii partidului.
Revocarea din funcfia de conducere a membrilor Birourilor Executive Locale,
inclusiv a Preqedinfilor Organiza]iilor Locale, se face de citre organul care i-a ales
sau de c5tre Biroul Executiv Teritorial;
Revocarea din functia de conducere a membrilor Birourilor Executive
Teritoriale, se face de cdtre organul care i-a ales sau de cdtre Biroul Permanent

e.
f.

g.

a.

b.

Central;
Revocarea din funclia de conducere a Preqedin{ilor Organiza{iilor Teritoriale
se face de cdtre organul care i-a ales sau de cdtre Biroul Permanent Central, decizia
urmdnd a fi validat[ de cdtre Consiliul Politic Na{ional;
Preqedintelui, Prim-vicepreqedintelui,
func1ie
Revocarea

c.

d.

din

a

Vicepreqedinfilor, a Secretarului General, membrii Consiliului Politic Nalional,
membrii Comisiei Centrale de Cenzori, membrii Curlii de Onoare qi Arbitraj se face
de cdtre organul care i-a ales;
Decina de revocare, poate fi contesbte h Curtea de Onoare qi Arbitraj in
termen de 15 zile din data comunicErii hotdrdrii. HotErdrea se pronun{i cu votul
majoritd{ii simple a membrilor prezen[i la gedinld;
Pentru persoanele care ocupd o func1ie cu caxacter interimar, revocarea din
funcfie se face de c6tre organul care le-a numit. Decizia de revocare poate fi
contestatl la Curtea de Onoare gi Arbitraj in termen de 15 zile din data comunicdrii

e.

f.

hotiririi.

ll.7 Excluderea din Partid
Excluderea este sancfiunea ce se aplicb membrilor de partid care, prin faptele
lor, incalcl statuhrl in mod deliberat sau aduc deservicii sau prejudicii partidului.
Excluderea din Partid se aplicd conform urmitoarei proceduri:

1,t

d.

Promovarea programelor qi proiectelor de dezvoltare local6, stabilirea
relatiilor cu autoritdtile locale;
Constituirea poziliei organizaliei primare in raport cu prevederile statutare gi
problemele de interes public local;
Coordonarea activitifilor aleqilor locali in organele administrafiei publice

e.

f.

locale;

C.

Activitatea in domeniile ideologic, logistic qi financiar pentru dezvoltarea

organizafiei primare gi propagarea intereselor de dezvoltare a orgarrizaliei.
Articolul 15. Adunarea Generald
l5.l Adunarea Generald este organul suprem de conducere a Organizaliei
Primare Si se convoacd ohligatoriu cel pulin o datd pe an. Adunarea Generald
poflte
convocatd la cererea a l/3 din membrii de partid, a Preqedintelui
Orguniuliei Primare, Biroului Organialiei Primare, sau Ia cererea organului
ierarhic superior de partid.
15.2 Adunarea este deliberativd dacd la lucrdrile ei participi majoritatea simpli
a membrilor organizafiei. Hotdrdrile Adundrii se adopti cu votul majoritdtii simple
a celor prezenli.
15.3 Adunarea Generalii are urmdtoarele atribulii:
Adopt6 decizia cu privire la constituirea organizaliei primare;
Decide asupra calitElii de membru de partid, sancfioneazd membrul de partid,
inclusiv prin excludere;
Alege Preqedintele, Vicepreqedinlii qi Biroul Organizaliei Primare pe o
perioadi de 4 (patru) ani. Dacd Organizafia Primarl are mai pu{in de 35 membri se
aleg doar Preqedintele qi Secretarul Organizafiei Primare. Dacd Organizatia Primard
are mai mult de 35 membri se aleg Preqedintele, Vicepregedinlii, Secretarul qi Biroul
Organiza[iei Primare;
Adunarea Generald alege un numdr impar de membri in Biroul Organizafiei
Primare;
Aprobi programul de activitate pentru perioada urm6toare, hotirigte asupra
activitftii desftqurate anterior Ei aprobd raportul de indeplinire a programului gi a
hotdrdrilor organelor superioare de conducere ale partidului;
Discuti qi adoptE hotdrAri ce 1in de activitatea intem[ de partid, construc{ia qi
consolidarea organiza{iei, de primirea gi excluderea unor membri din rdndurile
partidului sau sanclionarea lor disciplinar[;
Propune Biroului Executiv Teritorial spre aprobare candidatul gi/sau lista
candidalilor pentru alegerile in autoriteflle publice locale;
Alege delegafi la Conferin{a Teritorial6 din care face parte;
Informeazd opinia publicd locald despre activitatea qi obiectivele Partidului.
Participd activ in campania electorald.

li

a.
b.

c,

d.

e.
f.

C.
h,
i.

Articolul

Biroul Organizafiei Primare
16,l Biroul Organialiei Primare este organul execuliv al orguniztliei tn
perioada dintre Adundrile Generale Si este ales de Adunarea Generald pentru o
perioadd de 4 (patru) ani cu votul majoritdlii membrilor praenli ai Organiza{iei
16.

Primare.
14

a.

Organizalii Primare - sdteqti, comunale, ordqeneqti de sector sau in perimetrul
secliilor de votare;
Organizalii Teritoriale - raionale, municipale, in raza unitIlilor administrativteritoriale de nivelul doi sau a celor cu statut special;
Organizalia teritoriald Chisindu are in componenta sa cinci organizalii de
sector: Buiucani, Botanica, Centru, Ciocana, Rdqcani' Organiza{iile de sector
activeazd dupd aceleagi principii, ca gi organizafiile teritoriale, conform prevederilor
Statutului. Organizaliile primare de partid din cadrul unitSlilor administrativteritoriale din componenla municipiului Chigindu fac parte din organizaliile de

b.
c.

sector respective;

d.

(hganizalia la nivel Na4ional - cuprinde toate Organizaliile administrativteritoriale din !ar6, inclusiv cele cu statut special qi cele din Diasporb.
12.3 Orgxtizafiile Teritoriale din municipii, precum gi UTA Gdgduzia, sunt
organizalii cu statut special, sunt constituite din Organizaliile sectoriale qi activeazE
in baza unui Regulament intern aprobat de Consiliul Politic Na{ional.

12.4 Oryanizaliile Teritoriale din Diaspord, sunt parte componentd a
Organizaliei Teritoriale Chigin6u.
Articolul 13. Organele de conducere, executive gi de control
l3.l Forurile de conducere ale pafiidului politic:
la nivel de organizalie primard: Adunarea Generali;
la nivel de organizalie teritoriald.' Conferin(a Teritoriali qi Consiliul

a.
b.

Politic Teritorial;

c.

la nivel nafional.' Congresul qi Consiliul Politic Nafional.
13.2 Organele executive ale Partidului:
la nivel de organizalie primard: Pregedintele Organizafiei Primare;

a.

a.
b.

Secretarul Organizafiei Primare, Biroul Organizafiei Primare.
b. la nivel de organizalie teritoriald: Pregedintele, Vicepregedinfii'
Secretarul Organizafiei Teritoriale qi Biroul Executiv Teritorial;
c. la nivel nafional: Pregedintele Partidului' Prim-vicepregedintele'
Vicepregedinf iin Secreta riatul General qi Biroul Permanent Central.
13.3 Orgunele de control:
la nivel de organizalie teritoriald: Comisia Teritoriali de Cenzori;
la nivel nafianal: Comisia Centrali de Cenzori ;i Curtea de Onoare ;i

Arbitraj.

Articolul 14. Organizafia primari
l4.l Organizarea la nivel local. Organizaliile Primare se pot constitui, in
localiti$le incluse in componenla acestor unit6fi administrative qi in raza sec{iilor
de votare, din cite cel pulin cinci membri gi se inregistreazd la Biroul Politic al
organizaliei teritoriale corespunzdloare a Partidului.
14.2 Obiectivele Organizafilor Primare ale PVP sunt:
Promovarea politicii partidului la nivel public local;
Atragerea de noi membri in rdndurile partidului qi consolidarea organizaliei
primare;
Executarea hotdrdrilor qi deciziilor organelor de partid ierarhic superioare;

a.
b,
c.

g.

Gestioneazi logistic sediul partidului

qi patrimoniul

Organiza{iei

Primare;
Colecteazd donaliile qi cotizaliile gi intreiine rela{ii permanente cu
Secretariatul partidului.
17.2 Incaztl in care functia de preqedinte al Organizafiei Primare este vacanti
se organizeazi alegeri pentru func{ia de preEedinte in termen de 15 zile din data
eliberdrii acestei funclii. in perioada de pAnE la alegeri funclia de preqedinte va fi
indeplinitd de cdtre un vicepregedinte sau secretarul Organizaliei Primare, desemnat
de Biroul Organiza{iei Primare respective sau, in absenfa acestuia, de Biroul
Executiv Teritorial.
Articolul 18. Structura Organizafiilor Teritoriale:
l8.l Organizalia Teritoriald se constituie la nivel de raion, sector, municipiu,
unitate administrativ-teritoriald cu statut special qi exerciti funcfiile de organizare,
coordonare 9i asistenfd a activitdlii organiza{iilor primare;
18.2 Structura Organiza{iei Teritoriale de partid este urmdtoarea:
C o nferin{a Terilo riald ;
a.
b.
Co nsili ul Pol itic Teritorial ;
B iro ul Exec utiv Ter ito r ial ;
c.
Comisia de Cenzori Teritoriald;
d
PreEedintele Organizalie i Teritoriale;
e.
WcepreEedinlii Organizaliei Teritoriale;
f.
Secretar ul Organizaliei Terilo riale.
8.

h.

re.rconrerin,"r",l#iili,il;f;"i,li"i!,f,j,ii,'"T)li,",,,,rorganizatiei

Teritoriale Conferinla Teritoriald se conwacd de cdtre Consiliul Politic
Terilorial, la cererea a cel pulin 1/3 din numdrul organizaliilor primare sau prin
Hotdrdrea Biroului Permanent Central, dar nu mai rar de o datd tn 4 (patru) ani.
19.2 Delega{ii la conferinfd se aleg de cdtre Organizaliile Primare, in baza
normei de reprezentare, stabilitd de Consiliul Politic Teritorial.
19.3 $edinla Conferinfei Organizafiei Teritoriale este deliberativd daci la
lucr5rile ei participi majoritatea simp16 a delegalilor alegi de Organizatiile Primare.
19.4 HotdrArile Conferin{ei Organizaliei Teritoriale se adoptii cu majoritatea
simpld de vofuri ale delega{ilor prezenfi.
19.5 Conferinlu Organizagiei Teritoriale sre urmdtoarele atribulii:
Alege Preqedintele Organizaliei Teritoriale, Vicepreqedinfii, Secretarul
Organizafiei Teritoriale, Consiliul Politic Teritorial gi Comisia de Cenzori
Teritorial6 pe un temen de 4 (patru) ani;
Examineazd qi aprobd raporhrl de activitate prezentat de Pregedintele
Organizaliei Teritoriale, precum qi ale Comisiei de Cenzori;
Adopt6 hotdrdri privind realizarea Programului partidului politic la nivel
teritorial, inclusiv in campaniile electorale. Elaboreazi ciile de implementare qi
mdsurile de realizare a programului pentru perioada urmdtoare;
Alege delegali la Congres, conform normei de reprezentare stabilite de
Consiliul Politic National;

a.

b.
c.

d.

16.2 $edinla Biroului Organialiei Prtmare este condusd de c6tre Preqedintele
acestei organi zalii, iar in lipsa lui, aceastd func1ie este indepliniti de Secretarul
organizaliei sau de un membru il Biroulai Organialiei Primare'
16.3 Biroul Organialiei Primare se intrunegte de cdte ori este necesar dar nu
mai rar de o dati inlund ia iniliativa Preqedintelui sau a cel pu,tin l/3 din membrii
Biroului Organialiei Primare.
16.4 Sidinla Biroului organfuliei Pfimare este deliberativd dacd la lucrbrile
ei participi majoritatea simpll a membrilor Biroului organialiei Primare.
l6.i Hotbrarile Bboului Oryanialiei Primare se adoptd cu majoritatea simpl5
de voturi a membrilor prezenti ai Biroului Organialiei Primare.
16,5 Biroul Organialiei Printsre are urmdtoarele funclii:
Elaboreazi planurile de lucru qi monitorizeazd indeplinirea lor;
Organizeazi activiteflle de partid, de participare in campania electorald" de
creare a imaginii gi a relafilor cu mass-media la nivel local;
anoilor
Jine la evidenl[membrii de partid gi desfiqoari activitatea de atragere

-

'

a.
b.
c.

membri;

d.

Se ocup6 permanent de cooptarea qi atragerea noilor membri ai Partidului

in

cadrul organiza$ei primare;
Aprobd cererile de aderare laPartid;
inainteazd candidaturi din rdndurile PVP in diferite func{ii ale administra{iei
publice locale, conlucreazi cu reprezentanfii sii din diferite autoritiifi;
Aplica sanc{iuni disciplinare pentru membrii organizaliei primare, in afara de
preqedinte, vicepreqedinli, secretar qi membrii Biroului Organizaliei Primare;
Articolul 17. Pregedintele Organizafiei Primare
l7 ,l besedintele organizaliei primare reprezintd Partidul in rclaliile oficiale
Ia nivel de localitate, este ales de Adunarea Generald penilu perioadd de 1 (patra)
ani cu votul majoritdlii membrilor prezenli ai Oryanizaliei Primare are

e.
f.
;

;i

urmdto ar ele utr ib uli i :

a.

conduce qedinfele Biroului organizaliei Primare in perioada dintre
Adundri, reprezinti PVP in relafiile oficiale la nivel local;
b. Propune Biroului Organizaliei Primare spre aprobare cererile de aderare
la partid;
c. Asigur6 rcalizxea hotSrarilor adunirilor generale 9i a organelor de
conducere ierarhic superioare; oryantzeaz' desfiqurarea campaniei
electorale in raza de activitate a organizaliei respective;
d. ReprezintE partidul in relaliile cu membrii partidului politic, cu
organele de conducere ierarhic superioare, cu autoritdlile publice din raza
de ac{iune, cu organiza}iile similare ale altor partide politice;
e. Participd la gedinlele consiliului Politic Teritorial al partidului,
informeazd acest organ despre activitatea organizafiei pe care o conduce.
Monitorizeazd activitatea membrilor PVP;
f. Propune Biroului Executiv Teritorial spre aprobare candidatul qi/sau
lista candidalilor pentru alegerile in autoritelile publice locale;

15

a.

Gestioneazi activitatea Organizaliei Teritoriale in perioada dintre gedinlele
Consiliului Politic Teritorial qi se convoacd lunar la inifiativa Pregedintelui
Organizaliei Teritoriale sau la cererea a l/3 din membrii Biroului Executiv
Teritorial;

b.

$edinlele Biroului Executiv Teritorial sunt prezidate de Preqedintele

Organizaliei Teritoriale qi se considerd deliberative dacd la ele participd majoritatea
simpli a membrilor s6i;
Hotiirdrile Biroului Executiv Teritorial se adopti cu o majoritate simplI a
voturilor membrilor prezen{i;
$edinlele Biroului Executiv Teritorial sunt deliberative dacd la ele participd
majoritatea simpld a membrilor alepi.
21.2 Biroul Executiv Terilorial are urmdtoarele atribulii:
Asiguri executareahotilrdrilororganelor superioare alepartidului;
InformeazE organele superioare ale partidului despre activitatea Organizaliei
Teritoriale;
Adoptd hotdrfi obligatorii pentru Organizaliile Primare qi acordi sprijinul
necesar pentru realizarea lor;
Biroului Permanent Central qi propune
Coordoneazd in prealabil
Consiliului Politic Teritorial spre aprobare lista candidafilor la fi.mcfia de consilieri
qi primari (municipali, raionali, oriqeneqti gi locali) care vor fi inaintali in calitate de
candidali la alegerile locale in aria lor de activitate;
inainteazd candidaturile din parteaPVP pentru alegerile locale de nivelul unu
qi doi;
Elaboreazd bugetul Organizaliilor Teritoriale qi Primare, asiguri mdsuri care
vizeazA gestionarea patrimoniului, evidenfa cotiza{iilor qi donatiilor, preztntl
rapoartele frnanciarc Biroului Permanent Central Ei Comisiei de Cenzorii
Pune in disculie cererile de primire qi excludere din r6ndurile partidului la
nivelul organizalilor primare qi teritoriale;
Aprob6 cererile de aderare la PVP inaintate citre organizaliile primare sau
direct citre organizafia teritorialE;
ExercitE alte atribulii gi obligafluni care sunt parte a acestui Statut;
Desemneazi candidali unici la funclii de Primari, Consilieri or6qeneqti (in
toate Organizatiile Primare qi la nivel raional) la propunerea Organizaliilor Primare.
Articolul 22. Pregedintele Organizafiei Teritoriale
22.1 PreSedintele Organizaliei Teritoriale:.
PreEedintele Orgonizaliei Teritofiale reprezintfr partidul tn rela{iile oJiciale
la nivel teritorial, este conducdtoral executiv aI Organizaliei Teritoriale Ei este ales
Ia Conferinla Organimyiei Teritorialc cu votul naioritdlii delegalilor ptezenli
pentru o perioadd de 4 (patru) ani;
Preqedintele Organizaliei Teritoriale poate fi revocat din func1ie la Conferinfa

c.

d.

a.
b.
c.

d.

u

e.
f.

g.

h.

i.
j.

o.

b.

Organizaliei Teritoriale cu votul majoritdlii membrilor in cazul nerespect?irii
Programului Ei a prezentului Statut,
22.2 Pre;edintele OrganizQiei Teritoriale are urmdtoarele atrib ufii:
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Deleagd Consiliului Politic Teritorial competen{a de a revoca gi a alege
qi Secretarul Organizaliei Teritoriale;
Vicepreqedin{ii
Examineaz6 unele propuneri qi chestiuni organizatorice care nu contravin
prezentului Statut.
Articolul 20. Consiliul Politic Teritorial
20.1 consiliul Politic Teritorial este organul teprezentantiv care organizeazd
activitstea organizaliei in perioada dintre Conferinlele teriloriale gi este ales de
Conferinla Organizagiei Teritoriale pentru o perioadd de 1 (patru) ani cu votul
majoritdlii detegalilor prezenli desemnali de cdtre organizaliile Primare.
Coisiliului Politic Teritofial este format din oficiu din Pre;edinte,

e.
f.

-

;.

Wcepregedinli pi Secretarul Organizaliei Teriloriale, l"epedinlii
orginizaliilor pr'imare care sunt in componenla organizaliei Teritoriale,
mJmbrii Biroul Executiv Teritorial de circumscriplie gi un num6r de membri

stabilit de cdtre Conferinta TeritorialE;
Consiliul Potitic Teritorial se convoacd la ili{iativa Biroului Executiv
Teritorial, a Preqedintelui organizaliei Teritoriale sau la cererea a o treime
din membrii s6i, insi nu mai rar decdt o datlla 6 (qase) luni;
$edin{ele Consiliului Politic Teritorial sunt conduse de Pregedintele
Organizafiei Teritoriale qi se consider6 deliberative dac[ la ele participd
majoritatea simpl[ a membrilor Consiliului Politic Teritorial;
HotdrArile Consiliului Politic Teritorial se adoptd cu votul majorit5lii
simple a membrilor prezenti.
20.2 Consiliut Politic Teritorial are urmdloarele atribulii:
Consiliul Politic Teritorial asigurd activitatea organiza[iei in perioada dintre
Conferin{ele Teritoriale;
Convoacd Conferinla Teritoriale, stabileqte norma de reprezentarc a
la Conferinld;
delegalilor
Alege membrii Biroului Executiv Teritorial pe o perioadd de 4 (patru) ani.
Creeazddepartamentele de specialitate 9i stabileqte sarcinile acestora;
Desemneazd candidalii pentru participarea la alegerile locale qi aprobd
documentele respective conform prevederilor Codului Electoral;
Asigurd realizarea hotirdrilor organelor superioare ale partidului.
ElaboreazAqirealizeazi strategia gi tactica de lucru aorgantzape\ teritoriale
de partid pe diferite domenii de activitate;
Aprobi bugetul Organiza{iei Teritoriale qi gestioneazd patrimoniul,
mijloacele financiare ale organizaliei teritoriale;
Revocd qi alege, la propunerea Preqedintelui organizaliei teritoriale,
vicepreqedinfii gi secretarul organiza[iei teritoriale, membrii Biroului Politic
Teritorial.
Exercitd qi alte atribulii delegate de c[tre Conferinla Teritoriali.
Articolul 21. Biroul Executiv Teritorial
2l.l Biroul Executiv Teritorial este organul execuliv al Otganizaliei
Terilortale at pafiidului Si este ales de Consiliul Polilic Terilofial pentru o
perioadd de 1 (patru) ani cuvotul maioritdlii membrilor Consiliului prezenli.

b.
c.

d.

a.
b.
c.

d.

e.
f.
g.
h.
i.

t7

Articolul 25. Comisia de Cenzori Teritorial5
25.1 Comisia de Cenzori Teritoriald

u-

Comisia de Cenzori Teriloriald este oleasd de cdtre Conferinla
TefitortaW pentru o perioadd de 1 (patru) ani cu votul majorildlii
delegalilor prezenli Si este compusd din lrei membri;
b. Comisia de Cenzori Teritoriali activeazd conform Regulamenhrlui

aprobat de Consiliul Politic Nalional al Partidului;
Comisia de Cenzori Teritoriali executd controlul asupra activitetii de
gestionare a mijloacelor financiare, asupra rapoartelor de activitate ale
organelor executive de partid gi patrimoniului organizafiilor teritoriale pi
locale;
$edinfa Comisiei de Cenzori Teritorial6 este condusd de Preqedintele
Comisiei gi se considerd deliberativS dacd la ea participd majoritatea simpld
a membrilor s6i;
Hotirdrile Comisiei de Cenzori Teritoriali se adoptii cu votul majoridlii
simple a membrilor prezenli.
Articolul 26. Alte organizafii gi asociafii Teritoriale
26.1 Pentru reprezentarea qi participarea activ6 a veteranilor, tinerilor gi
femeilor tn cadrul partidului la nivel teritorial se constituie Organiza{iile Veteranilor,
de Tineret qi de Femei, Organizaliile de Primari la nivel Teritorial.
26.2 Aceste organizalii gi asocialii se constituie din membri gi simpatizanli ai
partidului qi funclioneazi pe baza Regulamentelor proprii. Prevederile acestor
regulamente nu pot con{ine norme contrare prezentului Statut. Regulamentele sunt
aprobate prin hotirdrea Consiliului Politic Na{ional
26.3 Conducitorii Organiza{iei Veteranilor, de Tineret, de Femei, de Primari

c.

d.

e.

sunt gi membri din oficiu ai Biroului Executiv Teritorial qi Consiliului Politic
Teritorial al PVP.
Articolul 27. Organele de conducere la nivel nafional
27.1 Organele de conducere Ia nivel nalional sunt:
Congresul;
Consiliul politic na{ional;
Biroul permanent centrall
Pregedintele;
Prim-vicepreqedintele qivicepregedinfii;
Secretarul general.
Articolul 28. Congresul
28.1 Congresul este organul suprem de conducere al PW Ei singurul organ
carc stabilegte strategia politicd a partidulul Congresul include delegalii din partea
Organiza{iilor Teritoriale, precum qi membrii de partid inregistrati direct la
organiza{ia in rcza corespunzdtoare a unitdtii administrative-teritoriale de nivelul
doi, unde nu au fost constituite Organizalii Teritoriale. Ultimii vor organiza o
adunare generald pentru a aproba desemnarea delegalilor la Congres.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

zo

a.

Reprezinti organizalia in relaliile cu membrii organizaliei in teritoriu, cu
organele de conducere ierarhic superioare, cu autoritflfle publice qi organele
administrativ-teritoriale de nivelul I qi 2, precum qi cu celelalte organizalii teritoriale
ale altor partide politice.
Conduce qedintele Conferinfei Teritoriale qi a Biroului Executiv Teritorial;
Propune Consiliului Teritorial candidaturile vicepreqedinlilor qi secretarului

b.
c.

Organiza{iei Teritoriale;
Prezintd rapoartele Biroului Executiv Teritorial despre activitatea structudlor
la nivel teritorial qi propune spre aprobare structura de personal;
Prezintalista candidalilor la funcliite de Primari, Consilieri raionali, locali sau
municipali pentru participarea la alegerile locale generale;
indeplinegte qi alte funcfii prevdzute de prezentul Statut.
223 ln cazul in care func{ia de pregedinte al Orgarriza{iei Teritoriale este
vacantdse organizeazi alegeri pentru funcfia de pregedinte in termen de 3 (trei) luni.
in aceasti perioadi func[ia de preqedinte va fi indepliniti pin6 la alegeri de cdtre un
vicepregedinte, desemnat de Biroul Executiv Teritorial al Organizaliei respective.
Articolul 23. Vicepreqedintele Organizafiei Teritoriale
23.1 Vicepregedintele Organizaliei Teritoriale:
Vicepregedintele Organiznliei Teritoriale se alege de cdtre Consiliul

d.

e.
f.

a.

PreSedintelui sau a membrilor
Organizafei Teritoriale cu votul maiorildqii manbrilor prczenli pentru o
perioadd de 1 (patru) ani pi indeplinegte obligaliile acestuia tn lipsa lui;
b. Obligaliile Vicepreqedintelui se stabilesc de cdtre Consiliul Teritorial la

Polilic Terttorial la propunerea

propunerea Preqedintelui Organizaliei Teritoriale
Articolul 24. Secretarul Organizafiei Teritoriale
24.1 Secretaral Organizaliei Teriloriale se alege de cdtre Consiliul Politic
Teritorial la propunerea Pre;edintelui saa a membrilor organiuliei Teritoriale
cuvotul majoritdlii delega|ilor prezenli pentru o perioadd de 4 (patru) ani Ei are

urmdtoarcle atribulii:
Asigurd lucrdrile de secretariat ale organizafiei;
Prezinti rapoartele Biroului Executiv Teritorial despre activitatea
structurilor de partid la nivel local qi teritorial, elaboreazi politica de lucru
cu organizafiile primare de partid;
Duce evidenla membrilor de partid gi a cotizafiilor, registrul eviden{ei
cererilor, rSspunde de arhiva organizaliei teritoriale qi gestioneazl logistica
organizaf iei teritoriale ;
Adminisheazd bazele de date ce 1in de membrii de partid, simpatizanfii,
alegitorii qi grupurile social active din localitate, este responsabil de arhiva
organizaliei teritoriale qi a tuhror organizafiilor primare, de crearea qi
menfinerea bazelor de date ale membrilor de partid qi ale simpatizanlilor;
Administreaz[ condica eviden,tei cotizafiilor qi donafiilor acumulate;
Formuleazd gi semneazd procesele-verbale ale qedin,telor organizafiei
teritoriale.;
indeplinegte alte func1ii prevdzute de prezentul Statut.

a.
b.
c.

d.

e.
f.

g.

politice negociate qi inaintate de cdtre Consiliul Politic Nalional la
propunerea Biroului Permanent Central;

i. Poate delega o parte din imputernicirile sale Consiliului
Nafignal;
j. Indeplinegte qi alte alribulii prevdzute de prezentul Statut.

Politic

Articolul 29. Consiliul Politic Nafional
29.1 Consiliul Politic Nalional este organul suprcm de conducere al
partidului intre Congrese Ei se alege de cdtre Congres cu votul maioritdlii
delegalilor prezenli pentru o pefioadd de 1 (patru) ani. Componenla numericd Si
nominald a Consiliului Politic Nalional este stabilitd de Congres, dar din oJiciutn
componenla Consiliul Politic Nagional al Partiduluifac parte:
s. PreSedintclepartiduluipolilic;
b. Prim-vicepre;edintele givicepre;edinlii parlidului politic;
c. Secretarul General ul partidului;
d. Membri ai Biroului Permanent Central;
e. Pre;edinlii Organizfiiilor Teritoriale ;
I PreSedinlii organizaliilor Nayionale de Tineret, de Femei gi de Primari
de asocialii (ligi) profesionale.
Consiliul Politic Nalional se convoac6 ori de cdte ori este nevoie dar nu mai
rar decdt o datd la qase luni, de citre Preqedintele Panidului, Biroul Permanent
Central sau la cererea a 1/3 din numirul membrilor sdi. $edinfele Consiliului Politic
(AleEi locali)

2.

;i

Nafional sunt deliberative daci la ele participi majoritatea simpld a membrilor
acestuia qi adopti hotErdri cu majoritatea simpl4 a celor prezenfi.
3. Absen,ta nemotivatd a unui membru al Consiliului Politic National la 3 (trei)
qedinle consecutive se considerd drept o retragere a membrului respectiv din aceasti
functie.

4.
a.

Consiliului Politic Nalional are armdtoarele atribulii:
Asigurd conducerea politicd qi activitatea organizatoric6

a PVP

dintre

Congrese.

b.

Convoacd Congresul, stabilegte norma de reprezentare, pregdteqte proiectui
ordinii de zi, stabileqte locul qi data desfiquririi lucrdrilor Congresului;
Alege pe o perioadi de 4 (patru) ani, la propunerea membrilor Consiliului
Politic Na{ional, Vicepreqedinlii Partidului qi ii revoci in caz de necesitate;
Alege, la propunerea membrilor Consiliului Politic Nalional, pe o perioadi de
4 (patru) ani componenla Biroului Permanent Central qi revocd unii membrii in caz
de necesitate;
Constituie in cadrul Consiliului Politic Nalional departamente de specialitate,
stabileqte numirul membrilor acestora, domeniile de activitate qi aprob[
Regulamentul de organizare gi funcfionare a lor;
propunerea membrilor Consiliului Politic Nalional, qefii
Alege,
departamentelor de specialitate;

c.

d.

e.
f.

la

ZL

a.

Congresul se convoaci in sesiune ordinari nu mai rar decdt o dati la 4
(patru) ani prin decizia Consiliului Politic Na{ional cu cel pu}in 60 de zile
pini la data desfts,uririi acestuia;
Congresul extraordinar se convoacd ori de c6te ori este nevoie la cererea
Consiliului Politic Na{ional, a Pregedintelui Partidului sau la cererea a nu
mai pu[in de 1/3 din Organizaliile Teritoriale cu cel pu$in 30 de zile pini la
data fixatE pentru desftqurarea acestuia;
Norma de reprezentare qi modalitatea de a alege delegalii la Congres o
stabileqte Consiliul Politic Nalional la propunerea Biroului Permanent
Central. Delegafii la Congres se aleg de c[tre Conferin[ele Teritoriale
conform normei de reprezentare stabilitd de citre Consiliul Politic Nalional.
Membri Consiliului Politic Na{ional gi ai Biroului Permanent Central sunt
delegali la congres din oficiu;
$edinfa Congresului este deliberativd dacd la lucririle lui particip[
majoritatea simpld a delegalilor alegi;

b.
c.

d.

e.

HotSr6rile Congresului se adopt6 cu votul majoritdlii simple a
delegalilor prezenli. Hotdrdrile privind reorganizarea sau autodizolvarea
Partidului, se adopt[ cu votul a2/3 dtn delega{ii aleEi.
28.2 Congresul are armiitoarele atribulii:
a. Adop6 Statutul qi Programul Politic qi decide asupra rezolufiilor
politice ale Partidului, introduce qi aprobd modificdri qi completdri la
Statutul qi Programul Politic, la propunerea Consiliului Politic Nalional, a
Biroului Permanent Central, a Preqedintelui qi a delegalilor;
b. Alege pe o perioadi de 4 (patru) ani, prin vot uninominal , PreSedintele
Partidului, Prim-vicepre;edintele, componenla nwnericd gi nominald a
Consiliului Politic Nalional, Comisia Centrald de Cenzori Ei Curtea de
Onoare Si Arbitraj &ryd structura prevdzntfin prezentul Statut.

c.

Revoc[ din func]ie, prin procedura prin care au fost alegi, Pre;edintele,
Prim-vicepreEedintele Partidului, precum gi oricare alt membru din
organele de conducere ales anterior de cdtre Congres;
Hotfu'iqte asupra raportului prezentat de c6tre Preqedintele Partidului;
Aprob6 raportul de activitate qi hotdriqte asupra raportului prezentat de
preqedintele Comisiei Centrale de Cenzori qi asupra raportului prezentat de
preqedintele Comisiei de Onoare qi Arbitraj;
Alege prin vot, in ordinea descrescdtoare a numdrului de voturi
obtinute, membrii Comisiei Centrale de Cenzori. Preqedintele Comisiei
Centrale de Cenzori este ales prin vot deschis de majoritatea simpla a
membrilor Comisiei;
Alege prin vot, in ordinea descresc6toare a numdrului de voturi
oblinute, membrii Curlii de Onoare gi Arbitraj. Pregedintele Curfii de
Onoare gi Arbitraj este ales prin vot deschis de majoritatea simpla a
membrilor Comisiei;
Aprob[ qi decide reorganizarea sau dizolvarea Partidului politic,
fuziunile qi alianlele cu partide politice, precum qi orice alte inlelegeri

d.
e.
f.

g.

h,

d.

$edin{a Biroului Permanent Central este deliberativd daci la lucririle ei este
prezentd majoritatea simpld a membrilor;
Hotdrdrile Biroului Permanent Central se adoptd cu majoritatea simpli a
membrilor prezenfi.
30.2 Atribuliile Biroului Permanent Central:
Promoveazl implementarea hotdrArilor Congresului gi ale Consiliului Politic
Nalional;
CreeazA qi coordoneaz[ grupuri de lucru pentru modificarea qi completarea
Statutului qi a Programului partidului politic;
Pregltegte qedintele qi proiectele de hotir6ri pentru Consiliul Politic Na{ional;
Elaboreazi qi propune Consiliului Politic Nafional strategia qi tactica politicd
a partidului, platforma electoral[, negociazd acorduri de alianfd cu alte partide ln
campania electoralE;
Executi hotdrdrile Consiliului Politic Nafional gi convoacii qedinfele acestuia;
Audiazdqi decide asuprarapoartelorde activitate ale Vicepregedinlilor, qefilor
de departamente qi Preqedinlilor Organizafiilor Teritoriale, de Tineret, de Femei gi
Primari ai PVP;
Propune spre aprobare Consiliului Politic Na{ional lista de candidafi pentru
alegerile parlamentare, candidatul la funclia de Preqedinte al Republicii Moldova,
Prim-ministru, membri ai cabinetului de miniqtri qi face modificEri in aceste liste in
conformitate cu prevederile Codului Electoral;
Aprobd regulamente speciale cu privire la funclionarea structurilor partidului;
Elaboreazl politica financiari qi materialE, coordoneazd asigurarea logisticS,
eviden[a contabili a veniturilor qi cheltuielilor;
Informeazd Consiliul Politic Nalional despre activitifile desfriqurate intre
gedin{ele acestuia;
Decide infiinfarea qi crearea unor grupuri de lucru imputemicite sii elaboreze
progftlme qi strategii de guvemare qi de negociere privind colaborarta cu alte
formaliuni qi sd instruiasci cadrele in partid;
Coordoneazd qi rezolvd divergenlele apdrute intre organiza{iile primare qi cele
teritoriale, inclusiv cele ce lin de desemnarea candidalilor la alegerile locale;
Propune Consiliului Politic Nalional platforma electoralE, formeazE Staff-ul
Electoral Central la alegerile parlamentare, locale generale, prezidenfiale 9i
referendumuri;
Propune sancliuni membrilor partidului in conformitate cu prevederile
prezentului Statut;
Audiazi rapoartele qefilor de departamente, ale preqedinlilor organiza{iilor
teritoriale, asigurd activitatea de organizare qi de consolidare a organizaliilor
teritoriale qi informarea operativd a lor;
Stabilegte responsabilitatea pe domenii a Vicepreqedinlilor qi a membrilor
Biroului Permanent Central;
Exercita qi arte tunctii 'ti"1xitT!'ff;:1'l::il1Tx,:lfrnit""* artor organe;

e.

a.

b.

c.
d.

e.
f.

g.

h.
i.
j.
k.

1.

m.
n.

o.

p.

q'

g.

Hotdragte asupra raportului de activitate al Biroul Permanent Central in
de Preqedinte sau de
f,erioada dintre qedinlele Consiliului Politic Nalionalprezentat
unul din Viceprqedin{ii Partidului;
stabilegte pozilia PVP in diferite situalii economice, politice qi sociale.
Asiguri realizarea hotiririlor Congresului, interpreteazd normele Statutului qi
alte acte interne cu caracter normativ;
Aprobd gi coordoneazl Strategia gi tactica in campaniile electorale, Ia
alegerile prezidenliale, locale generale qi parlamentare;
Apiobd, la propunerea Biroului Permanent Central, candidatul partidului la
alegerilJ Prezidenliale, candidatura la funcfia de Prim-ministru, lista candidafilor la
alegerile Parlamentare ale Republicii Moldova 5i introduce modif,rcfri in lista
respectivl in conformitate cu Codul Electoral;
Decide formarea alianfelor electorale qi post-electorale ale PVP cu alte partide
politice;
Adopt6 Programul de guvemare gi lista membrilor Guvernului din partea
partidului politic;
Propune Congresului modificarea qi completarea Statutului;
Adopti declaralii qi rezolu,tii;
Adopti decizii de excludere a membrilor sbi in cazurile previzute in prezentul

h.
i.
j.
k.

1.

m.
n.
o.
p.

Statut;

q.

valideaea hotdrarile Biroului Permanent central cu privire la delegarea
membrilor de partid in diferite func1ii publice;
r. La propunerea Comisiei Centrale de Cenzori sau a Curtii de Onoare qi Arbitraj
poate anula actele emise de organele de conducere ale organizaliilor teritoriale Ei
pri-ut" de partid precum qi hotirArile Biroul Permanent Central care contravin
prevederilor Statutare;
La propunerea Biroului Permanent Central poate include in perioada dinne
congrese in componenla sa pdni la l\Vo din numdrul total de membri aleqi la
Congres;
Exercite qi alte atribulii la necesitate cu excepfia prerogativelor Congresului.
Articolul 30. Biroul Permanent Central
Biro ul Permanenl Centrul este organul executiv la nivel nalional,
coruIuce activitatea Partidului Ei este ales de consiliul Politic Nalional cu
votul majoritdlii membrilot prezenli pentru o perioadd de 4 (patru) anl
Se convoacd la propunerea Preqedintelui partidului, Comisiei Centrale de
Cenzori, Comisiei de Onoare qi Arbihaj sau la propunetea a ll3 din membrii
Biroului Permanent Central ori de cdte ori este nevoie dar nu mai rar de doui ori pe

s.

t.

l.

a.

lunS;

b.

Numdrul membrilor Biroului Permanent central este stabilit de consiliul
Politic Nalional. in componenta sa din oficiu se includ: Preqedintele, Primvicepregedintele, Vicepreqedin{ii , Secretarul General al partidului qi un numdr de
membri stabilit de cdtre Consiliul Politic Nalional;
c. Biroul Permanent Central este condus de cdtre Pregedintele partidului iar in
lipsa acestuia de cdtre Prim-Vicepregedinte sau de unul din Vicepreqedinli;
7.3

j.

Exercitd qi alte atribu[ii prevdzute de legisla]ie $i statut.
31.3 In cazul vacanfei funcfiei de Pregedinte se convoacd Congresul
Exftaordinar al Partidului in termenii prevdzufi de art.28.1 lit."b" din prezentul
Statut, iar obligaliile acestei funclii se asigurd de c6tre Prim-vicepregedinte, in lipsa
acestuia Consiliul Politic Nalional desemneazd unul din Vicepreqedinli.
Articolul 32. Prim-vicepregedintele qi ViceprEedintii
32.1 Prim-vicepreSedintele este oles de Congres, Ia propanerea Pre;edintelai
de Partid sau a delegalilor la Congres, iar VicepreSedinlii Partidului sunt aleSi de
cdtre Consiliul Polilic Nalional, la propunerea Pregedintelui de Partid sau a
membrilor Consiliului Politic Nalional
votul majoritdlii membrilor
prezenli pentru o perioadd de 4 (patru) ani qi au urmdtoarele atribufii:
Asigurl coordonarea eficientd a organelor nalionale de conducere ale
partidului;
Monitorizeazi qi indrumeaz[ activitdtile departamentelor de specialitate;
Reprezintii partidul in relafiile oficiale prevdzute de statut qi in cazul
insdrcin6rii acestui gen de activitate face declaralii politice din numele partidului;
Activeazd in conformitate cu atribuliile delegate de organele de conducere ale
partidului;
In lipsa Preqedintelui partidului rcalizeazd atribuliile de funcfii ale acestuia.
32,2lncazulin care func{ia de Vicepregedinte este vacantd interimatul acestuia
vor fi indeplinite de un membru al Biroului Permanent Central desemnat, la
propunerea Preqedintelui Partidului, gi aprobat de cdtre Consiliul Politic Nalional.

cu

a.

b.
c.

d.

e.

Articolul 33. Secretarul General
33.1 Secretarul Genersl esle ales de Congres cu votul majoritilii delegatilor
prezenli pentru o perioadd de 4 (patru) ani gi are urmEtoarele atributii:
Conduce activitatea Secretariatului General qi executd deciziile Pregedintelui
Partidului, Consiliului Politic Nalional qi Biroului Permanent Cenhal al Partidului;
Elabor6azd Planul de instruire la nivel nalional qi asigurd instruirea membrilor
Organiza{iilor Teritoriale, dar qi a membrilor aleqi in funcfii de conducere;
Asiguri logistica Organizafiilor Teritoriale qi Primare ale partidului;
Propune Biroului Permanent Central strucfura de personal a Secretariatului
General gi nevoile bugetme anuale ale acestuia, bugetul anual de venituri qi cheltuieli
al acestuia;
Monitorizeazd colectarea cotizafiilor de membru din organizafiile Teritoriale
qi a dona[iilor sau a altor mijloace financiare legale, in coordonare cu Trezorierul
Partidului;
Pregdteqte qedintele Consiliului Politic Nafional qi ale Biroului Permanent
Central, semneazi procesele-verbale ale gedin{elor organelor cenftale ale Partidului;
Prezintd Biroului Permanent Central rapoartele despre activitatea
Secretariatului General qi organizaliilor teritoriale de partid;
Rispunde de pregdtirea profesionali a personalului, asigurd pistrarea
arhivelor partidului.
33.2 In activitatea sa este ajutat de secretarii adjuncti, secretarii executM numili
de Preqedintele Partidului la proprmerea Secretarului General.

a.

b.

c.
d.

e.

f,
g.

h.
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Pregedintele Partidului reprezintd pattidul in relaliile oJiciale Ia nivel
nalional;i internalional, este garantul executiv qi aI unitdlii PatTidului Politic

3l.l

"vorNTA POPORULUI":

a.

Pregedintele Partidului este ales de cdtre Congres la propunerea delegalilor
Congresului cu votul majoritilii delegafilor prezen{i prin alegeri libere 9i corecte,
egale, prin vot deschis sau secret qi liber exprimat pentru un termen de 4 (patru) ani;
La func1ia de Preqedinte al PVP iqi poate inainta candidatura orice membru de
partid care indeplineqte criteriile de eligibilitate conforrne cu prezentul Statut qi are
cel pulin 25 de ani;
Pregedintele PVP prezideazd gedinlele organelor de conducere ale Partidului
qi anume: lucririle Congresului, gedinfele Consiliului Politic Nalional qi ale Biroului
Permanent Central;
in caz de pierdere a alegerilor parlamentaxe Preqedintele Partidului iqi prezintd
raportul la Congresul Extraordinar care va avea loc in cel mult doui luni dupi data
validdrii alegerilor;
Prin pierderea alegerilor parlamentare se inlelege nedepdgirea pragului minim
electoral stabilit de legislafia in vigome la data desfrEurdrii alegerilor;
Congresul poate decide cu privire la retragerea sau menfinerea calitilii de
Preqedinte al Partidului.
31.2 Pregedinlele Partidului are urmdtoarele atriba(ii:

b.
c.

d.

e.
f.

Coordoneazd activitatea structurilor partidului de toate nivelurile,
promoveazd prin diferite mijloace imaginea qi interesele Partidului qi exprimd
mesajul politic al Partidului;
b. Reprezintd partidul in relafiile oficiale qi asigurd dialogul politic cu alte
partide qi formaliuni social-politice atet in tafr, cat fi peste hotare. Rezultatele
negocierilor ulterior se dezbat la Biroul Permanent Central, iar hotirdrile definitive

a.

sunt adoptate la Consiliul Politic National al partidului;

c.

Exprimi voinla solidard a tuturor membrilor, este garant al realizdrii

Programului politic Ai al respectirii Statutului gi al menlinerii unitS{ii partidului
politic, asigurE protejarea membrilor partidului de hi4uire politicE;
Promoveazi politica partidului, face declara{ii din numele organelor de
conducere ale partidului gi aduce la cunoqthla cetd{enilor viziunea qi pozilia
partidului pe diferite probleme de interes nafional;
Propune Consiliului Politic Na{ional candidaturile Prim-vicepreqedintelui,
Vicepreqedinfilor, Secretarului General qi ai gefilor de departamente;
La propunerea Secretarului General angajeazd qi elibereazi din funcfie in
conformitate cu legislalia muncii angajali in secretariatul partidului;
Dupi aprobmea de Consiliul Politic National semneazd qi prezinti la Comisia
Electorald Centrald lista candidalilor la func1ia de deputat in Parlamentul Republicii
Moldova, precum gi modificdrile efectuate in listb, dar gi candidatul la functia de
Preqedinte al Republicii Moldova;
Numeqte Trezorierul (contabilui) mandatarul financiar al partidului;
Emite dispozifii intru executarea hot6rdrilor organeleqr de conducere ale
partidului;

d.

e.
f.

g.

h.
i.

35,1 Organele de control ale partidului la nivel nalional sunt:
Comisia Centrall de Cenzori;
Curtea de Onoare gi Arbitraj.
Articolul 36. Comisia Centrali de Cenzori
36.1 Comisia Centrald de Cenzori este organul de control al activitililor
economic-frnanciare interne a organelor de conducere la nivel nafional gi teritorial,
exercita controlul corectitudinii gi legalitnlii administrdrii fondurilor partidului, al
modului de administrare a patrimoniului, informdnd Congresul Partidului cu privire
la activitatea sa.
Comisia Cenlrald de Cenzori se alege de citre Congres cu votul majoritdfii

a.
b.

a.

delegafilor prezenli pe o perioadd de 4 (patru) ani. Componenla nominald 9i
numeric6 se stabileqte dintr-un numdr impar de membri qi este constituitd din cel
pulin 3 (trei) membri;

b.

Membri Comkiei Cenlrale de Cenzpri

iqi aleg singuri

Preqedintele,

Vicepreqedintele qi Secretarul;
$edinfele Comisiei Centrale de Cenzpri se convoacd la necesitate la sesizarea
organelor de conducere ale partidului, ca urmare a unor semnaldri ale membrilor
partidului, sau din oficiu, dar nu mai rar decdt odatd la 6 (gase) luni;

c.

d.

$edintele Comisiei Centrale de Cenzori sunt deliberative, dac6 la ele
participi mai mult de jumdtate din membrii aleqi. Deciziile se adopt5 cu majoritatea
simplS a voturilor;
€. Comisia Centrald de Cenzori activeaz6 in baza unui Regulament aprobat de
Consiliul Politic Nalional al Partidului;
f. Persoanele alese in Comisia Centrald de Cenzori nu pot face parte din
organele de conducere ale partidului gi a Carlii de Onoare ;i Arbitraj;
C. In cazul sdvdrqirii unor abuzuri sau in cazul incllcErii prevederilor statutare,
membrii Comisiei Centrale de Cenzori a Partidului pot fi sanclionati de Congresul
Partidului.
36.2 Comisia Centrald de Cenzori are urmdtoarele atribulii:
Exercitii controlul activite,tii economic-financiare, bugetare gi patrimoniale a
organelor de conducere na{ionale qi teritoriale ale partidului;
Prezintd rapoarte Congresului, informeazd Consiliul Politic Nalional qi
Biroal Permanent Central despre anumite lacune depistate in activitatea acestor

a.

b,

organe.

Articolul 37. Curtea de Onoare qi Arbitraj
37.1 Curtea de Onoare Ei Arbitraj este organul intern de veriJicare a
integritdfri membrilor partidulai ;i a relaliilor tntre Organizaliile Primare,
Teritoriale Ei cele Ia nivel Central Si se alege de cdtre Congres cuvolul majoritdlii

delegalilor prezenli pe o perioadd de 4 (potru) ani,
Membri Curfii de Onoare gi Arbihaj sunt alegi de citre Congres din oameni
integri cu o verticalitate morall incontestabili, notorietate, pozilie civicl exemplard
gi viziune integri. Componenfa nominali qi numericl se stabilegte dintr-un numir
impar de membri qi este constituiti din cel pufin 3 (trei) membri;

a.
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33.3 Numirul qi activitdlile secretarilor adjuncli qi ale secretarilor executivi se
stabilesc prinff-un regulament de organizare gi funclionare al Secretariatului General
aorobat de Biroul Permanent Central.
33.4 in cazul in care functia de Secretar General este vacantd obligatiile
acestuia vor fi indeplinite de un membru al Biroului Permanent Central desemnat, la
propunerea Preqedintelui Partidului, aprobat de citre Biroul Permanent Central.

l.

CAPITOLUL V. SECRETARIATUL
Articolul 34. Secretariatul

Secretariatul activeaadin baza unui Regulament aprobat de citre Consiliul
Politic Nalional qi asigurl: activitatea organizaliilor primare qi teritoriale qi
ale organelor de conducere qi executive ale partidului; executarea hotdrdrilor
adoptate la toate nivelele; evidenla contabilS a veniturilor qi cheltuielilor
partidului; acordd suporhrl metodic qi logistic.
2. Activitatea Secretariatului este condusd de Secretarul General.
3. Secretariatul dispune de un personal angajat necesar desfbgurlrii activitdfii
sale. Specialigtii de departamente se angajeazd qi se concediazi de c6tre
Preqedintele partidului, la propunerea Secretarului General, in conformitate
cu legislalia muncii.
4. Structura qi departamentele de personal ale Secretariatului se aprobd de citre
Biroul Permanent Central la propunerile Secretarului General;
5. Secretariatul indeplineqte urmdtoarele atribufii:
a) organizeazd fluxul informalional in cadml partidului, stabilind
organigramele funcfionale qi circuitul documentelor in cadrul partidului;
b) realiz-eazA organigramele de competen{e, stabileqte atribufii, elaboreazi
regulamente inteme gi norme de aplicare ale statufului;
c) funclioneazi ca un centru de comand6, centralizAnd documentele inteme gi
transmitdndu-le cdtre destinatarii finali;
d) elaboreaed rapoarte cu privire la activitatea curentii prin care informeazE
organele de conducere ale partidului cu privire la stadiul indeplinirii hotirdrilor
precum qi asupra modului de desfiqurare a activitdfii partidului;
e) se ocupi de organizarea tuturor evenimentelor gi activitiifilor politice ale
partidului;
f) gestioneazd documentele elaborate de departamentele partidului, propunerile
legislative, iniliativele membrilor de partid;
g) se ocupi de asigurarea qi gestionarea infrastructurii partidului, de logistica
necesard desfiquririi activit6{ii, inclusiv a campaniilor electorale;
i) asigurd transmiterea mesajelor politice;
j) asigurd implementarea programelor gi proiectelor politice aprobate de
structurile de conducere ale partidului.

CAPITOLUL

\rI.

ORGANELE DE CONTROL LA NIVEL
NATIONAL

Articolul 35. Organele de control la nivel nafional
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39.3 Activitatea membrilor de partid promovali in func1ii in organele de conducere ale
Parlamentului qi ale autorititilor publice centrale sau locale are ca obiectiv realizarea
Programului partidului politic gi a hotdrdrilor organelor de conducere la nivelul
respectiv;
39.4 Membrii de partid aleqi in calitate de deputat in Parlament, consilieri de nivelul unu
gi doi, primari, precum qi persoanele care sunt desemnate de partid in func1ii de
demnitate publicd, in cazul in care organele de conducere ale partidului, din motive
de incdlcare a disciplinei partidului, le va retrage suportul politic, se obligi in mod
public sd depund mandatul delinut qi si demisioneze din funclia de demnitate
public6.
Articolul 40. Orgnizafia de Tineret (Voinfa tineretului)
40.1 Organizfiia de Tineret (Voinya tineretului) este o structurd internd de
paflid qi se organizeazd pe aceleasi citerii terilortale, urmdnd structurile ;iforma
de organizflre ale partidului PW.
40.2 Organiza{ia de Tineret iqi axeazd activitatea, in special, pe educarea
politicd gi civicd a tinerilor in spiritul democra{iei 9i in scopul realiz[rii politicii
partidului in domeniul tineretului
40.3 Organiza{ia de Tineret intruneqte tinerii-membri ai partidului care
activeazE in baza prezentului Statut gi Regulamentului Organizafiei de Tineret,
aprobat de cdtre Consiliul Politic Nalional,
40.4 Din orgaruza\ia de Tineret al PVP fac parte membrii partidului care

activeaed

la nivel Teritorial in structurile partidului qi au o vamt[ intre 18

(optsprezece) gi 35 (treizeci qi cinci) de ani.
40.5 Preqedinlii Organizaliilor de Tineret de nivel Teritorial sunt membri din
oficiu ai Consiliului Politic Teritorial.
40.6 Pregedintele Organizaliei de Tineret la nivel Na{ional este membru din
oficiu al Biroului Permanent Central.
Articolul 41. Orgnizafia de Veterani 9i seniori (Vointa veteranilor)
4l.l Organizalia de Veterani Si seniort estu o structurd internd de partid Ei se
organizeazi pe uceleasi crilerii teritoriale utmdnd structwile Si forma de
organizare ale partidului PW.

41.2 Orguiza[ta de Veterani qi seniori intruneqte veteranii-participanfi la
conflictele militare qi persoanele de vdrsta a treia ale partidului care activeazd inbaza
prezentului Statut qi Regulamentului Organizaliei de veterani qi seniori, aprobat de
cbtre Consiliul Politic Nalional,
41.3 Pregedintii Organizaliilor de Veterani qi seniori de nivel Teritorial sunt
membri din oficiu ai Consiliului Politic Teritorial.
41.4 Preqedintele Organizafiei de Veterani qi seniori la nivel Nalional este
membru din oficiu al Biroului Permanent Central.
Articolul 42. Organizafia de Femei (Yoinfa femeilor)
42.1 Organizalia de Femei este o structurd internd de partid Si se organiztazd
pe aceleaqi crilerii teritoriale urmftnd structwile ;i forma de organizare ale
partidalui PW.
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b.

Membrii Curtii de Onoare qi Arbitraj

iqi aleg singuri Pregedintele,

Vicepreqedintele qi Secretarul;
$edinfele Curlii de Onoare qi Arbitraj sunt deliberative daci la ele participE
mai mult de jumdtate din membri. Deciziile se aprobd cu majoritatea simpli a
voturilor acestora;
Curtea de Onoare qi Arbitraj funclioneazd inbaza unui Regulament propriu
aprobat de Consiliul Politic National qi se intrunegte la sesizarea membrilor de
partid, organelor de conducere ale partidului sau din propria ini[iativ6;
Persoanele alese in Curtea de Onoare qi Arbitraj nu pot face parte din organele
de conducere ale partidului qi din Comisia Central6 de Cenzori.
37.2 Curtea de Onoare qi Arbitrai indeplneqte urmetoarele atribufii:
Ofer6 consultanla de specialitate in vederea respectSrii Statutului PVP;

c.

d.

e.

a.
b.
c.

Solufioneazilitigiileprivindsancfiuniledisciplinare;
Sol4ioneazi problemele privind alegerile interne de nivel Primat, Teritorial
gi alegerea delega{ilor la Conferinle Ei Congres, avizeazd reprezentan}ii partidului
la foruri Internalionale;

d.

Aplaneazd eventualele contradicfii ce pot apErea intre organele de conducere
Teritoriale qi cele de nivel Central, intre Organizaliile Primare gi cele Teritoriale;

e.

Examineazb cererile, sesizlrile qi reclamafiile la adresa organelor de
conducere ale partidului ce lin de competenla lor;
Avizeazi la cererea Biroului Permanent Cenlral candidaturile propuse din
partea partidului pentru alegerile parlamentare, generale, locale, in administra{ia
publici central[ gi locali, in organele de conducere ale partidului la nivel teritorial
qi nalional;
Prezintd Congresului rapoarte de activitate.
CAPITOLUL VII. ORGANELE CENTRALE DE SPECIALITATE

f.

g.

SI ALTE STRUCTURI LA NIYEL NATIONAL
38.1 Organele de specialitate ale partidului la nivel nafional sunt:
c. Fracfiunea Parlamentari qi grupurile de Consilieri;
d.
Organizalia de Tineri (Voinfa tineretului);
e.
Organizafia Veteranilor gi seniorilor (Voinfa veteranilor);
f.
Organizafia Femeilor (Voinla femeilor);
g.
Asociafia Primarilor qi Aleqilor Locali (Voin{a alegilor Iocali);
h.
Alte Asociafii sau Ligi Profesionale.
Articolul 39. Frac{iunea Parlamentari qi Grupurile de Consilieri
39.1 Fracliunea Parlamentard ;i grupurile de Consilieri, Deputafii Parlamentului
Republicii Moldova igi exerciti mandatul in cadrul frac{iunii parlamentare iar
consilierii din organele locale aleqi pe listele partidului politic iqi exerciti mandatul
in cadrul grupurilor de consilieri ai partidului, precum qi in cadrul alianlelor la care
acestea aderi;
39.2 Fracfiunea parlamentard qi grupurile de consilieri promoveazd Programul gi strategia
poiitici a partidului, conform deciziilor adoptate de organele de conducere ale
partidului politic;
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43.7 Pregedinlii Asociasiilor Primarilor si Alesilor Locali de nivel Teritorial
sunt membri din oficiu ai Consiliului Politic Teritorial.
43.8 Preqedintele Asociafiilor Primarilor Si AleSilor Localila nivel Nafional
este membru din oficiu al Biroului Pennanent Central'

Articolut 44. Alte Asociafii sau Ligi Profesionale
44.1 in scopul promovdrii qi apdrdrii intereselor social-profesionale, respectirii
legislaliei muncii qi protecfiei sociale a oamenilor muncii din ramurile economiei
{drii, a pedagogilor, medicilor, oamenilor de cultur6, qtiintd qi altor categorii - in
cadrul partidului pot fi create asocia{ii (ligi) profesionale corespunzitoare'
44.2 Asocialiile (ligile) profesionale sunt formate, de regul6, de cdtre membrii
qi simpatizanlii partidului, care igi desfdqoar6 activitatea intr-un domeniu specific.
44.3 Asocialiile (ligile) profesionale se organizeaza qi iqi desf6goard activitatea
inbaza prezentului Statut gi a Regulamentului, aprobat de citre Consiliul Politic
Nalional.

CAPITOLT]L

VIII. FINANTAREA $I ADI\{INISTRAREA
PATRIMONIULUI

Articolul 45. Mijloacele financiare qi patrimoniul
45.1 Prerogativele de administrare a finanlelnr Ei a patrimoniului la nivel
na{ional precum Ei gestionarea resurselor Partidului sunt atribuite Preqedintelui
Partidului.
45.2 MijloaceleJinanciare si patrimoniul partidulzi sunt resursele financiare,
bunurile mobile qi imobile sau echipamentele pentru realizarea sarcinilor statutare qi
a programelor de activitate conforme cu necesitdlile qi activitlfile programate,
respectdnd legislaliain vigoare gi prevederile prezentului Statut.
45.3 PVP are dreptul s[ dispund, cu titlu de proprietate, de cl6diri, utilaje,
edituri, tipografii, publica{ii, mijloace de transport, precum qi de alte bunuri
neinterzise prin lege. Bunurile partidului politic nu pot fi utilizate in alte scopuri
decAt pentru realizarea sarcinilor statutare.
lS.l partiaU este in drept sd desfiqoare o activitate editoriali qi s[ dispun[ de
mijloace de informare in mas6, sd aibd o activitate legatd de administrare a
proprietalii sale, precum qi alte activitali economice ce rezultd direct din scopul
prevdzut de prezentul Statut.
45.5 Patrimoniul partidului, inclusiv veniturile, nu pot
proprietate privati intre membrii acestuia'

a.
b.

fi distribuite cu titlu de

Articolul 46. Sursele de finanfare
46.1 Swsele de Jinanlare ale pattidului sunt urmdtoarele:
Cotizatiile de membru;

Donaliile, inclusiv cele colectate

in

cadrul manifestdrilor de agrement,

culhuale, sportive sau altor manifestiri de masd organizate de partid;
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axeazd activitatea, in special, pe antrenarea
femeilor indiferent de rasd, origine etnicd qi confesiune, care urmdresc scopuri gi
viziuni comune de redresare a situaliei social politice qi economice, in viala politicd
qi civici a femeilor in spiritul democrafiei qi in scopul participdrii gi implicirii active

422 Orgmizagia de Femei iqi

tufuror femeilor
42.3 Direcliile principale de activitate ale Organizaliei de Femei vizeazd in
aceeagi misuri toate domeniile vielii politice ale partidului qi promoveazd egalitatea
de gen qi de qanse a tuturor femeilor.
42.4 Promovarea femeii in societate, aplicarea normelor democratice qi a
principiilor de meritocralie qi profesionalism pentru implicarea acestora in viala
politici, in structurile statului qi in organele de decizie sunt scopuri de bazA ale
partidului.
42.5 Organizalia de femei intruneqte femeile din toate structurile teritoriale ale
partidului.
42.6 Oryanizalia de femei a partidului activeazdinbaza prezentului Statut qi
Regulamentului acestei orgarizalii, aprobat de c6tre Consiliul Politic Nalional.
42.7 Preqedinlii Organizaliei de femei de nivel Teritorial sunt membri din oficiu
ai Consiliului Politic Teritorial.
42.8 Pregedintele Organizaliei de femei la nivel Nalional este membru din
oficiu al Biroului Permanent Central.
Articolul 43. Asocia{ia Primarilor qi Aleqilor Locali (Voinfa aleqilor
locali)
43.1 Asocialia PfimailIor Si Ale;ilor Locali este o structurd internd de partid
Ei se organizeazd pe aceleasi crilerii teritoriale, urmdnd structurile ;i forma de
organizare ale partidului PVP.
43.2 Asocialia Primarilor Si Alegilor Locali igi axeazl activitatea, in special,
pe antrenarea gi schimbul de experien{i intre Primari qi Alegii Locali de diferite
nivele, ale Organizaliilor Teritoriale qi cele Primare de partid. Asocialia urmdregte
drept scop consolidarea Organizaliilor Teritoriale de partid, ale administra[iilor
publice locale de nivelul unu gi doi, colaborarea gi formarea unor viziuni comune de
solulionare a problemelor la nivel local, facilitarea businessului mic gi mijlociu,
aplicarea qi realizarea proiectelor europene qi internalionale de dezvoltare durabild
in localitEf.
43.3 Direcliile principale de activitate aAsocialiei Primarilor Si AleSilor Locali
vizeazd, in aceeaqi mdsurd toate domeniile de administrare rurali qi ordgeneasci,
promovarea unor relafii de parteneriat, dezvoTtarea capacitililor administrative qi
potenlialului organizaliilor de partid.
43.4 Asocialia Primarilor qi AleSilor Locali acLiveazd, conform principiilor de
meritocralie qi profesionalism, de consolidare a instituliilor stahrlui gi a autoritifilor
desconcentrate in teritoriu.
43.5 Asociaqia Primarilor Si AleSilor Locali inlrvne,;te toate Organiza,tiile qi
Structurile Teritoriale in care partidul are reprezentanfi, alegi locali sau primari.
43.6 Asocialia Primarilor Si AleSilor Locali activeazd.inbaza prezentului Statut
qi Regulamentului acestei organizalii, aprobat de cdtre Consiliul Politic Nafional.
a
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49.2 Alocafiile din bugetul de stat vor fi utilizate la decizia organelor de
conducere ale partidului politic pentru urmdtoarele destinafii:
a. cheltuielipentruintrelinereasediilor;
b. cheltuielidepersonal;
c.
cheltuieli pentru presd gi material promofional;
d.
cheltuieli de deplasare in fari gi in striinitate;
e.
cheltuieli pentru telecomunica{ii;
cheltuieli pentru primirea delegafiilor din str6initate;
f.
E. plata cotizaliilor de membru al organiza{iilor internalionale din care partidul
respectiv face parte;

h.
i.
j.
k
l.

investilii in bunuri mobile gi imobile necesare activitElii partidului respectiv;
cheltuieli de birotica;
cheltuieli de protocol;
cheltuieli pentru campania electoralE;
cheltuieli pentru organizarea de intruniri, manifesta{ii publice, seminare gi alte
cursuri de instruire pentru membrii de partid, desfbqurate pe teritoriul fdrii.

CAPITOLUL DL PROCEDURA INTERNA A ALEGERILOR $I

LUAREADECIZILOR

Articolul 50. Procedura alegerilor interne
50.1 $edinlele Organelor de conducere ale Partidului de toate nivelele sunt
considerate deliberative in cazul in care sunt prezenfi majoritatea simpl[ a membrilor
(delegafilor) cu drept de vot.
50.2 HotdrArile primite in cadrul qedinlelor se adopti cu majoritatea simpli de
voturi a membrilor (delegafilor) prezenli.
50.3 in cazul alegerilor organelor de conducere, votul se exprim[ in mod
deschis qi liber exprimat in conformitate cu prevederile Statutului gi a Legii
partidelor politice.
50.4 Hotiir6rea cu privire la alegerea sau revocarea Preqedintelui se adoptd cu
votul majoritAfii delegalilor prezenli, prin vot deschis sau secret qi liber exprimat.
50.5 in cazul in care, in urma votdrii organelor de conducere, voturile sunt la
egalitate, urmeazd sb fie desemnatd o persoand din conducere care sd perfecteze un
nou proiect de hotdrAre pe marginea subiectului qi adoptarea deciziei.
50.6 Congresul Partidului, care alege conducerea partidului, finalizeazd
procedura de alegere in partid la toate nivelele pentru perioada specificatd in
orezentul Statut.
50.7 in cazul in care exercitarea mandatului a expirat iar alegerile pentru
urmitorul mandat nu au avut loc, Membru organului de conducere iqi exerciti in
continuare mandatul pdnd la alegerea succesorului sdu.
50.8 Pentru locurile devenite vacante in organele de conducere, se desemneaz6
interimari, in condiliile prevdzute de prezentul Statut, intermeni rezonabili, urmeazi
a se alege a\i mandatari in conformitate cu prevederile Statutului.
50.9 Revocarea din funcfie, indiferent de func,tia de{inutd in organele de
conducere, se declanqeazd de 1/3 din totalul membrilor forului respectiv gi se decide
in sesiune extraordinard cu o majoritate simpld.
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c.

Aloca(iile de la bugetul de stat, in conformitate cu Legea privind partidele
politice gi Legii bugetelor anuale;
;. Toate operalille de incasare qi platd se fac prin conturi bancare in lei sau valutiqi
striini depusi in contul partidului prin bdnci cu sediul in Republica Moldova
gestionate prin mandatari financiari ai partidului respectdnd legislalia;
;. procldura de gestionare a surselor financiare se efectueazl in conformitate cu
legislafia in vigoare gi Regulamentul aprobat de Consiliul Politic National.
Articolul 47. Cotizp,tiile
47.1 Cotiza\iile de membru al partidului se stabilesc in mdrime de la 12 lei pe
an.

a.

Achitarea cotiza[iei se face semestrial prin operaliuni bancare, incasare sau
virament de valutd nalionalE in conturile bancme deschise la unele bdnci care
activeazd pe teritoriul Republicii Moldova;
tn nu*.r* la sediul Organiza{iilor Primare, Teritoriale sau Na{ional5" in
monedd national5;
La nivelul fiecdrei organizalii (Primme, Teritoriale sau Nafionale), Biroul
corespunzEtor desemneaz[ o persoand responsabild de incasarea cotizaliilor de
membru gi de finerea Registmlui cotizafiilor de membru;
La-incasarea cotizafiei de membru este obligatorie identificarea membrului
prin verificarea numelui, prenumelui Ei codului personal (IDNP);
in cazul incas6rii sumelor cotizafiilor de membru in numerar, persoana
responsabilE de incasarea cotizafiilor de membru va elibera bonul de incasare qi va
inregistra imediat operatiunea de incasme in Registrul cotizaliilor de membru,
conform modelului prev5zut de legislafia in vigoare;
Cotizaliile de membru incasate in numerar vor fi virate de cEtre persoana
responsabild de incasarea cotizafiilor in conhrl bancar al Partidului, in termen de 5
zile lucritoare din ziua incasdrii;
sumele cotizafiilor de membru incasate in contul bancar sunt confirmate prin
documentele primare intocmite de instituliile financiare care au incasat qi au efectuat
viramentul;
registrele
Informafiile privind cotizaliile de membru, inscrise
corespunzdtoare, sunt totalizate semestrial de cdtre persoana responsabild, in baza
copiil,or transmise de organizaliile primare qi teritoriale, autentificate prin semnetura

b.
c.

d.

;.

f.

g.

h.

persoanei responsabile gi

in

;tampili;
partid
care sunt elevi, studenli, pdrinli cu mulli copii, gomeri,
de
Membrii
i.
pensionari pot adresa o cerere Secretariatului General prin care vor solicita scutirea
parliald sau totald de plati a cotizaliilor.
Articolul 48. Donafiile
48.1 Donaliile reprezintd contribulii materiale sau financiare 9i sunt servicii
acceptate de partid cu titlu gratuit Si necondifionat din partea persoanelor fizice sau
juridice care au reqedinla in Republica Moldova in conformitate cu legislalia.
Articolul 49. Alocafiile de la Buget
49.1 Atocafile de la Bugetul de stat se stabilesc ai se gestioneazi potrivit
legisla{iei privind finan{area partidelor politice'

53.3 Modificarea sau completarea statutului gi programului Partidului poate fr
frcuti conform procedurii previzute in prezentul Statut, Ei anume
a. La cererea a cel pu{in l/3 din numErul Organizafiilor Teritoriale;
b. La inifiativaBiroului Permanent Central;
decizia urrnind a fi validatd de c6tre Consiliul Politic Nalional qi aprobati de
congres, fapt despre care se comunica Agenliei Servicii Publice in termen de cel
mult 30 de zile de la data adoptdrii hotnririi respective'
Articol 54. Autodizolvarea
54.1 Autodizolvarea Partidului poate avea loc atunci c6nd nu mai pot fi
realizate sarcinile statutare, lipsesc fondurile necesare, in cazul reducerii numdrului
de membri ai Partidului sub limita prevazuta de legislafia in vigoare sau odat6 cu
realizarea obiectivelor Statutului'
54.2 Autodizolvarea este urmati de procedura de lichidare, care se rcalizeazi"
tn conformitate cu prevederile legislaliei in vigoare. in procesul de lichidare PVP
va utiliza denumirea sa cu menfiunea ,jn proces de lichidare".
Articolul 55. Procedura de lichidare
55.1 Partidul iqi inceteazd activitatea prin reorganizare sau autodizolvare in baza
hot6rdrii Congresului, adoptatd in condifiile stabilite de prezentul Statut cu votul a
2/3 dn delegalii alefi. (art.27.l lit"f').
Z. Lichidarea Partidului se efecfrteazdde Comisia de Lichidare, numit6 de c6tre
Congres sau de instanfajudec[toreascd in condiliile legii.
3. Biroul Permanent Central al Partidului va depune la organul de inregistrare o
cerere cu privire la inregistrarea declanqdrii lichidnrii Partidului qi va comunica
datele membrilor Comisiei de lichidare.
4, Comisia de lichidare sau lichidatorii dispun de drepturi qi obligalii care nu
contravin scopului lichiddrii. Comisia de lichidare sau lichidatorii suspendd
activitatea PVP, trcaseazd creanlele de la debitori, vinde activele, satisface cerin{ele
creditorilor Ei repartizeazd activele care au rdmas conform prevederilor legale qi
statutare.

5.

Dupd incheierea procedurii de lichidare a PVP, lichidatorii au obligalia sd
intocmeasc6 bilanpl de lichidare qi s[-1 prezinte spre aprobare Ministerului Justiliei
gi Inspectoratului fiscal, precum qi sdJ publice in Monitorul oficial al Republicii
Moldova.
Activele rdmase dupd satisfacerea pretenliilor creditorilor nu pot fi distribuite
intre membrii PVP gi membrii organelor acestuia gi se utilizeaz[ pentru tea]izarea
scopurilor stabilite in Statut, conform hotS'rdrii Congresului.
Comisia de lichidare sau lichidatorii rdspund pentru daunele cawate
creditorilor in cazul in care nu gi-au indeplinit obligatiile ce ii revin, a distribuit
activele PVP inainte de a satisface pretenfiile creditorilor sau cu incdlcarea legii sau
prezentului Statut.
Comisia de lichidare sau lichidatoriipoartdrdspunderepentrudaunele cauzate
PVP din culpa sa.

6.

7,

S.

CAPITOLUL XII. DISPOZITII FINALE $I TRANZITORII
Articolul 56. Dispozifii finale qi tranzitorii
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Articolul 51. Procedura de alegere a Preqedintelui
51.1 Preqedintele Partidului este ales in cadrul Congresului in conformitate cu
urmitoarele:
a. Pentru desfrqurarea procedurii de alegere a Pregedintelui partidului in cadrul
Congresului, Comisia de numirare a voturilor inregistreazd candidaturile propuse in
cadrul forumului, arbitreazd dezbaterile qi propunerile care au loc;
b. in baza principiilor de democralie intern6, comisia de numirare a voturilor
inregistreazl qi aprobi candida{ii pretendenfi la funcfia de Preqedinte al partidului;
c. Pentru a fi incluse in buletinul de voto candidaturile inaintate vor fi supuse
dezbaterilor in ordinea in care au fost inaintate;
d. in cursd se inregistreazi cel pulin doi candidali.

CAPITOLUL >L DELEGAREA CANDIDATILOR PARTIDULUI iN
ALEGERI
Articolul 52. Delegarea candidafilor partidului in alegeri
de

52.1 Lista candidatilor la alegerile parlamentare din partea PVP este aprobati
Consiliul Politic Na{ional al Partidului la propunerea Biroului Permanent

Central.

52.2 Lista candidalilor la funcliile de consilieri de nivelul doi' inclusiv
candidalii la func1ia de primari a ora;elor qi a municipiilor in alegerile locale din
partea PVP este coordonatd cu Biroul Permanent Central al Partidului la propunerea
Biroului Executiv Teritorial al Partidului Ei aprobatd de Consiliul Politic Teritorial.

candidalilor la frmcliile de consilieri de nivelul unu, inclusiv
candida{ii la funcfia de primari in alegerile locale din partea PVP este inaintati de
Biroul Executiv Teritorial qi aprobatd de Consiliul Politic Teritorial al Partidului la
propunerea Pregedintelui organizaliei primare qi coordonatd cu Adunarea Generald

523 Lista

din localitatea corespunzdtoaxe.

CAPTTOLUL Xr. MODr/L DE R.EORGANTZARE $r fo\TCEATAREA

ACTIVITATII PARTIDULUI
Articolul 53. Reorganizarea qi incetarea activitifii partidului
53.1 Partidul Politic IVOINTA POPORULUIT' $i tnceteazd activitatea, prin
fuziune (contopire Ei ahsorblie), desnembrare (diviaare gi separare) sau
transformare, in condi|iile legii cu privire Ia partidele politice;i conform deciziei
CongresuluL
53.2 Partidul iqi inceteazd activitatea prin:
Reorganizare, conform prevederilor legii gi pierderii in urma reorganizSrii a
personalitnf i juridice;

a.

b.

Autodizolvare prin hotiirdrea congresului cu votul

a 2/3 dn

numirul

delegafilor prezenli;
Dizolvarea pronunfati prin hotir6rea defrnitivl a Cu4ii de Apel la cererea
Ministerului Justifiei;
Declararea neconstitufionalitdtii partidului prin hotdrArea Curtii
Constitulionale.

c.

d)
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56.1 Toate procesele-verbale qi hotararile organelor centrale de conducere ale
partidului uot u't r" for{6 juridica doar fiind semnate de cdtre Preqedintele qi PrimPartidului.
vicepreqedintele
-56.2
Prezentul statut intr6 in vigoare ir momentul inregistrdrii la Ministerul
Justitiei.
Calitatea de membru la etapa constituirii Organizafiilor Teritoriale qi Primare
se obfine prin indeplinirea unei cereri de aderare.
Statutul partidului este obligatoriu pentru toate organizafiile primare'
teritoriale qi altJorganizalii ale partidului precum 9i pentru toli membrii de partid.

a.

3.

4.

Prezentul statut poate

fi

modificat numai de Congresul partidului.

Reglement5rile care nu sunt prevlzute expres in prezentul Statut se completeazi de
drept cu respectarea prevederilor legale qi a legii privind partidele politice, alte
regiementarispeciale vor fi aprobate de Consiliul Politic Nafional la propunerea
Biroulai Permanent Centrul al PVP'
congresul abiliteazd secretariatul congresului s6 efectueze modific[rile
stilistice necesare, p6n5 la prezentaxea actelor de
redaclional-e, ortografi.ce
inregistrare la Ministerul Justifiei.

5.

;i

Pregeilintele Partidului

Nume, Prenume
Semntrtura

Secretarul gedinfei
Congresului de

Preqedintele gcdinfei
Congresului de Constituire

Constituire
Nume, prenume

Nume, prenume

Semntrtura

Semnitura

Anexa

I la Statutul Partidului Potitic "VOINTA POPORULUI"

Simbolul permanent sub formd graficd alb'negru qi color

37

:

38

