Aprobat
la
Congresul
de
constituire a Partidului Politic
”Partidul Acțiune și Solidaritate”
din 15 mai 2016

STATUTUL
PARTIDULUI POLITIC
„PARTIDUL ACŢIUNE ŞI
SOLIDARITATE”
(PAS)
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MODIFICAT
Decizia Consiliului Politic Național nr.1/7 din 10 noiembrie 2018; înregistrată la
Agenția Servicii Publice la 20 noiembrie 2018
Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7 octombrie 2017; înregistrată la
Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017
Decizia Consiliului Politic Național nr.4/1 din 28 mai 2017; înregistrată la Ministerul
Justiției la 12 iunie 2017

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. – Partidul Politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate” (în continuare PAS)
este un partid politic constituit în baza asocierii benevole a cetăţenilor Republicii
Moldova cu drept de vot, care, prin activităţi comune şi pe principiul liberei
participări, contribuie la conceperea, exprimarea şi realizarea voinţei lor politice.
Art.2. – Forma organizatorico-juridică a PAS este partid politic.
Art.3. – (1) Denumirea integrală a partidului este Partidul Politic „Partidul
Acţiune şi Solidaritate”.
(2) Denumirea prescurtată a partidului este „PAS”.
Art.4. – Activitatea PAS se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii
Moldova, în deplină conformitate cu Programul său, cu prezentul Statut şi cu actele
adoptate pe baza şi pentru aplicarea acestuia, respectînd prevederile Constituţiei şi ale
legislaţiei ce reglementează activitatea partidelor.
Art.5. – (1) Simbolul permanent al PAS îl reprezintă cuvîntul „pas” – acronim
al denumirii depline a partidului – scris cu litere mici, cu fontul Verdana/Tahoma,
încadrat între slash-uri. Simbolul permanent al PAS sub formă grafică, alb-negru şi
color, este redat în anexă.
(2) Simbolul electoral al PAS se aprobă prin decizia Biroului Permanent
Naţional.
Art.6. – (1) PAS este organizat după principiul de organizare administrativteritorială a Republicii Moldova.
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(2) PAS obţine statutul de persoană juridică din momentul înregistrării sale
la Ministerul Justiţiei, dispune de patrimoniu, conturi bancare, ştampilă, foi cu antet şi
sigiliu.
(3) Adresa juridică a PAS este: municipiul Chişinău, str.Calea Ieșilor, nr.61/1,
ap.158. Adresa juridică poate fi schimbată prin decizia Biroului Permanent Național.

CAPITOLUL II. OBIECTIVELE ŞI PRINCIPIILE
DE FUNCŢIONARE ALE PAS
Art.7. – (1) PAS este un partid de centru-dreapta, care împărtăşeşte şi
promovează doctrina liberalismului social.
(2) PAS pledează pentru valorile democratice, statul de drept, supremaţia
legii, separarea puterilor în stat, pluralismul politic, principiile liberalismului social şi
edificarea unei economii bazate pe cunoaştere şi servicii, protecţia libertăţilor
fundamentale ale omului, principiul egalităţii în faţa legii, respectarea dreptului la
proprietate şi asigurarea egalităţii oportunităţilor.
(3) PAS este adeptul valorilor fundamentale ale liberalismului
(individualismul, egalitarismul, universalismul şi progresismul), considerînd că
valoarea individului este primară, superioară în raport cu orice colectivitate (stat, grup
etnic, grup social). În viziunea PAS, obligația statului este să ofere cetăţenilor
protecţie şi stabilitate socială, să construiască o societate incluzivă, în care fiecare
persoană, indiferent de experienţa şi circumstanţele vieţii poate să-şi dezvolte
nestingherit potenţialul, o societate bazată pe respect, echitate, onestitate şi justiţie
socială.
Art.8. – (1) Obiectivele urmărite de PAS în activitatea politică sînt:
a)

construirea unui sistem politic echilibrat și integru;

b)

lupta împotriva corupției;

c)

asigurarea independenței justiției;

d) dezvoltarea unei economii puternice bazate pe inițiativa privată
sănătoasă;
e)

modernizarea administrației publice;

f)

asigurarea unei educații de calitate;

g)

consolidarea valorilor culturale;

h)

crearea condițiilor pentru creșterea competitivității agriculturii;
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i)

dezvoltarea unei infrastructuri moderne;

j)

asigurarea protecției mediului şi a dezvoltării durabile;

k)

dezvoltarea serviciilor de sănătate accesibile și de calitate;

l)

oferirea protecției sociale adecvate;

m) promovarea unei politici externe subordonate intereselor cetățenilor
Republicii Moldova;
n)

implicarea diasporei în dezvoltarea Republicii Moldova.

(2) PAS promovează integrarea plenară a Republicii Moldova în Uniunea
Europeană ca fiind calea cea mai firească de dezvoltare socială, economică, politică şi
de coeziune a societăţii din Republica Moldova.
Art.9. – (1) Organele de conducere ale PAS îşi desfăşoară activitatea conform
principiilor democraţiei, transparenţei şi meritocraţiei. Pentru asigurarea bunei
funcţionări a organelor de conducere, activitatea acestora este supravegheată şi
evaluată de forurile superioare.
(2) PAS garantează dreptul la liberă exprimare şi activitate a membrilor, în
interiorul şi în afara partidului, în măsura în care exercitarea acestui drept nu afectează
negativ imaginea partidului sau/şi interesul public.
(3) PAS se angajează să facă politică în mod responsabil, curat şi
transparent, precum şi să readucă politica la scopul ei fundamental, de a fi în serviciul
binelui comun.
(4) PAS este adeptul unui dialog civilizat, descurajînd atacul la persoană şi
limbajul violent şi discriminatoriu.

CAPITOLUL III. DOBÎNDIREA, ÎNREGISTRAREA, SUSPENDAREA ŞI
ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL PAS. INCOMPATIBILITĂŢI
Art.10. – (1) Poate deveni membru al PAS cetăţeanul Republicii Moldova:
a) care are drept de vot;
b) căruia nu îi este interzis prin lege să deţină calitatea de membru de partid;
c) care nu a fost condamnat, printr-o hotărîre judecătorească definitivă şi
irevocabilă, la interzicerea asocierii politice sau la pierderea drepturilor politice şi
cetăţeneşti;
d) care nu este condamnat printr-o sentinţă penală definitivă şi irevocabilă
pentru fapte de corupţie;
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e) care aderă la Angajamentul pentru Acţiune şi Solidaritate al PAS, la
Statutul şi la Programul PAS; textul Angajamentului este aprobat de Biroul
Permanent Național.
(2) Cererea de aderare la PAS se adresează Organizaţiei Locale a PAS în raza
căreia solicitantul îşi are domiciliul, reşedinţa, loc de muncă sau în care acesta dorește
să activeze. În cazul lipsei Organizaţiei Locale, cererea se depune la Organizaţia
Teritorială a PAS. În cazul lipsei Organizaţiei Locale şi a Organizaţiei Teritoriale,
cererea de aderare la PAS se adresează Organizaţiei Naţionale.
(3) Cererea de aderare se examinează de Biroul Permanent al Organizaţiei
Locale, respectiv de Biroul Permanent Teritorial sau de Biroul Permanent Naţional,
care va lua o decizie de acceptare sau de respingere a cererii în cel mult 30 de zile
calendaristice de la depunerea acesteia.
(4) Decizia de acceptare este comunicată Organizaţiei Teritoriale, pentru a
include persoana în Registrul Membrilor Organizaţiei Teritoriale, care, la rîndul său,
informează Secretariatul General al PAS în vederea includerii persoanei în Registrul
Naţional al Membrilor PAS.
(5) Odată cu acceptarea cererii, persoana respectivă devine membru al PAS în
organizaţia la care a depus cererea, dobîndind toate drepturile şi responsabilităţile care
decurg din această calitate conform prezentului Statut.
(6) Decizia de respingere a cererii trebuie să fie motivată de către Biroul
Permanent al Organizaţiei Locale, respectiv de către Biroul Permanent Teritorial sau
Biroul Permanent Naţional.
(7) În cazul în care cererea de aderare este respinsă de Biroul Permanent al
Organizaţiei Locale, respectiv de Biroul Permanent Teritorial, în cel mult 5 zile
calendaristice de la comunicarea respingerii, solicitantul/solicitanta poate sesiza
Biroul Permanent Teritorial, respectiv Biroul Permanent Naţional. Decizia Biroului
Permanent Teritorial în cazul contestării deciziei Biroului Permanent al Organizaţiei
Locale, respectiv cea a Biroului Permanent Naţional în cazul contestării deciziei
Biroului Permanent Teritorial, se ia în maximum 10 zile calendaristice, este definitivă
şi se comunică de îndată solicitantului şi biroului permanent al organizaţiei care a
respins cererea.
(8) În cazul în care cererea de aderare este respinsă de Biroul Permanent
Naţional, în cel mult 5 zile calendaristice de la comunicarea respingerii,
solicitantul/solicitanta formulează o contestaţie motivată la adresa acestuia. Decizia
Biroului Permanent Naţional se ia în maximum 10 zile calendaristice şi este
definitivă.
(9) În orice moment după acceptarea cererii, orice alt membru al PAS poate
depune o contestaţie motivată la Comisia Naţională de Integritate, care trebuie să ia o
decizie în maximum 10 zile de la depunerea constestaţiei. În cazul în care Comisia
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Naţională de Integritate revocă decizia de acceptare a cererii printr-o decizie
definitivă, aceasta se comunică de îndată biroului permanent al organizaţiei care a
adoptat decizia de acceptare, care, la rîndul său, întreprinde acţiunile cu privire la
radierea persoanei din registrele de membri ai PAS.
[Art.10 alin.(9) modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.11. – (1) Un membru al PAS poate aparţine unei singure Organizaţii
Locale.
(2) Transferul membrului de partid într-o nouă Organizaţie Locală implică
automat radierea lui din Organizaţia Locală anterioară.
(3) Transferul la o altă Organizaţie Locală din cadrul PAS se realizează printro cerere depusă la Organizaţia Locală în raza căreia membrul PAS îşi are noul
domiciliu, reşedinţă, loc de muncă sau în care acesta doreşte să activeze. Biroul
Permanent al Organizaţiei Locale respective, după luarea deciziei de acceptare, va
comunica Organizaţiei Locale din care a făcut parte solicitantul despre efectuarea
transferului.
(4) În cazul în care membrul PAS nu aparţine unei Organizaţii Locale din
cauza inexistenţei acesteia, la constituirea Organizaţiei Locale din raza domiciliului
sau reşedinţei membrului PAS, acesta obţine de drept calitatea de membru al PAS în
respectiva Organizaţie Locală.
(5) Dispoziţiile alin.(1)-(3) sînt aplicabile şi în cazul transferului membrului
PAS dintr-o Organizaţie Locală într-o Organizaţie Teritorială în care nu este
constituită Organizaţia Locală a localităţii în care acesta îşi are noul domiciliu,
reşedinţă, loc de muncă sau în care doreşte să activeze şi viceversa.
Art.12. – (1) Registrul Naţional al Membrilor PAS este creat şi actualizat de
către Secretariatul General al Partidului.
(2) Separat se pot ţine, de către Secretariatul General al PAS, registre ale
simpatizanţilor şi voluntarilor.
(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea
prevederilor legale în acest domeniu.
Art.13. – (1) Calitatea de membru al PAS se suspendă în următoarele cazuri:
a) la cererea scrisă a membrului, în cazul incompatibilităţii calităţii de
membru de partid cu funcţia deţinută sau al oricăror altor motive invocate de membru
(autosuspendare);
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b) în cazul în care membrul este urmărit penal pentru acte de corupţie şi/sau
comiterea unor infracţiuni grave şi/sau deosebit de grave, pe durata cuprinsă între data
pornirii urmăririi penale şi data pronunţării unei hotărîri judecătoreşti definitive şi
irevocabile;
c) ca sancţiune disciplinară, conform prevederilor art.20 lit.b), precum şi în
alte cazuri în care organele competente vor decide suspendarea calităţii de membru al
PAS.
(2) Hotărîrea de suspendare sau de reluare a calităţii de membru al PAS este
adoptată de organizaţia din care face parte membrul PAS.
(3) Pe perioada suspendării, membrul PAS nu va desfăşura activităţi care să
dăuneze Partidului. Eventualele declaraţii sau acţiuni ale membrului suspendat care
contravin prevederilor Statutului constituie temei pentru excluderea din PAS.
Art.14. – Calitatea de membru al PAS încetează în caz de:
a) renunţare;
b) excludere;
c) înscriere într-un alt partid politic;
d) deces;
e) constatare a neîntrunirii condiţiilor specificate în art.10 alin. (1) sau
revocare a deciziei de acceptare a cererii de aderare la PAS de către
Comisia Naţională de Integritate;
f) încetare a activităţii Partidului.
[Art.14 lit.e) modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.15. – (1) Renunţarea are loc pe baza şi la data depunerii cererii.
(2) Renunţarea se comunică, în scris, Organizaţiei Locale sau Organizaţiei
Teritoriale.
Art.16. – Excluderea din partid se va efectua în condiţiile prevăzute de
prezentul Statut.
Art.17. – Încetarea calităţii de membru al PAS are ca efect şi revocarea de
drept din funcţiile ocupate în cadrul PAS.
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Art.18. – (1) Un membru al PAS poate deţine cel mult două funcţii de
conducere în cadrul organelor de conducere politică ale PAS, dar nu la acelaşi nivel.
Sînt considerate funcţii de conducere cele de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar
general (secretar) al organelor de conducere politică ale Partidului la nivel local,
teritorial şi naţional.
(2) Preşedintele PAS nu poate deţine o altă funcţie de conducere în cadrul
organelor de conducere politică ale PAS sau în cadrul structurilor asociative ale PAS.
(3) Membrii Comisiei de Integritate, precum şi membrii Comisiei de Audit,
nu pot face parte din niciun organ de conducere politică al PAS.
(4) Alte incompatibilităţi se stabilesc prin prezentul Statut şi pot fi, de
asemenea, stabilite prin decizia Consiliului Politic Naţional, la propunerea Biroului
Permanent Naţional.
[Art.18 alin.(3) modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]

CAPITOLUL IV. PROCEDURA DISCIPLINARĂ
Art.19. – Faptele care atrag sancţiuni disciplinare, în funcţie de gravitate, sînt:
a)

condamnarea penală, indiferent de modul de executare;

b) arestarea preventivă şi/sau trimiterea în judecată pentru infracţiuni
săvîrşite cu intenţie;
c) constatarea definitivă de către instituţia naţională de integritate a
incompatibilităţii, a încălcării legislaţiei cu privire la conflictul de interese, precum şi
a încălcării intenţionate a regimului de declarare a veniturilor şi proprietăţii;
d) indicii temeinice privind cumpărarea sau tentativa de a cumpăra voturi,
influenţarea sau tentativa de a influenţa intenţia de vot prin promisiunea de bunuri sau
cîştiguri de orice altă natură;
e) indicii temeinice privind încheierea ilegală, netransparentă sau
preferenţială de contracte de achiziţii cu autorităţile publice, instituţiile publice,
întreprinderile de stat, întreprinderile municipale sau societăţile comerciale cu capital
majoritar de stat sau municipale de către membrii de partid aflaţi în funcţii sau
demnităţi publice, sau de către rudele acestora pînă la gradul II, precum şi de către
alte persoane afiliate acestora;
f) promovarea de idei sau de acţiuni de rasism, xenofobie, antisemitism şi
intoleranţă;
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g) comportamentul public indecent, declaraţii publice jignitoare sau orice
alte forme de comportament public care încalcă legislaţia în vigoare şi prejudiciază
grav credibilitatea Partidului;
h) folosirea calităţilor oficiale de către membrii de partid aflaţi în funcţii
publice sau de demnitate publică, sau în funcţii de conducere în cadrul PAS pentru
obţinerea de avantaje, de orice natură, pentru ei sau pentru alţii;
i) încălcarea prevederilor legale cu privire la depunerea declaraţiilor de
venituri şi proprietate şi de interese personale la Comisia Naţională de Integritate de
către membrii de partid înainte de numirea în funcţii de demnitate publică sau înainte
de depunerea candidaturii pentru funcţii alese;
j) arogarea mincinoasă de funcţii, drepturi sau responsabilităţi în cadrul
partidului sau asumarea unor angajamente politice în numele şi pentru Partid cu alte
partide, asociaţii sau structuri profesionale fără acordul structurilor de partid care au
în competenţă acea decizie;
k) activitatea de orice gen în folosul altui partid sau transmiterea de
documente, hotărîri şi discuţii confidenţiale către oponenţii politici, de natură să
afecteze obiectivele asumate de partid;
l) încălcarea repetată a prevederilor Statutului; nerespectarea hotărîrilor
organelor de conducere ale PAS şi, prin aceasta, prejudicierea majoră a îndeplinirii
obiectivelor politice ale PAS;
m) acţiunea neglijentă în exercitarea responsabilităţilor asumate în cadrul
partidului, refuzul nejustificat de a participa la campaniile electorale ale partidului sau
refuzul nejustificat de a promova şi susţine măsurile adoptate de organele de
conducere ale partidului;
n) absenţa nemotivată a membrilor aleşi în structurile interne ale PAS de la
cel puţin trei şedinţe consecutive;
o) refuzul nemotivat de a plăti cotizaţia de membru de partid după
notificarea privind întîrzierea plăţii.
[Art.19 lit.i) modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]

Art.20. – (1) Membrilor PAS li se pot aplica următoarele sancţiuni
disciplinare:
a)

avertisment scris;

b)

suspendare pe o perioadă determinată a calităţii de membru de partid;

c)

revocare din funcţia ocupată în partid;
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d)

retragerea sprijinului politic pentru funcţia de demnitate publică pe care o

e)

excluderea din partid.

ocupă;
(2) Faptele prevăzute în art.19 lit.a), constatate prin decizii definitive ale
instanţelor de judecată, sînt sancţionate cu excluderea din partid.
(3) Faptele prevăzute în art.19 lit.b) sînt sancţionate cu suspendarea din partid.
(4) Faptele prevăzute în art.19 lit.c) sînt sancţionate cu excluderea din partid.
(5) Pentru toate celelalte abateri disciplinare, Biroul Permanent al
Organizației Teritoriale sau, după caz, Biroul Permanent Național sunt competente
să stabilească existenţa acestora şi să decidă asupra sancţiunilor aplicate potrivit
art.21.
(6) Sancţiunile disciplinare se aplică în conformitate cu prevederile
prezentului Statut.
[Art.20 alin.(5) în redacția Deciziei Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.21. – (1) Iniţierea procedurii disciplinare se face la sesizarea oricărui
membru al PAS. Indiferent cui îi este adresată sesizarea, persoana sau organul
respectiv o transmit de îndată Biroului Permanent al Organizației Teritoriale din
care face parte membrul PAS fapta căruia este sesizată.
(2) Pentru analizarea sesizării, Biroul Permanent al Organizației Teritoriale
desemnează o persoană sau constituie un grup de lucru. Persoana responsabilă sau
grupul de lucru vor întreprinde toate măsurile pentru audierea membrului PAS a
cărui faptă este sesizată.
(3) La finalizarea cercetării, persoana responsabilă sau grupul de lucru
propun Biroului Permanent al Organizației Teritoriale sancţiunea aplicabilă
membrului PAS vinovat sau respingerea sesizării. Biroul Permanent al Organizației
Teritoriale adoptă decizia de sancționare a membrului PAS sau de respingere a
sesizării. Decizia se aduce la cunoștința persoanei sancționate și persoanei care a
formulat sesizarea în termen de 5 zile de la adoptare.
(4) Decizia de sancționare sau de respingere a sesizării poate fi contestată de
către membrul PAS sancționat sau de către persoana care a formulat sesizarea la
Biroul Permanent Național. Biroul Permanent Național examinează contestația și
poate decide admiterea sau respingerea contestației sau constituirea unei comisii de
contestații; în caz de constituire a comisiei de contestații, aceasta urmează să
propună Biroului Permanent Național admiterea sau respingerea contestației, iar
Biroul Permanent Național ia decizia finală.
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(5) La individualizarea sancţiunii se va ţine seama de cauzele şi gravitatea
abaterii disciplinare, de circumstanţele în care aceasta a fost săvârşită, de
comportamentul persoanei, precum şi de existenţa altor sancţiuni disciplinare.
(6) În cazul sesizării față de un membru al Biroului Permanent Național,
competența de cercetare și de decizie aparține Comisiei Naționale de Integritate.
(7) Detalierea procedurii de cercetare a sesizării se stabilește prin decizia
Biroului Permanent Național.
[Art.21 în redacția Deciziei Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7 octombrie
2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]

CAPITOLUL V. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR PAS
Art.22. – Membrii PAS au următoarele drepturi:
a) să propună candidaţi, să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale
PAS, în condiţiile prezentului Statut;
b) să candideze în numele PAS pentru funcţii de demnitate publică de toate
nivelurile, în conformitate cu prevederile prezentului Statut;
c) să propună iniţiative legislative, administrative şi/sau să dispună de
posibilitatea de a le exprima, precum şi să-şi expună opinia în toate chestiunile ce se
referă la programul şi modul de organizare şi funcţionare a PAS;
d) să participe la şedinţele organizaţiilor de partid din care fac parte, la
şedintele la care sînt puse în discuţie persoana şi activitatea lor, precum şi la alte
şedinţe la care sînt invitaţi în mod statutar;
e) să participe din numele PAS la conferinţe, congrese, seminare şi alte
manifestări;
f) să fie informaţi privind activitatea organizaţiei din care fac parte, precum
şi asupra hotărîrilor organelor de conducere locale, teritoriale şi naţionale;
g) să evalueze activitatea aleşilor PAS în structurile de conducere ale PAS
şi a aleşilor locali de toate nivelurile, avînd acces la informaţiile referitoare la
activitatea acestora;
h)
orice fel;

să beneficieze de protecţia PAS în faţa atacurilor şi presiunilor politice de

i) alte drepturi prevăzute de lege şi de prezentul Statut sau de actele de
punere în aplicare a acestuia.
Art.23. – Membrii PAS au următoarele obligaţii:
11

a)

să achite cotizaţia de membru de partid;

b) să respecte prezentul Statut, Programul PAS, deciziile organelor de
conducere politică ierarhic superioare şi ale Comisiei Naţionale de Integritate,
Angajamentul pentru Acţiune şi Solidaritate al PAS, să păstreze confidenţialitatea
documentelor şi informaţiilor cu caracter intern;
c) să contribuie la realizarea obiectivelor PAS şi să întreprindă toate
acţiunile necesare pentru a promova şi proteja prestigiul şi reputaţia Partidului;
d) să exercite cu demnitate, onestitate şi competenţă funcţiile de demnitate
publică în care au fost aleşi sau numiţi.
[Art.23 lit.b) modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]

CAPITOLUL VI. ORGANIZAREA PAS. ORGANELE DE CONDUCERE
POLITICĂ
Art.24. – PAS este organizat şi funcţionează după criteriul administrativteritorial și include:
a)

Organizaţia Locală;

b)

Organizaţia Teritorială;

c)

Organizaţia Naţională.

Secţiunea 1. Organizarea la nivel local
Art.25. – (1) Organizaţiile Locale ale PAS se constituie în sate, comune,
oraşe, în sectoarele municipiului Chişinău şi în municipii (cu excepţia municipiilor
Chişinău şi Bălţi).
(2) Membri ai Organizaţiilor Locale sînt toţi membrii Partidului care îşi au
domiciliul sau reşedinţa în localitatea în care se constituie organizaţia.
Art.26. – (1) Pentru a fi constituită, Organizaţia Locală trebuie să aibă cel
puţin 3 membri.
(2) Constituirea Organizaţiei Locale, precum şi alegerea organelor de
conducere ale acesteia, se validează de către Biroul Permanent al Organizaţiei
Teritoriale.
(3) În cazul în care nu este constituită Organizaţia Teritorială, validarea
Organizaţiei Locale şi a alegerii organelor de conducere ale acesteia se realizează de
către Biroul Permanent Naţional.
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Art.27. – (1) Organizaţia Locală poate înfiinţa structuri la nivelul secţiilor de
votare, al satelor din componenţa comunelor şi/sau la nivel de cartier (zonă, mahala).
(2) Organizarea şi funcţionarea structurilor la nivelul secţiilor de votare, la cel
al satelor din componenţa comunelor şi/sau la nivel de cartier sînt reglementate de
Consiliul Politic Naţional.
Art.28. – Structura Organizaţiei Locale este următoarea:
a)

Adunarea Generală a Organizaţiei Locale;

b)

Biroul Permanent al Organizaţiei Locale;

c)

Preşedintele Organizaţiei Locale;

d) Vicepreşedintele Organizaţiei Locale – în cazul în care numărul de
membri ai PAS în organizaţia respectivă este mai mare de 100 de persoane.
Art.29. – (1) Adunarea Generală a Organizaţiei Locale este organul
deliberativ suprem al Organizaţiei Locale.
(2) Adunarea Generală a Organizaţiei Locale se convoacă cel puţin o dată pe
an sau la necesitate.
(3) Convocarea se face de către Preşedintele Organizaţiei Locale, de către
Biroul Permanent al Organizaţiei Locale, de către Biroul Permanent al Organizaţiei
Teritoriale sau la cererea a 1/3 din membrii Organizaţiei Locale.
Art.30. – Adunarea Generală a Organizaţiei Locale este deliberativă dacă la
lucrările ei participă majoritatea membrilor organizaţiei la prima convocare şi cu orice
prezenţă la convocarea repetată.
Art.31. – (1) Hotărîrile Adunării Generale a Organizaţiei Locale se adoptă cu
votul majorităţii celor prezenţi.
(2) Procesele-verbale ale Adunării Generale a Organizaţiei Locale, precum şi
hotărîrile adoptate de aceasta, sînt semnate de Preşedintele Organizaţiei Locale.
Art.32. – Adunarea Generală a Organizaţiei Locale are următoarele atribuţii:
a)

alege şi revocă, prin vot secret, preşedintele Organizaţiei Locale;
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b) alege şi revocă, prin vot secret, vicepreşedintele şi pe ceilalţi membri ai
Biroului Permanent al Organizaţiei Locale;
c)

dezbate şi aprobă raportul de campanie de-a lungul anului al Organizaţiei

Locale;
d) aprobă, la propunerea Biroului Permanent al Organizaţiei Locale, planul
de acţiuni pentru desfăşurarea campaniei de-a lungul anului;
e) aprobă bugetul anual al Organizaţiei Locale, raportat la cuantumul
estimat al resurselor încasate din cotizaţii şi/sau donaţii;
f) alege, prin vot secret, candidatul/lista candidaţilor pentru alegerile locale
în unitatea administrativ-teritorială respectivă (primari, consilieri locali);
candidatul/lista candidaţilor este înaintată Biroului Permanent Teritorial pentru
avizare şi Consiliului Politic Teritorial pentru aprobare;
g) alege delegaţii la Convenţia Teritorială conform normelor de
reprezentare stabilite de Consiliul Politic Naţional;
h) examinează şi ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea
Organizaţiei Locale.
Art.33. – (1) Biroul Permanent al Organizaţiei Locale reprezintă organul
executiv local al PAS care coordonează activităţile Organizaţiei Locale.
(2) Biroul Permanent al Organizaţiei Locale se reuneşte cel puţin o dată pe
lună, la convocarea Preşedintelui Organizaţiei Locale, a Biroului Permanent al
Organizaţiei Teritoriale şi oricînd la cererea scrisă a majorităţii simple a membrilor
săi.
(3) Mandatul Biroului Permanent al Organizaţiei Locale este de 4 ani.
Art.34. – (1) Componenţa Biroului Permanent al Organizaţiei Locale este
următoarea:
a) Biroul Permanent al Organizaţiei Locale în care numărul de membri ai
PAS este mai mic de 100 este format din 3 membri: preşedinte şi 2 membri aleşi de
Adunarea Generală a Organizaţiei Locale;
b) Biroul Permanent al Organizaţiei Locale în care numărul de membri ai
PAS este mai mare de 100 este format din 5 membri: preşedinte, vicepreşedinte şi 3
membri aleşi de Adunarea Generală a Organizaţiei Locale;
c) Biroul Permanent al Organizaţiei Locale din sectoarele municipiului
Chişinău este format din 7 membri: preşedinte, vicepreşedinte şi 5 membri aleşi de
Adunarea Generală a Organizaţiei Locale.
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(2) În cazul în care primarul şi viceprimarul localităţii respective sînt membri
ai PAS, Biroul Permanent al Organizaţiei Locale este completat de drept cu aceştia.
Art.35. – (1) Biroul Permanent al Organizaţiei Locale are următoarele
atribuţii:
a) planifică activităţile campaniei de-a lungul anului, campania de la uşă la
uşă şi campaniile electorale ale candidaţilor PAS;
b) elaborează şi implementează planul de acţiuni al campaniilor electorale
la nivel local şi al campaniei de-a lungul anului;
c) organizează activităţi de mobilizare a membrilor, activiştilor şi
voluntarilor PAS, în vederea desfăşurării campaniei de-a lungul anului, şi mobilizarea
la urne;
d) completează şi actualizează baza de date a membrilor Organizaţiei
Locale şi o transmite către Organizaţia Teritorială;
e)

actualizează Paşaportul Localităţii;

f) organizează distribuţia de materiale pentru a comunica mesajul şi
politicile PAS în mod direct către alegători;
g) testează politicile şi mesajele naţionale prin instrumentele stabilite de
Secretariatul General al PAS;
h) propune Biroului Permanent Teritorial necesităţile de buget ale
Organizaţiei Locale, raportate la cuantumul estimat al resurselor încasate din cotizaţii
şi/sau donaţii;
i) propune Adunării Generale a Organizaţiei Locale candidaţii pentru
alegerile locale în unitatea administrativ-teritorială respectivă (primari, consilieri
locali);
j) decide, cu avizul favorabil al Biroului Permanent al Organizaţiei
Teritoriale, candidaţii pentru funcţiile de demnitate publică la nivel local
(viceprimari);
k) înaintează către Organizaţia Teritorială propuneri cu privire la
candidaţii/lista candidaţilor pentru alegerile locale la nivel de unitate administrativteritorială de nivelul al doilea şi al UTA Găgăuzia (consilieri raionali, consilieri locali
ai municipiilor Chişinău şi Bălţi, deputaţi în Adunarea Populară a UTA Găgăuzia,
primar al municipiului Bălţi, primar general al municipiului Chişinău, Guvernator al
UTA Găgăuzia);
l)

organizează evenimente de nivel local;
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m) aprobă, potrivit prevederilor prezentului Statut, cererile de aderare ale
membrilor la organizaţie şi face cunoscută în cadrul organizaţiei acceptarea noilor
membri.
(2) Procesele-verbale ale Biroului Permanent al Organizaţiei Locale, precum
şi hotărîrile adoptate de aceasta, sînt semnate de Preşedintele Organizaţiei Locale.
Art.36. – (1) Preşedintele Organizaţiei Locale:
a)

reprezintă PAS la nivel local;

b) exercită conducerea Organizaţiei Locale, avînd responsabilitatea de
coordonare şi gestionare a activităţilor Organizaţiei Locale;
c) prezidează şedinţele Biroului Permanent şi ale Adunării Generale a
Organizaţiei Locale şi stabileşte agenda de discuţii;
d)
conduce;

coordonează campania electorală în Organizaţia Locală pe care o

e) planifică, organizează şi participă la campania de-a lungul anului,
campania de la uşă la uşă şi campania pentru alegerile locale în vederea mobilizării
alegătorilor;
f) organizează activităţile Partidului la nivel local, inclusiv şedinţele,
întrunirile publice, ieşirile în teren;
g) este responsabil de întreaga activitate a Organizaţiei Locale, de
comunicarea în interiorul Organizaţiei Locale a Partidului şi cu alte organizaţii ale
Partidului şi de imaginea Organizaţiei Locale;
h) evaluează şi elaborează lista de necesităţi de instruire ale membrilor PAS
în Organizaţia Locală;
i) ţine evidenţa membrilor şi transmite către Organizaţia Teritorială
registrul membrilor Organizaţiei Locale;
j)

coordonează activitatea financiar-contabilă şi de colectare a cotizaţiilor;

k) elaborează bugetul organizaţiei locale, raportat la cuantumul estimat al
resurselor încasate din cotizaţii şi/sau donaţii;
l) prezintă Biroului Permanent al Organizaţiei Teritoriale procesele-verbale
ale întrunirilor forurilor Organizaţiei Locale;
m) răspunde de arhiva documentelor;
n) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Statut, de actele adoptate pe
baza şi pentru aplicarea acestuia, precum şi stabilite de Adunarea Generală a
Organizaţiei Locale.
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Art.37. – (1) Vicepreşedintele are responsabilităţi de reprezentare a
partidului în limita mandatului acordat de Biroul Permanent al Organizaţiei Locale şi
în limitele statutare.
(2) Vicepreşedintele exercită funcţiile preşedintelui în perioada lipsei
temporare a acestuia sau în caz de vacanţă a funcţiei; în cazul în care funcţia de
vicpreşedinte lipseşte, interimatul se asigură de un membru al Biroului Permanent
desemnat de către acesta.
(3) Vicepreşedintele poate prezida, prin dispoziţia Preşedintelui, şedinţele
structurilor locale de conducere şi îndeplini orice atribuţii delegate de Preşedintele
Organizaţiei Locale.
(4) Vicepreşedintele are responsabilităţi concrete stabilite de Biroul
Permanent al Organizaţiei Locale şi de preşedintele Organizaţiei Locale.
Secţiunea a 2-a. Organizarea la nivel teritorial
Art.38. – (1) Organizaţiile Teritoriale ale PAS se constituie la nivelul
raioanelor, al municipiilor Chişinău şi Bălţi şi al UTA Găgăuzia şi includ totalitatea
membrilor din Organizaţiile Locale din respectiva unitate administrativ-teritorială.
(2) Structura Organizaţiei Teritoriale este următoarea:
a)

Convenţia Teritorială;

b)

Consiliul Politic Teritorial;

c)

Biroul Permanent Teritorial;

d)

Preşedintele Organizaţiei Teritoriale;

e)

Vicepreşedintele/vicepreşedinţii Organizaţiei Teritoriale;

f)

Secretarul Organizaţiei Teritoriale.

Art.39. – (1) Convenţia Teritorială este forul suprem de conducere la nivelul
raioanelor, al municipiilor Chişinău şi Bălţi şi al UTA Găgăuzia, constituit din
delegaţii tuturor organizaţiilor locale ce ţin de respectiva unitate administrativteritorială. În afară de delegaţii organizaţiilor locale, la Convenţia Teritorială participă
ca delegaţi de drept membrii Consiliului Politic Teritorial şi membrii Biroului
Permanent Teritorial.
(2) În cazul membrilor PAS înregistraţi direct în Organizaţia Teritorială din
motivul neconstituirii Organizaţiei Locale, se va organiza o adunare comună prin care
aceştia îşi vor stabili delegaţii la Convenţia Teritorială.
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(3) Convenţia Teritorială se convoacă o dată la doi ani sau la necesitate, la
propunerea Preşedintelui Organizaţiei Teritoriale, a cel puţin 1/3 din Organizaţiile
Locale, a Consiliului Politic Teritorial sau a Biroului Permanent Naţional.
Art.40. – (1) Convenţia Teritorială este deliberativă dacă la lucrările acesteia
participă majoritatea delegaţilor, aleşi şi de drept, ai Convenţiei Teritoriale.
(2) Procesele-verbale ale Convenţiei Teritoriale, precum şi hotărîrile adoptate
de aceasta, sînt semnate de Preşedintele Organizaţiei Teritoriale şi contrasemnate de
Secretarul Organizaţiei Teritoriale.
Art.41. – Convenţia Teritorială are următoarele atribuţii:
a) dezbate şi aprobă raportul Consiliului Politic Teritorial, raportul
Preşedintelui Organizaţiei Teritoriale, raportul financiar şi de audit intern, precum şi
oricăre alte documente;
b) alege, pentru un mandat de patru ani, prin vot secret, preşedintele,
vicepreşedintele/vicepreşedinţii şi membrii Biroului Permanent Teritorial din partea
Convenţiei Teritoriale; numărul membrilor Biroului Permanent Teritorial variază
între minimum 5 și maximum jumătate din numărul unităților administrativ-teritoriale
de nivelul întâi din raionul respectiv; în Organizaţia Teritorială a municipiului
Chişinău sunt aleşi 7 membri ai Biroului Permanent Teritorial;
c) alege delegaţii la Congresul PAS, conform normelor de reprezentare
stabilite de Consiliul Politic Naţional;
d) alege, prin vot secret, candidaţii/lista candidaţilor pentru alegerile locale
la nivel de unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea şi în UTA Găgăuzia
(consilieri raionali, consilieri locali ai municipiilor Chişinău şi Bălţi, deputaţi în
Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, primar al municipiului Bălţi, primar general al
municipiului Chişinău, Guvernator al UTA Găgăuzia);
e) adoptă planurile de acţiuni pentru campaniile electorale şi campania de-a
lungul anului la nivel teritorial;
f) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut.
[Art.41 lit. b) în redacția Deciziei Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]

Art.42. – (1) Consiliul Politic Teritorial este organul de conducere politică şi
organizatorică al Organizaţiei Teritoriale în perioada dintre Convenţiile Teritoriale.
(2) În componenţa Consiliului Politic Teritorial intră:
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a)

membrii Biroului Permanent Teritorial;

b)

preşedinţii şi vicepreşedinţii Organizaţiilor Locale;

c)

primarii şi viceprimarii PAS;

d)

preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor, membri ai PAS;

e) consilierii raionali, ai municipiilor Chişinău şi Bălţi, respectiv deputaţii
Adunării Populare a UTA Găgăuzia, aleşi pe listele PAS.
(3) Consiliul Politic Teritorial se întruneşte, de regulă, o dată la 3 luni, la
convocarea Preşedintelui Organizaţiei Teritoriale şi ori de cîte ori este necesar, la
solicitarea Biroului Permanent Teritorial, a Biroului Permanent Naţional sau la
solicitarea a cel puţin 1/3 din totalul membrilor săi.
Art.43. – (1) Şedinţele Consiliului Politic Teritorial sînt prezidate de
preşedintele Organizaţiei Teritoriale.
(2) Şedinţele Consiliului Politic Teritorial sînt deliberative dacă la ele
participă majoritatea membrilor.
(3) Hotărîrile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Acestea sînt semnate de Preşedintele Organizaţiei Teritoriale şi contrasemnate de
Secretar.
Art.44. – Consiliul Politic Teritorial are următoarele atribuţii:
a)

convoacă Convenţia Teritorială;

b) stabileşte norma de reprezentare a Organizaţiilor Locale la Convenţia
Teritorială;
c) monitorizează şi evaluează dezvoltarea structurilor din teritoriu în ceea
ce priveşte numărul membrilor, desfăşurarea campaniilor de-a lungul anului şi a
campaniilor electorale pentru candidaţii PAS, eficienţa şi randamentul acestora;
d) aprobă bugetul Organizaţiei Teritoriale, raportat la cuantumul estimat al
resurselor încasate din cotizaţii şi/sau donaţii;
e) analizează activitatea Biroului Permanent Teritorial, a consilierilor
raionali, a consilierilor municipali şi a deputaţilor Adunării Populare a UTA
Găgăuzia;
f) aprobă/modifică candidaţii/lista candidaţilor pentru alegerile locale din
unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi (primari, consilieri locali);
candidaţii/lista candidaţilor este propusă de către organizaţiile locale respective şi
avizată de Biroul Permanent Teritorial;
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g) decide, la propunerea Biroului Permanent al Organizaţiei Teritoriale şi cu
avizul favorabil al Biroului Permanent Naţional, candidaţii la funcţiile de demnitate
publică la nivel raional, al municipiilor Chişinău şi Bălţi şi al UTA Găgăuzia (altele
decît cele elective);
h) înaintează propuneri către forurile corespunzătoare ale Organizaţiei
Naţionale cu privire la candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii
Moldova;
i) înştiinţează Comisia Naţională de Integritate despre cazurile grave de
încălcare a principiilor de integritate de către membrii partidului din unitatea
adminstrativ-teritorială şi de către aleşii locali, raionali şi naţionali;
j) îndeplineşte orice alte sarcini stabilite în prezentul Statut, în actele de
aplicare a Statutului, precum şi atribuite de Convenţia Teritorială.
[Art.44 lit.i) modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.45. – (1) Biroul Permanent Teritorial reprezintă organul executiv care
coordonează şi planifică activităţile Organizaţiei Teritoriale.
(2) Biroul Permanent Teritorial este compus din:
a)

Preşedintele Organizaţiei Teritoriale;

b)

Vicepreşedintele/vicepreşedinţii Organizaţiei Teritoriale;

c)

Secretarul Organizaţiei Teritoriale;

d) membri aleși de Convenția Teritorială. Numărul concret de membri se
stabilește în limitele prevăzute la art. 41 lit. b) de către entitatea care convoacă
Convenția Teritorială pentru a desfășura alegeri. Pentru Organizaţia Teritorială a
municipiului Chişinău sunt aleşi 7 membri ai Biroului Permanent Teritorial.
(3) Biroul Permanent al Organizaţiei Teritoriale a municipiului Chişinău se
completează cu cei 5 preşedinţi ai Organizaţiilor Locale din sectoarele municipiului,
precum şi cu un membru delegat de Biroul Permanent Naţional.
[Art.45 alin.(2) lit.d) în redacția Deciziei Consiliului Politic Național nr.4/3 din
7 octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.46. – (1) Biroul Permanent Teritorial se întruneşte lunar, la convocarea
Preşedintelui Organizaţiei Teritoriale, şi ori de cîte ori este necesar, la solicitarea
Biroului Permanent Naţional şi a cel puţin 2 membri.
(2) Şedinţele Biroului Permanent Teritorial sînt deliberative dacă la lucrări
participă majoritatea membrilor săi.
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(3) Hotărîrile se adoptă cu majoritatea de voturi a celor prezenţi. Acestea sînt
semnate de Preşedintele Organizaţiei Teritoriale şi contrasemnate de Secretar.
Art.47. – Biroul Permanent Teritorial are următoarele atribuţii:
a) informează Consiliul Politic Teritorial asupra activităţii organizaţiei;
b) evaluează activitatea Organizaţiilor Locale şi propune Consiliului Politic
Teritorial planul de instruire pentru membrii acestora;
c) propune Consiliului Politic Teritorial planul de instruire pentru primarii,
viceprimarii, preşedinţii, vicepreşedinţii şi consilierii locali aleşi pe listele PAS;
d) elaborează şi organizează campania de-a lungul anului, campania de la
uşă la uşă şi campaniile electorale pentru candidaţii PAS la nivel de raion, al
municipiilor Chişinău şi Bălţi, al UTA Găgăuzia;
e) organizează activităţi de mobilizare a membrilor, activiştilor şi
voluntarilor PAS, în vederea desfăşurării campaniei de-a lungul anului, şi mobilizarea
la urne;
f) elaborează bugetul Organizaţiei Teritoriale, raportat la cuantumul estimat
al resurselor încasate din cotizaţii şi/sau donaţii;
g) transmite politicile şi mesajele naţionale către Organizaţiile Locale;
h) propune candidaţii la funcţiile de demnitate publică la nivel raional, al
municipiilor Chişinău şi Bălţi şi al Adunării Populare a UTA Găgăuzia, altele decît
cele elective;
i) avizează şi transmite spre aprobare sau modificare Consiliului Politic
Teritorial candidaţii/lista candidaţilor pentru alegerile locale din unitatea
administrativ-teritorială de nivelul întîi (primari, consilieri locali);
j) avizează propunerile Biroului Permanent al Organizaţiei Locale cu
privire la numirile în funcţiile de demnitate publică la nivel local (viceprimari);
k) [exclus]
l) validează crearea şi desfiinţarea Organizaţiilor Locale;
m) desfiinţează Biroul Permanent al Organizaţiei Locale în cazurile în care
acesta exercită necorespunzător atribuţiile potrivit prezentului Statut şi/sau nu execută
deciziile organelor de conducere politică ierarhic superioare ale PAS; în acest caz,
mandatele membrilor Biroului Permanent al Organizaţiei Locale încetează de drept;
Biroul Permanent al Organizaţiei Teritoriale va numi un Birou Permanent interimar
pînă la alegerea unui nou Birou Permanent al Organizaţiei Locale conform
prezentului Statut;
n) revocă președintele, vicepreședintele sau oricare alt membru al Biroului
Permanent al Organizaţiei Locale în cazurile în care aceştia îndeplinesc
necorespunzător atribuţiile potrivit prezentului Statut şi/sau nu execută deciziile
organelor de conducere politică ierarhic superioare ale PAS; în acest caz, Biroul
Permanent al Organizaţiei Teritoriale va numi membrii interimari în locul celor
revocaţi pînă la alegerea noilor membri conform prezentului Statut;
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o) numește membrii interimari ai Biroului Permanent al Organizaţiei Locale
pînă la alegerea noilor membri conform prezentului Statut, în cazul în care poziţia
unui membru devine vacantă în cursul mandatului;
p) validează rezultatele alegerilor desfăşurate la nivelul Organizaţiilor
Locale;
q) exercită alte atribuţii potrivit prezentului Statut.
[Art.47 lit.k) exclusă prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.48. – (1) Preşedintele Organizaţiei Teritoriale prezidează şedintele
Consiliului Politic Teritorial, ale Biroului Permanent Teritorial şi ale Convenţiei
Teritoriale.
(2) Preşedintele Organizaţiei Teritoriale se alege, prin vot secret şi
uninominal, pentru un mandat de 4 ani.
(3) Preşedintele Organizaţiei Teritoriale are următoarele atribuţii:
a)

reprezintă partidul la nivel teritorial;

b) propune
Convenţiei
vicepreşedintelui/vicepreşedinţilor;
c)
teritoriu;

Teritoriale

candidatura/candidaturile

răspunde de gestiunea bunurilor mobile şi imobile ale partidului din

d) prezintă Biroului Permanent Teritorial şi Consiliului Politic Teritorial
rapoarte privind activitatea structurilor la nivel teritorial şi evidenţa membrilor PAS;
e) exercită conducerea Organizaţiei Teritoriale, avînd responsabilitatea de
coordonare a activităţilor Organizaţilor Locale;
f) conduce campania electorală şi campania de-a lungul anului ale
Organizaţiei Teritoriale;
g) organizează şi participă la campania de-a lungul anului, campania de la
uşă la uşă şi campania pentru candidaţii locali în vederea mobilizării alegătorilor;
h) organizează activităţile partidului la nivel teritorial, inclusiv şedinţele,
întrunirile publice, ieşirile în teren;
i) semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor Organizaţiei
Teritoriale;
j) exercită alte atribuţii prevăzute de Statut, de actele de punere în aplicare
a Statutului şi atribuite de Convenţia Teritorială, Consiliul Politic Teritorial şi Biroul
Permanent Teritorial.
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Art.49. – (1) Vicepreşedintele/vicepreşedinţii Organizaţiei Teritoriale îşi
desfăşoară activitatea sub coordonarea Biroului Permanent Teritorial şi a
Preşedintelui Organizaţiei Teritoriale.
(2) Vicepreşedintele exercită funcţiile preşedintelui în perioada lipsei
temporare a acestuia sau în caz de vacanţă a funcţiei; în cazul în care există mai
multe funcţii de vicepreşedinţi, Biroul Permanent Teritorial decide cine va asigura
interimatul.
(3) Vicepreşedinţii Organizaţiei Teritoriale au responsabilităţi de reprezentare
a Organizaţiei Teritoriale în limita mandatului acordat de Biroul Permanent Teritorial
şi de Preşedintele Organizaţiei Teritoriale.
(4) Vicepreşedinţii Organizaţiei Teritoriale prezidează, prin dispoziţia
Preşedintelui Organizaţiei Teritoriale, şedinţele structurilor de conducere şi
îndeplinesc orice atribuţii delegate de Preşedintele Organizaţiei Teritoriale.
Art.50. – (1) Secretarul Organizaţiei Teritoriale organizează şi gestionează
activitatea întregii organizaţii.
(2) Secretarul este confirmat de Biroul Permanent Naţional, la propunerea
Preşedintelui Organizaţiei Teritoriale.
(3) Secretarul Organizaţiei Teritoriale trebuie să fie membru al PAS.
(4) Secretarul Organizaţiei Teritoriale are următoarele atribuţii:
a)

coordonează şi monitorizează activitatea Organizaţiilor Locale;

b) elaborează planul de instruire şi asigură instruirea membrilor
Organizaţiilor Locale, a primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor raionali şi a
vicepreşedinţilor şi consilierilor aleşi pe listele PAS;
c) elaborează şi propune spre aprobare planul campaniei de-a lungul anului,
al campaniei electorale şi al campaniei de la uşă la uşă, al ieşirilor în teritoriu, al
întîlnirilor cu alegătorii, susţinătorii şi membrii PAS;
d) propune modele de materiale de publicitate politică şi asigură
comunicarea şi transferul către Organizaţiile Locale;
e) asistă preşedinţii Organizaţiilor Locale în construcţia de partid prin
organizarea campaniilor de comunicare cu alegătorii şi prin utilizarea instrumentelor
de care dispune Partidul;
f) prezintă Biroului Permanent Teritorial rapoarte privind activitatea
structurilor Partidului la nivel teritorial;
g) actualizează registrul membrilor PAS din Organizaţiile Locale şi prezintă
Biroului Permanent Teritorial rapoarte privind evidenţa membrilor PAS;
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h) contrasemnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor Organizaţiei
Teritoriale;
i) asigură colectarea cotizaţiilor de membru din organizaţiile locale şi a
donaţiilor sau a altor mijloace financiare legale;
j) elaborează lista de necesităţi bugetare şi o transmite către Biroul
Permanent Teritorial spre dezbatere;
k) exercită alte atribuţii prevăzute de Statut, de actele de aplicare a
Statutului sau atribuite de Preşedinte.
Secţiunea 3-a. Organizarea la nivel naţional
Art.51. – Organele de conducere politică ale PAS la nivel naţional sînt:
a)

Congresul;

b)

Consiliul Politic Naţional;

c)

Biroul Permanent Naţional.

Art.52. – (1) Congresul este forul suprem de conducere al PAS şi unica
entitate care stabileşte linia politică generală a partidului.
(2) Congresul are atributele adunării generale a membrilor PAS potrivit
prevederilor legale.
Art.53. – (1) Congresul se reuneşte în sesiune ordinară o dată la 4 ani.
(2) Congresul se reuneşte în sesiune extraordinară ori de cîte ori este nevoie,
la cererea Preşedintelui Partidului, a majorităţii membrilor Consiliului Politic
Naţional, a Biroul Permanent Naţional sau la cererea expresă a cel puţin 6 Organizaţii
Teritoriale ale PAS.
Art.54. – (1) Congresul este constituit din delegaţii Organizaţiilor Teritoriale
ale PAS, precum şi din membrii Consiliului Politic Naţional şi ai Biroului Permanent
Naţional, care sînt delegaţi de drept ai Congresului.
(2) În cazul membrilor PAS înregistraţi direct la nivel național din motivul
neconstituirii Organizaţiei Teritoriale, se va organiza o adunare comună prin care
aceştia îşi vor stabili delegaţii la Congres.
(3) Şedinţele Congresului sînt deliberative dacă la lucrările acestuia participă
mai mult de jumătate din numărul delegaţilor aleşi şi de drept. Procesele-verbale ale
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Congresului, precum şi hotărîrile adoptate de acesta, sînt semnate de Preşedintele
PAS şi contrasemnate de Secretarul General al PAS.
(4) Norma de reprezentare, modalitatea de alegere a delegaţilor şi modul de
desfăşurare a Congresului sînt stabilite de Consiliul Politic Naţional, la propunerea
Biroului Permanent Naţional.
Art.55. – (1) Congresul are următoarele atribuţii:
a)

aprobă Programul PAS şi decide asupra rezoluţiilor politice;

b)

aprobă Statutul Partidului;

c)

aprobă modificările şi completările la Statut;

d) alege, prin vot secret, una dintre moţiunile depuse şi acceptate de
Comisia de Organizare a Congresului (dacă Consiliul Politic Naţional a decis alegerea
preşedintelui, a vicepreședintelui/vicepreședinților a secretarului general şi a
membrilor Biroului Permanent Naţional din partea Congresului prin vot pe moţiuni);
e) alege prin vot secret uninominal Preşedintele Partidului, vicepreşedinţii
şi membrii Biroului Permanent Naţional, pe funcţii, în structura prevăzută conform
prezentului Statut (dacă Consiliul Politic Naţional a decis alegerea Preşedintelui, a
vicepreședintelui/vicepreședinților, a secretarului general şi a membrilor Biroului
Permanent Naţional din partea Congresului prin vot uninominal); în acest caz,
Consiliul Politic Naţional decide lista exactă a funcțiilor Biroului Permanent Național
care sînt alese de Congres în limita numărului prevăzut de prezentul Statut (numărul
de vicepreședinți, numărul de membri în Biroul Permanent Național aleși de
Congres);
f)

alege 3 membri ai Comisiei Naţionale de Audit;

g)

decide reorganizarea sau dizolvarea Partidului;

h) dezbate şi aprobă raportul Biroului Permanent Naţional prezentat de
Preşedintele Partidului;
i)

decide asupra raportului prezentat de Preşedintele Comisiei de Audit;

j) revocă, prin procedura prin care au fost numiţi, Preşedintele Partidului,
precum şi pe oricare alt membru al organelor de conducere ales de către Congres.
(2) Congresul poate delega anumite atribuţii ale sale altor organe de
conducere ale PAS, cu excepţia celor care, potrivit legii, sînt de competenţa exclusivă
a acestuia, şi poate revoca sau suspenda orice decizie a organelor de conducere ale
partidului.
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Art.56. – (1) Consiliul Politic Naţional asigură conducerea partidului între
două Congrese.
(2) Consiliul Politic Naţional este compus din:
a)

membrii Biroului Permanent Naţional;

b)

preşedinţii şi vicepreşedinţii Organizaţiilor Teritoriale ale PAS;

c)

preşedinţii Organizaţiilor Locale ale sectoarelor municipiului Chişinău;

c)1 coordonatorii teritoriali ai Organizațiilor Teritoriale ale PAS;
d) deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova care reprezintă grupul
parlamentar PAS;
e)

miniştrii şi viceminiştrii, membri ai PAS;

f)

preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor, membri ai PAS;

g)

primarii oraşelor şi municipiilor, membri ai PAS;

h) consilierii locali ai municipiilor Chişinău şi Bălţi, deputaţii Adunării
Populare a UTA Găgăuzia, membri ai PAS.
[lit. c)1 la art.56 introdusă prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.57. – (1) Consiliul Politic Naţional se întruneşte, de regulă, trimestrial,
la convocarea Preşedintelui Partidului, la solicitarea Biroului Permanent Naţional sau
a majorităţii membrilor săi, ori de cîte ori este nevoie.
(2) Consiliul Politic Naţional este condus de Preşedintele Partidului, iar în
lipsa lui, de unul dintre vicepreşedinţii împuterniciţi.
(3) Şedinţele Consiliului Politic Naţional sînt deliberative dacă la ele participă
majoritatea membrilor.
(4) Deciziile Consiliului Politic Naţional se adoptă cu majoritatea voturilor
celor prezenţi.
(5) Deciziile Consiliului Politic Naţional sînt obligatorii pentru toate
structurile Partidului şi pentru toţi membrii acestuia.
Art.58. – Consiliul Politic Naţional are urmatoarele atribuţii:
a) convoacă Congresul, stabileşte proiectul ordinii de zi şi modul de
desfăşurare a lucrărilor acestuia, stabileşte data şi locul desfăşurării acestuia, aprobă
norma de reprezentare la Congres;
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b) modifică şi completează, la propunerea Biroului Permanent Naţional,
Statutul PAS, cu excepţia prevederilor care, potrivit legii, sînt de competenţa
exclusivă a Congresului;
c) la propunerea Biroului Permanent, aprobă/modifică lista de candidaţi la
funcţia de deputat în Parlament, desemnează candidaţii la funcţiile de Preşedinte al
Republicii Moldova, de Prim-ministru al Guvernului Republicii Moldova și de
Președinte al Parlamentului;
c) la propunerea Biroului Permanent:
- desemnează lista de candidați la funcția de deputat în circumscripția
națională; modifică lista de candidați la funcția de deputat în circumscripția
națională;
- desemnează candidații pentru funcția de deputat în circumscripția
uninominală, constituie grupurile de inițiativă, aprobă președintele și lista membrilor
grupului de inițiativă pentru susținerea candidaților pentru funcția de deputat în
circumscripția uninominală;
- desemnează candidaţii la funcţiile de Preşedinte al Republicii Moldova, de
Prim-ministru al Guvernului Republicii Moldova și de Președinte al Parlamentului;
d)

aprobă programele de campanie electorală;

e) decide participarea partidului în cadrul unui bloc electoral, aprobă
formarea blocului electoral și acordul de constituire a acestuia; decide încheierea
unor alianţe electorale politice şi/sau electorale, inclusiv cu liste comune, atunci cînd
este cazul, precum şi politica de coaliţie parlamentară şi/sau guvernamentală;
f) modifică/aprobă candidaţii/lista candidaţilor pentru alegerile locale la
nivel de unitate administrativ-teritorială de nivelul al doilea şi în UTA Găgăuzia
(consilieri raionali, consilieri locali ai municipiilor Chişinău şi Bălţi, deputaţi în
Adunarea Populară a UTA Găgăuzia, primar al municipiului Bălţi, primar general al
municipiului Chişinău, Guvernator al UTA Găgăuzia); candidaţii/lista candidaţilor
este propusă de către organizaţiile teritoriale respective şi avizată de către Biroul
Permanent Naţional;
g) stabileşte proporţia fondurilor din cotizaţii care revin Organizaţiilor
Locale şi Organizaţiilor Teritoriale;
h) în cazul în care poziţia unui membru al Biroului Permanent Naţional ales
de Congres devine vacantă în cursul mandatului, numeşte, la propunerea Preşedintelui
PAS, un membru interimar, pentru perioada rămasă a mandatului;
i) stabileşte procedura de vot pentru alegerea Preşedintelui PAS, a
vicepreședintelui/vicepreședinților şi a celorlalți membri ai Biroului Permanent
Naţional din partea Congresului prin moţiune sau prin vot uninominal; în cazul
votului uninominal, stabilește lista exactă a funcțiilor Biroului Permanent Național
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care sînt alese de Congres în limita numărului prevăzut de prezentul Statut (numărul
de vicepreședinți, numărul de membri în Biroul Permanent Național aleși de
Congres);
j) aprobă componenţa Comisiei de Organizare şi Desfăşurare a
Congresului;
k)

numeşte trei membri ai Comisiei Naţionale de Integritate;

l) numeşte, la propunerea Preşedintelui PAS, Purtătorul de Cuvînt şi
Trezorierul Partidului;
m) aprobă actele necesare punerii în aplicare a prezentului Statut prevăzute
expres sau care rezultă din Statut, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor
organe;
n)

aprobă procedura de înregistrare a candidaţilor în Registrul Candidaţilor;

o) alte atribuţii prevăzute de Statut, de actele de punere în aplicare a
Statutului, precum şi atribuite de Congres.
[Art.58 lit.c) și e) în redacția Deciziei Consiliului Politic Național nr.1/7 din 10
noiembrie 2018; înregistrată la Agenția Servicii Publice la 20 noiembrie 2018]
[Art.58 lit.k) modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.59. – (1) Moţiunea reprezintă oferta politică a candidatului la funcţia de
Preşedinte al PAS. Moţiunea cîştigătoare devine planul de acţiune politică a PAS pînă
la următorul Congres la care se alege un nou Preşedinte al PAS.
(2) Moţiunile trebuie să conţină măsuri care promovează obiectivele potrivit
Statutului şi Programului PAS. Pe lîngă aceasta, moţiunile trebuie să includă lista
propusă a Biroului Permanent Naţional din partea Congresului: 1-3 vicepreşedinţi,
Secretarul General şi 5-15 membri ai Biroului Permanent Naţional.
(3) Moţiunea este semnată de liderul acesteia şi contrasemnată de ceilalţi
candidaţi la funcţii în Biroul Permanent Naţional. Atît liderul moţiunii (semnatarul
moţiunii), cît şi candidaţii la funcţii în Biroul Permanent Naţional (contrasemnatarii
moţiunii) trebuie să fie membri ai PAS.
(4) Moţiunile se depun cu minimum 45 de zile înainte de data stabilită pentru
desfăşurarea Congresului.
(5) Moţiunile se depun la sediul central al PAS şi se transmit de îndată
Comisiei de Organizare şi Desfăşurare a Congresului.
(6) În termen de maximum 5 zile de la data depunerii moţiunilor, Comisia de
Organizare şi Desfăşurare a Congresului are obligaţia de a informa în scris liderii
moţiunilor despre acceptarea sau respingerea acestora. Respingerea moţiunilor poate
28

avea loc doar în cazul în care acestea nu respectă prevederile alin.(2)-(4). În celelalte
cazuri, Comisia de Organizare şi Desfăşurare a Congresului are obligaţia de a accepta
moţiunea.
(7) Liderul moţiunii poate contesta decizia respingerii moţiunii în termen de
maximum 3 zile de la primirea acesteia. Contestaţia va fi analizată de Consiliul Politic
Naţional în termen de maximum 5 zile de la data depunerii în scris a acesteia la sediul
central al PAS. Decizia Consiliului Politic Naţional se ia cu votul majorităţii
membrilor şi este definitivă.
Art.60. – (1) Moţiunile acceptate vor fi transmise Organizaţiilor Teritoriale
spre analiză şi dezbatere, în termen de maximum 2 zile de la rămînerea definitivă a
deciziei de acceptare.
(2) În cadrul dezbaterilor în Organizaţiile Teritoriale, moţiunile pot fi
susţinute de liderii moţiunilor sau de persoane mandatate de aceştia.
(3) Cu cel puţin 15 zile înaintea convocării Congresului, Biroul Permanent
Teritorial se pronunţă prin vot secret asupra susţinerii moţiunii. Susţinerea unei
moţiuni se stabileşte cu votul majorităţii membrilor.
(4) Birourile Permanente Teritoriale vor transmite de îndată copia procesuluiverbal al şedinţei către Comisia de Organizare şi Desfăşurare a Congresului.
Art.61. – O moţiune se consideră validă şi se dezbate la Congres dacă are
susţinerea a minimum 5 Organizaţii Teritoriale.
Art.62. – (1) Moţiunile vor fi prezentate în cadrul Congresului de liderul
moţiunii şi, la decizia acestuia, de maximum 2 persoane mandatate de acesta, de
regulă, din rîndul candidaţilor.
(2) Timpul de dezbatere va fi stabilit de către Comisia de Organizare şi
Desfăşurare a Congresului şi trebuie să fie egal pentru toate moţiunile.
(3) Ordinea de prezentare a moţiunilor se va face prin tragere la sorţi în cadrul
Congresului.
Art.63. – (1) Votul delegaţilor pe moțiune este secret şi se va face cu buletine
de vot.
(2) Delegaţii vor opta pentru sau împotriva moţiunii cînd există o singură
moţiune sau pentru una dintre moţiuni cînd există mai multe moţiuni.
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(3) Moţiunea care a întrunit votul a jumătate plus unu din numărul delegaţilor
prezenţi la Congres sau a obținut jumătate plus unu de voturi pentru din numărul
delegaţilor prezenţi la Congres (în cazul în care este depusă o singură moțiune) devine
moţiunea cîştigătoare. Liderul moţiunii cîştigătoare devine Preşedintele PAS, iar
ceilalţi candidaţi devin titulari ai funcţiilor prevăzute în textul moţiunii.
(4) În cazul în care niciuna dintre moţiuni nu a întrunit jumătate plus unu din
numărul de voturi valabil exprimate, se va organiza al doilea tur de scrutin între
primele două moţiuni care au obţinut numărul cel mai mare de voturi în ordine
descrescătoare.
(5) Liderul moţiunii care a întrunit cel mai mare număr de voturi în cel de-al
doilea tur de scrutin este declarat Preşedinte al PAS, iar ceilalţi candidaţi devin titulari
ai funcţiilor prevăzute în textul moţiunii.
Art.64. – (1) Pentru cazul convocării Congresului în sesiune extraordinară,
termenele prevăzute în cazul sesiunii ordinare a Congresului nu sînt obligatorii.
(2) Modul de organizare şi desfăşurare a Congresului în sesiune extraordinară
va fi stabilit prin decizia Consiliului Politic Naţional.
(3) Un membru al PAS poate fi semnatarul sau contrasemnatarul unei singure
moţiuni.
Art.65. – (1) Biroul Permanent Naţional este organul executiv al PAS.
(2) Biroul Permanent Naţional are următoarea componenţă:
a)

Preşedintele PAS;

b)

1-3 vicepreşedinţi;

c)

Secretarul General;

d)

Preşedintele grupului parlamentar al PAS;

e)

Președintele Organizației Teritoriale a municipiului Chişinău;

f)

Purtătorul de cuvînt;

g)

Trezorierul Partidului;

g)1 Președintele Organizaţiei de Tineri (PAS Youth);
g)2 Președintele Organizaţiei de Femei (PAS Femei);
g)3 Președintele Organizației de Seniori (PAS Seniori);
h)

5-15 membri aleşi de Congres.
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(3) Numărul exact de vicepreședinți și de membri ai Biroului Permanent
Național aleși de Congres se stabilesc, în limitele prevăzute de prezentul Statut, în
textul moțiunii care a devenit cîștigătoare (în cazul în care Consiliul Politic Naţional a
decis alegerea Președintelui, a vicepreședintelui/vicepreședinților și a membrilor
Biroului Permanent Naţional din partea Congresului pe bază de vot pe moţiune) sau în
decizia Consiliului Politic Naţional prin care se stabilește alegerea Președintelui, a
vicepreședintelui/vicepreședinților, a secretarului general și a membrilor Biroului
Permanent Naţional din partea Congresului prin vot uninominal secret.
(4) În cazul deciziei cu privire la votul uninominal secret, Consiliul Politic
Naţional se va stabili şi procedura de organizare a alegerilor.
[Art.65 alin.(2) modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.1/7 din 10
noiembrie 2018; înregistrată la Agenția Servicii Publice la 20 noiembrie 2018]
Art.66. – (1) Biroul Permanent Naţional se întruneşte, de regulă, la fiecare 2
săptămîni sau la necesitate, la convocarea Preşedintelui sau a cel puţin 1/3 din
membri.
(2) Biroul Permanent Naţional:
a)

pune în aplicare hotărîrile Congresului şi ale Consiliului Politic Naţional;

b) adoptă ca întreg sau prin membrii săi, în funcţie de competenţe, poziţiile
publice oficiale ale partidului în legătură cu evenimentele politice, sociale şi
economice curente din ţară şi din alte ţări;
c) monitorizează activitatea grupului parlamentar al PAS şi a demnitarilor
din rîndurile partidului;
d) negociază cu mandat de la Consiliul Politic Naţional blocuri, alianţe sau
protocoale de colaborare cu alte formaţiuni politice şi propune rezultatele acestor
negocieri spre aprobare, conform prevederilor statutare;
e) validează constituirea Organizaţiilor Teritoriale şi rezultatele alegerilor
desfăşurate la nivel teritorial;
f) desfiinţează Biroul Permanent al Organizaţiei Teritoriale în cazurile în
care Organizaţia Teritorială nu îşi exercită sau exercită necorespunzător atribuţiile
prevăzute în prezentul Statut şi/sau nu îndeplineşte deciziile organelor de conducere
politică ierarhic superioare ale PAS; în acest caz, mandatele membrilor Biroului
Permanent al Organizaţiei Teritoriale încetează de drept; Biroul Permanent Naţional
va numi un Birou Permanent interimar pînă la alegerea unui nou Birou Permanent al
Organizaţiei Teritoriale, conform prezentului Statut;
g) revocă președintele, vicepreședintele sau oricare alt membru al Biroului
Permanent Teritorial în cazurile în care aceştia nu îşi exercită sau exercită
necorespunzător atribuţiile prevăzute în prezentul Statut şi/sau nu îndeplinesc
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deciziile organelor de conducere politică ierarhic superioare ale PAS; în acest caz,
Biroul Permanent Naţional va numi membri interimari în locul celor revocaţi pînă la
alegerea noilor membri conform prezentului Statut;
h) numește membrii interimari ai Biroului Permanent Teritorial pînă la
alegerea noilor membri conform prezentului Statut, în cazul în care poziţia unui
membru devine vacantă în cursul mandatului
i) conduce şi coordonează campaniile electorale ale PAS pentru alegerile
locale, parlamentare şi prezidenţiale; numeşte coordonatorii fiecăreia dintre aceste
campanii electorale;
j) în cazurile de încălcare flagrantă a prezentului Statut, decide excluderea
din partid a oricărui membru, indiferent de apartenenţa acestuia la o Organizaţie
Locală sau Teritorială;
k)

monitorizează activităţile autorităţilor publice centrale;

l) avizează şi transmite spre aprobare sau modificare Consiliului Politic
Naţional candidaţii/lista candidaţilor pentru alegerile locale la nivel de unitate
administrativ-teritorială de nivelul al doilea şi al UTA Găgăuzia (consilieri raionali,
consilieri locali ai municipiilor Chişinău şi Bălţi, deputaţi în Adunarea Populară a
UTA Găgăuzia, primar al municipiului Bălţi, primar general al municipiului Chişinău,
Guvernator al UTA Găgăuzia);
m) avizează candidaţii la funcţiile de demnitate publică la nivel raional, al
mincipiilor Chişinău şi Bălţi, al UTA Găgăuzia (altele decît cele elective);
n) decide numirea candidaţilor pentru funcţiile de demnitate publică la nivel
central; decide revocarea din funcţiile respective;
o)

propune Consiliului Politic Naţional:

-

lista de candidați la funcția de deputat în circumscripția națională;

-

modificarea listei de candidați la funcția de deputat în circumscripția

națională;
candidații pentru funcția de deputat în circumscripția uninominală,
președintele și lista membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea candidaților
pentru funcția de deputat în circumscripția uninominală;
p)

convoacă, în cazurile stabilite, Convenţiile Teritoriale;

q) iniţiază şi dezvoltă relaţiile interne şi internaţionale ale PAS cu alte
partide politice, asociaţii patronale, organizaţii neguvernamentale, sindicate etc.;
q)1 numește și revocă din funcție coordonatorii teritoriali ai Organizațiilor
Teritoriale ale PAS;
r)

numeşte doi membri ai Comisiei Naţionale de Integritate;
32

s)

stabileşte bugetul PAS şi modul de distribuţie al acestuia;

t)

stabileşte responsabilităţile vicepreşedinţilor;

u) administrează, prin Secretariatul General, patrimoniul şi resursele
financiare şi materiale ale structurilor centrale;
v) aprobă structura şi statele de personal ale Secretariatului General al
Partidului.
[Art.66 lit.d) și o) în redacția Deciziei Consiliului Politic Național nr.1/7 din 10
noiembrie 2018; înregistrată la Agenția Servicii Publice la 20 noiembrie 2018]
[Art.66 modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.67. – (1) Şedinţele Biroului Permanent sînt deliberative dacă la ele
participă majoritatea membrilor.
(2) Hotărîrile se adoptă prin simpla majoritate şi sînt semnate de Preşedinte şi
contrasemnate de Secretarul General.
Art.68. – (1) Preşedintele PAS reprezintă Partidul şi promovează mesajul
politic al Partidului, precum şi asigură respectarea principiilor şi valorilor Partidului, a
Programului şi Statutului PAS.
(2) Preşedintele PAS conduce activitatea generală a Partidului, activitatea
Biroului Permanent Naţional şi a Consiliului Politic Naţional şi răspunde în faţa
Congresului de activitatea politică a PAS.
(3) În exercitarea funcţiei sale, Preşedintele Partidului are următoarele
atribuţii:
a)

reprezintă Partidul în relaţiile oficiale interne şi externe;

b) convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Permanent Naţional, ale
Consiliului Politic Naţional şi ale oricărui alt organ de conducere al Partidului la care
ia parte;
c) coordonează negocierile politice, conduce delegaţiile Partidului şi face
declaraţii în numele Partidului;
d) semnează documentele oficiale ale Partidului, precum şi orice alte acte
care angajează politic Partidul;
e) poate delega unele competenţe către alte persoane, în conformitate cu
prezentul Statut şi cu actele de aplicare a Statutului;
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f) urmăreşte punerea în aplicare a deciziilor organelor de conducere
naţională a Partidului şi emite dispoziţii pentru aducerea la îndeplinire a acestor
decizii;
g) prezintă periodic, în faţa Consiliului Politic Naţional, rapoarte privind
stadiul îndeplinirii obiectivelor politice asumate prin Programul PAS;
h) semnează pentru a fi prezentată la Comisia Electorală Centrală lista
candidaţilor la funcţia de deputat în Parlament, modificările efectuate în listă,
precum și demersurile (cererile de înregistrare) în acest sens; semnează acordurile
de constituire a blocului electoral în care participă partidul;
i) propune Consiliului Politic Naţional numirea Purtătorului de cuvînt şi a
Trezorierului Partidului;
j) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de Statut, de actele de punere în
aplicare a Statutului, precum şi pe cele încredinţate de alte organe de conducere ale
PAS.
(4) Preşedintele PAS este ales de Congres prin moţiune sau prin vot secret
uninominal.
(5) Mandatul Preşedintelui PAS este de 4 ani, acesta fiind limitat la două
termene complete.
(6) Dacă funcţia de Preşedinte devine vacantă sau Preşedintele se află în
imposibilitate de a-şi exercita funcţia, interimatul este asigurat de către un
vicepreşedinte desemnat de Biroul Permanent Naţional.
(7) Preşedintele Partidului numeşte doi membri ai Comisiei Naţionale de
Integritate, de regulă, din afara Partidului.
(8) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Preşedintele PAS emite dispoziţii care
sînt obligatorii pentru organele de conducere şi membrii PAS.
[Art.68 alin.(3) lit.h) în redacția Deciziei Consiliului Politic Național nr.1/7 din
10 noiembrie 2018; înregistrată la Agenția Servicii Publice la 20 noiembrie 2018]
[Art.68 alin.(7) modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.69. – (1) Vicepreşedinţii PAS sînt membri cu responsabilităţi de
reprezentare a partidului în limita mandatului atribuit de Biroul Permanent Naţional şi
în limitele statutare.
(2) Vicepreşedinţii prezidează, prin mandat al Preşedintelui Partidului,
şedinţele structurilor naţionale de conducere.
(3) Vicepreşedinţii coordonează diverse domenii de activitate ale Partidului
atribuite conform actelor de aplicare a Statutului.
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(4) Vicepreşedinţii îndeplinesc orice atribuţii delegate de Preşedintele
Partidului.
Art.70. – (1) Secretarul General al PAS este responsabil de activitatea de
organizare şi dezvoltare organizaţională a Partidului.
(2) Secretarul General are următoarele atribuţii:
a) planifică, coordonează şi monitorizează activitatea Organizaţiilor
Teritoriale;
b) asigură administrarea şi ţine evidenţa Registrului Naţional al Membrilor
Partidului, precum şi a celorlalte registre;
c) elaborează planul de instruire la nivel naţional şi asigură instruirea
membrilor Organizaţiilor Teritoriale, dar şi a membrilor PAS aleşi în funcţii de
conducere ale PAS;
d) elaborează şi propune spre aprobare planul campaniei de-a lungul anului,
al campaniei electorale şi al campaniei de la uşă la uşă, al ieşirilor în teritoriu, al
întîlnirilor cu alegătorii, susţinătorii şi membrii PAS;
e) propune modele de materiale de publicitate politică şi asigură
comunicarea şi transferul către Organizaţiile Teritoriale;
f) asistă preşedinţii Organizaţiilor Teritoriale în construcţia de partid prin
organizarea campaniilor de comunicare cu alegătorii şi prin utilizarea instrumentelor
de care dispune Partidul;
g)

propune Biroului Permanent Naţional bugetul central al Partidului;

g)1 propune Biroului Permanent Național numirea în și revocarea din funcție
a coordonatorilor teritoriali ai Organizațiilor Teritoriale ale PAS;
h) asigură colectarea cotizaţiilor de membru din organizaţiile Teritoriale şi a
donaţiilor sau a altor mijloace financiare legale, în coordonare cu Trezorierul
Partidului;
i) elaborează şi propune lista de instrumente politice pentru buna
desfăşurare a activităţii politice şi de promovare a PAS;
j) asigură buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de
conducere a Partidului;
k) conduce Secretariatul General al PAS și activitatea coordonatorilor
teritoriali ai Organizațiilor Teritoriale ale PAS;
l) elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent Naţional
structura şi statele de personal ale Secretariatului General al PAS;
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m) elaborează, dirijează şi prezintă spre aprobare Biroului Permanent
Naţional politica de constituire şi consolidare de partid a structurilor teritoriale;
n) prezintă Biroului Permanent Naţional rapoarte privind activitatea
structurilor Partidului;
o)

ţine evidenţa şi păstrează arhiva documentelor PAS;

p) îndeplineşte orice alte atribuţii delegate de Preşedintele Partidului sau la
solicitarea Biroului Permanent Naţional.
[Art.70 modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
CAPITOLUL VII. COMISIILE ŞI STRUCTURILE ASOCIATIVE ALE PAS
Art.71. – Comisiile PAS sînt următoarele:
a)

Comisia Naţională de Integritate;

b)

Comisia Naţională de Audit;

c)

Comisiile Sectoriale de Politici Publice.

[Art.71 lit.a) modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.72. – (1) Comisia Naţională de Integritate este o structură independentă
care examinează întrunirea criteriilor de integritate în procesul de selecţie şi
promovare, în funcţii de conducere în partid şi în funcţii de demnitate publică, alese
sau numite.
(2) Comisia Naţională de Integritate este constituită din 7 membri: 3 sînt
numiţi de Consiliul Politic Naţional, cîte 2 sînt numiţi de Biroul Permanent Naţional
şi, respectiv, Preşedintele PAS. Mandatul membrilor Comisiei Naţionale de Integritate
este de 4 ani.
(3) Membrii Comisiei Naţionale de Integritate trebuie să aibă o reputaţie
ireproşabilă. Din totalul de 7 membri, cel puţin doi trebuie să aibă pregătire juridică.
(4) Membrii Comisiei Naţionale de Integritate pot să nu fie membri ai PAS.
(5) Preşedintele Comisiei Naţionale de Integritate este ales de membrii
Comisiei.
(6) Comisia Naţională de Integritate are următoarele atribuţii:
a) [exclus]
b) acordă aviz asupra tuturor candidaturilor depuse pentru funcţiile de
conducere în cadrul organelor de conducere politică ale PAS;
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c) [exclus]
d) [exclus]
(7) Comisia se sesizează la plîngere, cerere sau din oficiu şi decide asupra
compatibilităţii etice, morale şi profesionale a tuturor candidaţilor propuşi pentru
funcţiile reprezentative în Parlament, pentru alte funcţii de demnitate publică, alese
sau numite.
(8) Comisia Naţională de Integritate dă avizul său asupra tuturor numirilor în
administraţie, pe baza analizei criteriilor de integritate şi compatibilitate conforme cu
acest Statut.
(9) Comisia Naţională de Integritate întocmeşte procedurile şi criteriile de
integritate și avizare care fac parte din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Comisiei Naţionale de Integritate, pe care îl supune aprobării Consiliului Politic
Naţional.
(10) Deciziile Comisiei Naţionale de Integritate sînt definitive şi se pun
imediat în aplicare de organele corespunzătoare.
[Art.72 modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.73. – (1) Comisia Naţională de Audit este independentă şi este constituită
din 3 membri aleşi de Congres.
(2) Preşedintele Comisiei Naţionale de Audit este cel care, în urma alegerilor,
obţine cele mai multe voturi.
(3) Comisia Naţională de Audit are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte Regulamentul cu procedurile şi criteriile de audit intern al
organizaţiilor de conducere de la nivel central, teritorial şi local şi îl supune aprobării
Consiliului Politic Naţional;
b) auditează toate organizaţiile de conducere la nivel central, teritorial şi
local în conformitate cu procedurile şi criteriile stabilite în regulamentul de audit;
c) prezintă rapoarte de activitate şi de performanţă ale organelor de
conducere în plenul Congresului.
Art.74. – (1) Comisiile Sectoriale de Politici Publice reprezintă un instrument
de formulare a politicilor publice, de construire a programelor de guvernare, a altor
programe politice, de asigurare a expertizei privind iniţiative legislative, de formulare
de poziţii în raport cu diferite evenimente, de evaluare a calităţii altor programe.
(2) Comisiile Sectoriale de Politici Publice elaborează politicile publice
sectoriale şi transsectoriale ale partidului.
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(3) Domeniile de competenţă ale comisiilor şi modul de organizare şi
funcţionare se stabilesc de către Biroul Permanent Naţional, la propunerea
Preşedintelui PAS. Componenţa nominală se stabileşte de Preşedintele PAS.
Art.75. – (1) Pentru asigurarea reprezentării şi participării active a
tinerilor, femeilor și persoanelor de vârsta a treia în viaţa politică, economică,
socială şi culturală, în cadrul PAS se constituie următoare structuri asociative:
Organizaţia de Tineri (PAS Youth), Organizaţia de Femei (PAS Femei) și
Organizatia de Seniori (PAS Seniori).
(2) Preşedinţii Organizaţilor de tineri, femei și seniori sunt din oficiu membri
ai Biroului Permanent National. Preşedinţii organizaţiilor teritoriale de tineri, femei
si seniori sunt din oficiu membri ai Birourilor Permanente Teritoriale.
(3) Biroul Permanent Naţional poate decide constituirea și a altor structuri
asociative.
(4) Modul de organizare şi funcţionare a Organizaţilor de tineri, femei și
seniori, precum și a altor structuri asociative ale PAS se reglementează prin acte ale
Biroului Permanent Naţional.
[Art.75 în redacția Deciziei Consiliului Politic Național nr.1/7 din 10 noiembrie
2018; înregistrată la Agenția Servicii Publice la 20 noiembrie 2018]

CAPITOLUL VIII. SECRETARIATUL GENERAL
Art.76. – (1) Activitatea curentă a organelor de conducere ale PAS este
asigurată de Secretariatul General. Secretariatul General este condus de Secretarul
General şi funcţionează sub autoritatea Preşedintelui PAS.
(2) În cadrul Secretariatului General se constituie departamente.
(3) Departamentele sînt conduse de directori, desemnaţi de către Preşedintele
PAS.
Art.77. – Structura şi statele de personal ale Secretariatului General, precum
şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, se aprobă de către Biroul
Permanent Naţional, la propunerea Secretarului General al PAS.

CAPITOLUL IX. LUAREA DECIZIILOR
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Art.78. (1) În cadrul organelor de conducere ale Partidului, votul se exprimă,
deschis sau secret, în conformitate cu prevederile Statutului şi ale Legii partidelor
politice. Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mînă.
(2) În cadrul organelor de conducere, în caz de egalitate de voturi, votul
preşedintelui acelui organ este decisiv.
(3) În cazul alegerii membrilor tuturor organelor de conducere politică a PAS,
votul este secret, cu excepţia cazurilor cînd prezentul Statut prevede altfel. În cazul
alegerii membrilor altor organe ale PAS sau a delegaţilor, votul este deschis, cu
excepţia situaţiilor în care Statutul prevede altfel sau organele corespunzătoare decid
aplicarea votului secret.
Art.79. – (1) Membrii organelor de conducere ale PAS, la toate nivelurile, se
aleg pentru perioada specificată în prezentul Statut.
(2) În cazul în care termenul regulamentar de exercitare a mandatului expiră
sau a expirat, iar succesorul de competenţă nu intră în exercitarea mandatului,
membrul organului de conducere al PAS continuă să-şi exercite mandatul pînă la
ocuparea funcţiei de către succesorul de competenţă.
Art.80. – (1) Rezultatul alegerilor pentru organele de conducere la nivel local
se validează de Birourile Permanente Teritoriale, iar pentru organele de conducere
teritoriale – de Biroul Permanent Naţional.
(2) În caz de invalidare se procedează la noi alegeri.
Art.81. – (1) Pentru locurile devenite vacante în organele de conducere, se
desemnează interimari, în condiţiile prevăzute de prezentul Statut.
(2) În termeni rezonabili, urmează a se purcede la alegerea titularilor în
conformitate cu prevederile prezentului Statut.
Art.82. – Acţiunea revocării, oricare ar fi funcţia de conducere în cauză, este
declanşată de cel puțin o treime din totalul membrilor cu cotizaţia la zi ai forului
respectiv şi este decisă în sesiune extraordinară, cu majoritate simplă, precum și în
alte condiții prevăzute de prezentul Statut.
Art.83. – (1) Toţi candidaţii la ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul
organelor de conducere politică a PAS, a funcţiilor elective sau de demnitate publică
(obţinute prin numire) la nivel local, teritorial sau naţional trebuie să fie incluşi în
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Registrul Candidaţilor PAS şi să aibă avizul pozitiv al Comisiei Naţionale de
Integritate.
(2) Toţi candidaţii la ocuparea funcţiilor în cadrul organelor de conducere
politică ale PAS, în structurile asociative sau în Secretariatul General al PAS trebuie
să aibă avizul pozitiv al Comisiei Naţionale de Integritate.
[Art.83 modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din 7
octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.84. – Convocarea, campania electorală internă şi procedurile de
organizare şi votare în cadrul Congresului, al Convenţiei Teritoriale şi al Adunării
Generale a Organizaţiei Locale sînt prevăzute, respectiv detaliate, în actele de aplicare
a Statutului aprobate conform prezentului Statut.

CAPITOLUL X. FINANŢAREA ŞI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
PAS
Art.85. – Sursele de finanţare ale PAS sînt:
a)

cotizaţiile de membru de partid;

b)

donaţiile;

c)

subvenţiile de la bugetul de stat;

d)

alte venituri legale.

Art.86. – (1) Cuantumul cotizaţiei anuale a membrului PAS se stabilește
diferențiat, la decizia membrului PAS, după cum urmează: 120 de lei, 240 de lei sau
600 de lei.
(2) Achitarea cotizaţiei se face lunar (10 lei, 20 de lei sau 50 de lei),
trimestrial (30 de lei, 60 de lei sau 150 de lei) sau anual (120 de lei, 240 de lei sau
600 de lei), la decizia membrului PAS.
(3) Operaţiunile de încasări ale mijloacelor băneşti sub formă de cotizaţii de
membru se efectuează:
a) prin virament în conturile bancare deschise la băncile licenţiate din
Republica Moldova, în monedă naţională;
b) în numerar la sediul Organizaţiilor Locale, Teritoriale sau Naţională, în
monedă naţională.
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(4) La nivelul fiecărei organizaţii PAS (Locale, Teritoriale sau Naţionale),
biroul permanent corespunzător desemnează o persoană responsabilă de încasarea
cotizaţiilor de membru şi de ţinerea Registrului cotizaţiilor de membru.
(5) La încasarea cotizaţiei de membru este obligatorie identificarea membrului
PAS prin verificarea numelui, prenumelui şi codului personal (IDNP).
(6) În cazul încasării sumelor cotizaţiilor de membru în numerar, persoana
responsabilă de încasarea cotizaţiilor de membru va elibera bonul de încasare şi va
înregistra imediat operaţiunea de încasare în Registrul cotizaţiilor de membru,
conform modelului prevăzut de legislaţia în vigoare.
(7) Cotizaţiile de membru încasate în numerar vor fi virate de către persoana
responsabilă de încasarea cotizaţiilor în contul bancar al Partidului, în termen de 5 zile
lucrătoare din ziua încasării.
(8) Sumele cotizaţiilor de membru încasate în contul bancar sînt confirmate
prin documentele primare întocmite de instituţiile financiare care au încasat şi au
efectuat viramentul.
(9) Informaţiile privind cotizaţiile de membru, înscrise în registrele
corespunzătoare, sînt totalizate semestrial de către persoana responsabilă, în baza
copiilor transmise de organizaţiile locale şi teritoriale, autentificate prin semnătura
persoanei responsabile şi ştampilă.
(10) În cazul în care Comisia Electorală Centrală va solicita listele nominale
ale membrilor de partid, Partidul este obligat să le prezinte în decurs de 5 zile
lucrătoare de la data solicitării.
(11) Sînt interzise cotizaţiile anonime.
[Art.86 alin.(1) și (2) în redacția Deciziei Consiliului Politic Național nr.4/3
din 7 octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.87. – (1) Donaţiile făcute de o persoană fizică către PAS într-un an
bugetar nu pot depăşi suma a 20 de salarii medii lunare pe economie stabilite pe anul
respectiv, incluzînd şi cuantumul cotizaţiei; cotizaţia şi donaţia fiind reflectate separat
în contabilitatea PAS şi în rapoartele privind gestiunea financiară a acestuia.
(2) Donaţiile făcute de o persoană juridică către PAS într-un an bugetar nu pot
depăşi suma a 40 de salarii medii lunare pe economie stabilite pe anul respectiv.
Art.88. – (1) Procedura de colectare a donaţiilor se stabileşte, în condiţiile
legii şi ale prezentului Statut, prin decizia Consiliului Politic Naţional.
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(2) Donaţiile pot fi colectate inclusiv în cadrul manifestărilor de agrement,
culturale, sportive sau al altor manifestări de masă organizate de Partid, cu condiţia că
sînt luate la evidenţă în modul stabilit.
(3) Donaţiile în bani de către persoanele juridice se efectuează prin operaţiuni
bancare (card bancar, transfer direct) cu indicarea donatorului în documentul bancar.
PAS va include datele privind donaţiile respective în Registrul donaţiilor de la
persoane juridice.
(4) Donaţiile în bani din partea persoanelor fizice efectuate prin operaţiuni
bancare (card bancar, transfer direct) vor fi confirmate prin documente bancare, care
vor conţine datele de identificare ale donatorului. PAS va include datele privind
donaţiile primite în Registrul donaţiilor de la persoane fizice.
(5) Donaţiile oferite în numerar de către persoane fizice vor fi însoţite
obligatoriu de Declaraţia privind donaţia în numerar şi de Declaraţia privind
acceptarea mijloacelor financiare. Donaţiile astfel primite vor fi virate în contul
bancar al PAS în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării lor. Suma donației în
numerar oferită Partidului Acțiune și Solidaritate de o persoană în anul de gestiune
nu poate depăși două salarii medii lunare pe economie stabilite pentru anul respectiv.
(6) Donaţiile oferite sub formă de proprietăţi, bunuri, servicii gratuite sau în
condiţii mai avantajoase decît valoarea comercială vor fi indicate în contabilitatea
PAS la preţul lor de piaţă.
(7) PAS va desemna, prin decizia Consiliului Politic Naţional, persoana
responsabilă de încasarea donaţiilor şi de ţinerea Registrului donaţiilor, după caz;
pentru fiecare Organizaţie Teritorială va fi desemnată o persoană responsabilă.
(8) Sînt interzise donaţiile anonime.
[Art.88 alin.(5) modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/3 din
7 octombrie 2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 24 noiembrie 2017]
Art.89. – Subvenţiile de la bugetul de stat se stabilesc şi se gestionează
potrivit legii.
Art.90. – Responsabil pentru utilizarea legală a fondurilor PAS, precum şi
pentru evidenţa contabilă, este Trezorierul Partidului, desemnat potrivit prezentului
Statut.
Art.91. – Veniturile Partidului nu pot fi repartizate între membrii acestuia.
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Art.92. – Membrii Partidului care îndeplinesc funcţii de conducere pot fi
remuneraţi pentru activitatea lor, conform deciziei Consiliului Politic Naţional.
Art.93. – Membrii Partidului nu poartă răspundere pentru datoriile
Partidului, după cum nici Partidul nu poartă răspundere pentru datoriile membrilor
săi.
Art.94. – (1) PAS poate dispune, cu titlu de proprietate, de clădiri, utilaje,
edituri, tipografii, mijloace de transport, precum şi de alte bunuri neinterzise prin lege.
(2) Bunurile PAS nu pot fi utilizate în alte scopuri decît pentru realizarea
sarcinilor statutare.
(3) Dreptul de proprietate al PAS se află sub incidenţa normelor legislaţiei
civile, cu excepţiile prevăzute de legislaţia specifică partidelor politice.
Art.95. – PAS poate desfăşura activitate editorială și de publicitate,
activitate legată nemijlocit de administrarea proprietății sale, activitate de
comercializare a materialelor de informare, educație și cultură politică pe suport de
hârtie sau electronic, comercializarea diverselor materiale de promovare ce conțin
simbolica și sloganele partidului (căni, maiouri, chipiuri, huse, pixuri, mape, genți,
calendare etc.), de vânzare a biletelor în cadrul evenimentelor cu caracter cultural,
educațional, sportiv ș.a., organizate de partid, precum și alte activități ce aduc venituri
pentru necesitățile Partidului, dacă aceste activități nu sînt interzise prin lege și sînt
prevăzute de prezentul Statut.
[Art.95 modificat prin Decizia Consiliului Politic Național nr.4/1 din 28 mai
2017; înregistrată la Ministerul Justiției la 12 iunie 2017]
Art.96. – (1) PAS nu poate avea în posesie, la dispoziţie sau în folosinţă şi
nici nu poate accepta spre depozitare sau păstrare armament, substanţe explozive şi
alte materiale interzise şi/sau care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor.
(2) Patrimoniul PAS nu poate fi distribuit între membrii săi.

CAPITOLUL XI. REORGANIZAREA PAS ŞI ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII
Art.97. – (1) PAS îşi încetează activitatea prin reorganizare sau dizolvare, în
baza hotărîrii Congresului adoptate în condiţiile stabilite de lege şi de prezentul Statut.
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(2) Reorganizarea Partidului se efectuează, în condiţiile legii, prin contopire,
absorbţie, fuzionare, divizare, separare sau transformare, cu notificarea prealabilă a
creditorilor.

CAPITOLUL XII. DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art.98. – (1) Prezentul Statut intră în vigoare la data înregistrării PAS la
Ministerul Justiţiei.
(2) Se stabileşte că procedurile aferente constituirii Organizaţiilor Teritoriale
ale PAS şi a Partidului de pînă la înregistrarea PAS la Ministerul Justiţiei sînt cele
aprobate de Grupul de Iniţiativă pentru Constituirea PAS, de adunările generale de
constituire ale Organizaţiilor Teritoriale ale PAS şi de Congresul de constituire al
PAS.
(3) Calitatea de membru al PAS în etapa constituirii Organizaţiilor Teritoriale
se obţine ca urmare a luării deciziei cu privire la constituirea Organizaţiei Teritoriale.
Art.99. – Pînă la desemnarea Comisiei Naţionale de Integritate şi Disciplină
potrivit prezentului Statut, atribuţiile acesteia vor fi exercitate de către Comisia
interimară de Etică şi Integritate instituită de către Grupul de Iniţiativă pentru
constituirea PAS.
Art.100. – (1) Mandatele membrilor Birourilor Permanente Teritoriale alese
la şedinţele de constituire ale Organizaţiilor Teritoriale este de 6 luni şi curge din
momentul intrării în vigoare a prezentului Statut.
(2) În termenul specificat la alin.(1), Birourile Permanente Teritoriale asigură
constituirea Organizaţiilor Locale în toate localităţile din raza Organizaţiei Teritoriale
respective. Despre mersul activităţii de constituire a Organizaţiilor Locale se
informează lunar Biroul Permanent Naţional.
(3) În cazul în care constată activitatea nesatisfăcătoare a Organizaţiei
Teritoriale în ceea ce priveşte constituirea Organizaţiilor Locale, Biroul Permanent
Naţional poate decide revocarea Preşedintelui şi a membrilor Biroului Permanent, cu
numirea interimarilor.
Art.101. – Mandatul Biroului Permanent Naţional ales la Congresul de
constituire a PAS este de 10 luni şi curge din momentul intrării în vigoare a
prezentului Statut.
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Art.102. – Pînă la organizarea Convenţiilor Teritoriale sau a Congresului în
condiţiile prezentului Statut, componenţa Birourilor Permanente Teritoriale şi a
Biroului Permanent Naţional este cea stabilită la şedinţele de constituire ale
Organizaţiilor Teritoriale ale PAS, respectiv la Congresul de constituire al PAS, cu
excepţia situaţiilor în care prezentul Statut prevede includerea de drept sau delegarea
în birourile permanente respective a altor membri. În acest caz, componenţa birourilor
permanente respective se extinde prin includerea membrilor de drept sau a delegaţilor,
potrivit prezentului Statut.
Art.103. – (1) Prevederile art.10 alin.(1) lit.d), ale art.13 alin.(1) lit.b) şi ale
art.20 alin.(2)-(4) se vor pune în aplicare din momentul în care, în Republica
Moldova, justiţia şi alte instituţii ale Statului vor începe să funcţioneze în mod
independent, fapt constatat prin instrumente de la nivelul instituţiilor Uniunii
Europene similare celui instituit prin Decizia Comisiei Europene nr. 2006/928/CE din
13 decembrie 2006, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 354 din 14
decembrie 2006.
(2) Pînă la realizarea alin.(1), organele competente ale PAS vor decide cu
discernămînt şi diligenţă măsurile care se impun membrului PAS aflat în situaţiile
respective.
Art.104. – În termen de 4 luni, Biroul Permanent Naţional şi Consiliul Politic
Naţional vor asigura elaborarea şi aprobarea actelor necesare punerii în aplicare a
prezentului Statut.
Art.105. – Prezentul Statut se completează de drept cu prevederile legislaţiei
cu privire la partidele politice şi ale actelor subsecvente acesteia.

Președinte al Partidului
Acțiune și Solidaritate
Maia SANDU
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Anexă
SIMBOLUL PERMANENT AL PAS
I. Simbolul permanent al PAS sub formă grafică, alb-negru

II. Simbolul permanent al PAS sub formă grafică, color
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