Adoptat la Congresul IV
din 2 septembrie 2018

STATUTUL
PARTIDULUI POLITIC MIȘCAREA POPULARĂ ANTIMAFIE
CAPITOLUL I
DISPOZIȚII GENERALE
1.1. Mișcarea Populară Antimafie reprezintă continuarea proiectului politic Acțiunea Populară și
a fost creată în baza Declarației de la Orhei din 30 ianuarie 2011. MPA, ca partid politic de
dreapta, bazat pe ideologia liberală, are misiunea de a reedifica Republica Moldova ca stat de
drept – instrument de reunificare pașnică și liberă cu România, în concordanță cu istoria
poporului român și cu Tratatul de la Helsinki.
1.2. Obiectivul MPA este dezvoltarea unei societăți democratice și libere, întemeiată pe
identitatea clară de apartenență la poporul român și pe respectarea drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului, respectarea valorilor legate de întâietatea morală a individului,
limitarea puterii guvernământului, domnia legii, separație a puterilor, libertate economică bazată
pe proprietate și reprezentativitate democratică.
Activitatea politică a MPA are la bază: identitatea românească, ideologia liberală, atașamentul
necondiționat față de valorile libertății și demnității egale a ființelor umane, față de valorile
creștine și militează pentru o colaborare militară strânsă cu Statele Unite ale Americii.
MPA va susține combaterea corupției și a crimei organizate de la toate nivele, va încuraja
dezbaterea și schimbul de idei, atât în interiorul, cât și în exteriorul partidului.
MPA va contribui la creșterea nivelului de cultură bazat pe valorile liberale, asigurarea accesului
liber și egal al cetățenilor la educație, încurajarea dezvoltării educației în spiritul democrației și
a individualismului cetățenilor legat de dreptul la viață, libertate și proprietate.
1.3. Ca entitate politică democratică, Mișcarea Populară Antimafie promovează valorile
democrației europene, demnitatea umană și națională. MPA apără drepturile fundamentale ale
omului și recunoaște pluralismul politic și principiile statului de drept. MPA nu admite în cadrul
ei niciun fel de discriminări pe criterii de vârstă, gen, rasă, apartenență etnică sau confesională.
1.4. Partidul este persoană juridică din momentul înregistrării, dispune de patrimoniu, de conturi
bancare, sigiliu, ștampilă, legitimații, blanchete și emite carnete de partid pentru membrii săi.
Forma organizatorico-juridică a partidului este partid politic. Denumirea integrală a partidului
este "Mișcarea Populară Antimafie", iar denumirea prescurtată este "MPA".
1.5. Mișcarea Populară Antimafie se definește, la moment, prin doctrina politică populară, care
are la bază valorile morale ale creștinismului, constituindu-se ca un ansamblu de principii și de
norme pentru construcția socială, pentru construcția statului, a relațiilor dintre stat și cetățeni, a
relațiilor dintre cetățeni. La baza doctrinei politice populare și, implicit, a programului popular
de guvernare, este așezată valoarea morală fundamentală a creștinismului – solidaritatea umană,
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iubirea față de semeni. Aceasta implică excluderea hoției și înșelătoriei, ca modalități de
îmbogățire, de asigurare a bunăstării și prosperității personale, excluderea minciunii, violenței și
a războiului, ca modalități de satisfacere a intereselor individuale, comunitare, sau statale.
1.6. Partidul militează pentru respectarea cu strictețe a Constituției Republicii Moldova și a
legilor statului, a formei republicane de guvernământ, întărirea ordinii de drept, apărarea
suveranității naționale, asigurarea condițiilor decente de trai, libera exprimare a voinței politice a
cetățenilor, promovarea și respectarea principiilor democrației, pluralismului politic și al
separației puterilor în stat.
1.7. Partidul este deschis colaborării cu instituțiile publice, cu alte partide și organizații socialpolitice, economice, precum și cu organizații nonguvernamentale, religioase etc. din Republica
Moldova și de peste hotare. La decizia organelor sale competente, Partidul poate întreține
legături internaționale, cu încheierea unor acorduri de aderare la organizații internaționale
(europene și mondiale), alte structuri.
1.8. La decizia organelor sale competente, Partidul se poate asocia în blocuri politice, uniuni,
asociații, alianțe, cu respectarea prevederilor statutare și legale.
1.9. Simbolul propriu (permanent) al partidului politic Mișcarea Populară Antimafie reprezintă
imaginea unui cerc de culoare roșie-închis, intersectat de raza acestuia, peste care sunt aplicate
cuvintele "NU! MAFIEI". Simbolul sub forma grafică alb-negru și color se anexează.
1.10. Adresa juridică a Partidului este municipiul Chișinău, str. Traian, nr. 11, ap 25.

CAPITOLUL II
SCOPUL FUNDAMENTAL ȘI ACTIVITĂȚILE
2.1. Membrii Mișcării Populare Antimafie participă solidar la dezvoltarea unei societăți
democratice, libere, drepte și pașnice, bazate pe solidaritatea socială, în care trebuie asigurate
pentru fiecare cetățean șanse egale de a dobândi bunăstare, prin concurență liberă și loială.
2.2. În vederea realizării scopului său fundamental, MPA desfășoară următoarele activități:
a) participă cu candidați proprii la alegerile locale, parlamentare și prezidențiale;
b) exercită actul guvernării prin reprezentanții săi aleși în mod democratic în organele
administrației centrale și locale;
c) elaborează și coordonează cu experți în materie programe și proiecte concrete pe
domenii de activitate;
d) organizează întruniri, conferințe, mese rotunde, mitinguri, demonstrații, la care își
definește și își exprimă opțiunile sale politice, în conformitate cu normele legale;
e) desfășoară activități editoriale și media în scopul informării corecte și obiective a
membrilor MPA și a opiniei publice privind situația din Republicii Moldova și din lume;
f) încheie parteneriate cu alte formațiuni politice și cu organizații ne-guvernamentale care
urmăresc scopuri similare;
g) creează, la necesitate, alianțe electorale și post-electorale cu alte formațiuni politice
democratice;
h) organizează acțiuni culturale, științifice, sportive și de binefacere;
i) desfășoară orice alte activități care nu contravin legislației în vigoare.
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CAPITOLUL III
MEMBRII PARTIDULUI
3.1. Poate fi membru al Partidului orice cetățean al Republicii Moldova cu capacitate juridică
deplină care potrivit normelor legale, are dreptul la vot.
3.2. Înscrierea în formațiune se efectuează individual, în baza cererii personale, adresate în scris
organizației primare, în a cărei rază domiciliază solicitantul. In cazul în care la locul de trai nu
există o organizație primară a Partidului, hotărârea despre primirea în rândurile Partidului este
adoptată de către organizația primară din apropiere sau de organizația ierarhic superioară.
Aderând la partid persoana declară obligatoriu în scris dacă este sau nu membru al altui partid
politic.
3.3. În cazul schimbării domiciliului, persoana respectivă este transferată la evidență în
organizația primară, în a cărei rază se află noul domiciliu.
3.4. Nu poate fi membru al Partidului:
3.4.1. persoana condamnată printr-o sentință de judecată irevocabilă pentru comiterea
unei infracțiuni cu intenție;
3.4.2. persoana lipsită de drepturile politice;
3.4.3. persoanele cărora, conform prevederilor legale, le este interzisă participarea la
activități cu caracter politic.
3.5. Organizațiile primare (locale) ale Partidului consemnează calitatea de membru, țin evidența
membrilor și eliberează legitimații de modelul stabilit de Consiliul Politic Național.
3.5.1. Membrii Partidului, recrutați în modul stabilit de lege pentru satisfacerea
serviciului militar și numiți în funcții incompatibile cu apartenența la partidele politice
își suspendă, pe durata exercitării acestor funcții, apartenența la Partid. Hotărârea de
suspendare sau de reluare a calității de membru de partid este adoptată de organizația
primară în baza cererii personale depuse în formă scrisă.
3.5.2. Persoana care și-a suspendat apartenența la Partid nu poate alege sau fi aleasă în
organele de conducere ale Partidului. Membrul de partid nu poate deține două sau mai
multe funcții de conducere.
3.6. Calitatea de membru al Partidului încetează în următoarele cazuri:
•
•
•
•

deces;
renunțare;
excludere;
incompatibilitatea prevăzută de legislația în vigoare.

3.7. Cererea de renunțare se face în scris, sub semnătură și se adresează președintelui
organizației primare din care face parte. Odată cu cererea de renunțare se va depune și carnetul
de membru al Partidului.
3.8. Excluderea se aplică în cazul unor abateri disciplinare grave, după cum urmează:
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•
•
•
•
•

în cazul încălcării în mod deliberat a prevederilor prezentului Statut, ale Regulamentelor
interne, ale altor acte și dispoziții executorii interne ale partidului;
în cazul nerespectării hotărârilor organelor de conducere ale Partidului, dacă au fost luate
atitudini publice contrare politicii și a strategiei generale ale Partidului;
în cazul condamnării persoanei respective la o pedeapsă penală ori interzicerea exercitării
drepturilor politice prin hotărâre judecătorească irevocabilă;
în cazul înrolării persoanei respective în activitatea altor partide;
altor abateri, dacă au fost prejudiciate interesele Partidului.

3.9. Sancțiunea de excludere este înaintată și aplicată de către președintele organizației
locale/teritoriale în baza hotărârii adoptate de către Biroul Permanent teritorial.
3.10. Sancțiunea de excludere în privința membrilor care exercită funcții în organele de
conducere ale Partidului la nivel local și teritorial, este înaintată și aplicată de către Biroul
Permanent teritorial și respectiv Biroul Permanent Central în baza hotărârii adoptate de către
aceste organe.
3.11. În toate cazurile, persoana nominalizată spre a fi sancționată va fi invitată să participe la
ședința organului care propune și care adoptă decizia de excludere. În cazul neprezentării,
organul care propune sancțiunea sau care o hotărăște, poate adopta hotărârea în lipsa persoanei
respective.
3.12. Hotărârea de excludere se adoptă cu votul majorității membrilor organului ce decide
excluderea și se comunică celui sancționat care, în termen de 15 zile de la data comunicării,
dispune de dreptul de a o contesta în Curtea de Etică și Arbitraj a Partidului.
3.13. Se consideră abateri mai puțin grave decât cele prevăzute în prezentul Statut:
•
•
•
•

neparticiparea repetată și nemotivată la ședințele și activitățile organului Partidului din
care face parte;
neîndeplinirea sarcinilor asumate sau insubordonarea față de organul de conducere al
Partidului;
încălcarea sau limitarea drepturilor altor membri ai Partidului, prevăzute de prezentul
Statut;
alte abateri.

3.14. În cazul săvârșirii unor abateri disciplinare mai puțin grave, președintele organizației
locale/teritoriale propune, iar Biroul Permanent teritorial hotărăște aplicarea uneia dintre
următoarele sancțiuni disciplinare:
•
•
•

avertisment în scris;
retragerea din funcție;
suspendarea (pe cel mult un an) a calității de membru.

3.15. În privința sancționării membrilor organelor de conducere de nivel național, a deputaților
și a funcționarilor din administrația publică centrală și locală, membri ai Partidului, Președintele
Partidului propune:
•

iar Biroul Permanent Central hotărăște, pentru abateri mai puțin grave, aplicarea uneia
dintre măsurile disciplinare prevăzute de prezentul Statut;
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•

iar Consiliul Politic Național hotărăște, pentru abateri grave, excluderea din componența
formațiunii.

3.16. Sancționarea Președintelui, Prim-vicepreședinților, Vicepreședinților Partidului pentru
abateri mai puțin grave se aplică de către Consiliul Politic Național, la propunerea Biroului
Permanent Central. Sancționarea Președintelui, Prim-vicepreședinților și Vicepreședinților
Partidului pentru abateri grave se aplică de către Congresul Partidului, la propunerea Consiliului
Politic Național.
3.17. Membrul Partidului are următoarele drepturi:
•
•
•
•
•
•
•

să-și exprime liber opiniile în cadrul organelor de conducere ale Partidului;
să aibă inițiative politice și posibilitatea de a le exprima și de a le propune spre dezbatere
în organele de conducere;
să propage și să promoveze scopurile și sarcinile Partidului;
să fie informat asupra activității organului din care face parte și asupra hotărârilor
organelor de conducere teritoriale și centrale;
să aleagă și să fie ales în funcții de conducere în Partid, să fie propus și promovat în
funcții publice;
să se retragă din Partid în modul stabilit;
să beneficieze de protecția Partidului și a organelor sale de conducere în fața atacurilor și
presiunilor politice de orice fel.

3.18. Orice limitare sau încălcare a acestor drepturi atrage răspunderea disciplinară a celor care
se fac vinovați de abuz.
3.19. Membrului Partidului îi revin următoarele obligațiuni:
•
•
•
•
•
•
•

să cunoască și să respecte prevederile Statului și a regulamentelor interne;
să cunoască Programul politic al Partidului și să contribuie la promovarea principiilor
acestuia;
să respecte și să îndeplinească hotărârile organelor de conducere și ale Curții de Etică și
Arbitraj;
să participe la activitatea organului de partid din care face parte sau a organului de
conducere în care a fost ales;
să îndeplinească cu cinste și demnitate mandatul primit în cazul delegării sau al
participării, în numele Partidului, la exercitarea funcțiilor publice;
să respecte drepturile altor membri ai Partidului;
să plătească cotizația de membru.

3.20. Calitatea de membru al organului de conducere (colegial) al Partidului și al organelor de
specialitate încetează înainte de termen în caz de:
•
•
•
•
•

absență fără motive întemeiate de la 3 ședințe consecutive ale organului din care face
parte;
incompatibilitate a funcției;
excludere din partid;
demisie;
deces.
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CAPITOLUL IV
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
4.1. Partidul se constituie în conformitate cu principiul teritorial și cuprinde:
•
•
•

organizații locale (primare) – sătești, comunale, orășenești, de sector al municipiului
Chișinău;
organizații teritoriale – raionale, municipale, ale unităților administrativ-teritoriale cu
statut special;
organizația națională.
4.1.1. Organizațiile primare se vor constitui după Congresul de constituire al Partidului,
odată cu înregistrarea Mișcării Populare Antimafie la Ministerul Justiției.

4.2. Organele de conducere ale Partidului sunt:
4.2.1. la nivel de organizație primară: Adunarea Generală, Biroul Permanent Local și
Președintele;
4.2.2. la nivel de organizație teritorială: Conferința, Consiliul Politic teritorial, Biroul
Permanent teritorial și Președintele;
4.2.3. la nivel național: Congresul, Consiliul Politic Național, Biroul Permanent Central,
Președintele și Prim-vicepreședintele;
4.2.4. Organele de conducere ale Partidului sunt alese pentru un mandat de patru ani.
Organizarea la nivel local
4.3. Organizația locală (primară) se creează la locul de domiciliu și trebuie să întrunească cel
puțin cinci membri.
4.4. Organizațiile comunale, orășenești pot constitui în localitățile incluse în componența acestor
unități administrative, organizații de sector care sunt părți indispensabile ale acestor organizații.
4.5. Organul suprem al organizației primare este Adunarea Generală.
4.6. Adunarea generală se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decât odată în an, de către
Președintele organizației, sau la cererea a 1/3 din membri.
4.7. Adunarea este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea membrilor organizației.
4.8. Hotărârile Adunării se adoptă cu votul majorității a celor prezenți. Hotărârea privind
alegerea președintelui se adoptă cu votul majorității membrilor organizației primare.
4.9. Adunarea Generală are următoarele atribuții:
4.9.1. decide cu privire la constituirea organizației;
4.9.2. analizează și decide asupra activității desfășurate de organizație de la Adunarea
generală precedentă;
4.9.3. aprobă programul de activitate pentru perioada viitoare;
4.9.4. alege pe o perioadă de doi ani Președintele, Vicepreședintele, Secretarul și Biroul
Permanent Local la organizațiile care întrunesc mai mult de 60 de membri;
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4.9.5. propune spre aprobare/modificare Biroului Permanent Teritorial candidații/lista
candidaților pentru alegerile în autoritățile publice locale pe teritoriul căruia activează;
4.9.6. alege delegații la Conferința organizației teritoriale;
4.9.7. examinează și ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce țin de activitatea
organizației.
4.10. Președintele organizației locale:
4.10.1. exercită conducerea curentă a organizației locale în perioada dintre Adunări,
reprezintă Partidul în relații oficiale la nivelul respectiv;
4.10.2. organizează desfășurarea campaniei electorale în raza de activitate a organizației
respective;
4.10.3. gestionează mijloacele financiare ale organizației;
4.10.4. asigură realizarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare;
4.10.5. coordonează activitatea membrilor Partidului din autoritățile publice locale;
4.10.6. aprobă cererile de înscriere în formațiune.
Organizarea la nivel teritorial (raional, municipal, al unităților administrativteritoriale cu statut special)
4.11. Organizațiile teritoriale exercită funcțiile de organizare, coordonare și asistență a activității
organizațiilor primare.
4.12. Organul suprem al organizației teritoriale este Conferința teritorială. Delegații la
Conferința teritorială se aleg de către organizațiile locale, în baza normei de reprezentare
stabilită de Consiliul Politic Teritorial.
4.13. Conferința teritorială se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decât o dată la doi ani, la
propunerea Președintelui organizației teritoriale, de către Consiliul Politic teritorial, sau la
cererea a cel puțin 1/3 din organizațiile locale.
4.14. Conferința teritorială este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea delegaților
desemnați.
4.15. Hotărârile Conferinței teritoriale se adoptă cu votul majorității delegaților prezenți.
4.16. Conferința teritorială are următoarele atribuții:
4.16.1. adoptă hotărâri pentru realizarea Programului, și a Strategiei Partidului la nivel
teritorial, inclusiv în campaniile electorale;
4.16.2. alege/revocă, pentru o perioadă de doi ani, Președintele organizației, Consiliul
politic teritorial și Comisia de Cenzori;
4.16.3. dezbate și aprobă raportul președintelui organizației și Comisiei de Cenzori;
4.16.4. alege delegați la Congres, conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul
Politic Național;
4.16.5. adoptă Regulamentul de activitate a organizației teritoriale
4.16.6. poate delega unele atribuții Consiliului Politic teritorial inclusiv atribuția de
alegere/revocare a președintelui organizației;
4.16.7. îndeplinește alte atribuții prevăzute în prezentul statut.
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4.17. Consiliul Politic teritorial organizează activitatea organizației în perioada dintre
Conferințele teritoriale;
4.18. Numărul membrilor Consiliului Politic teritorial este stabilit de către Conferința teritorială.
4.19. Ședințele Consiliului sunt convocate după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în trei
luni, de către președintele organizației teritoriale, Biroul Permanent teritorial sau la cererea a 1/3
din membrii Consiliului.
4.20. Ședințele Consiliului sunt prezidate de președintele organizației teritoriale.
4.21. Ședințele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor aleși.
4.22. Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.
4.23. Consiliul politic teritorial are următoarele atribuții:
4.23.1. convoacă Conferința teritorială, stabilește norma de reprezentare a delegaților din
organizațiile locale;
4.23.2. asigură realizarea hotărârilor conferințelor teritoriale;
4.23.3. realizează Programul și hotărârile organelor superioare ale Partidului;
4.23.4. alege/revocă, pentru o perioadă de doi ani, vicepreședinții organizației teritoriale,
membrii Biroului Permanent Teritorial și Secretarul organizației teritoriale;
4.23.5. propune spre aprobare/modificare Biroului Permanent Central candidații/lista
candidaților la funcția de consilier raional/municipal pentru alegerile în autoritățile
publice locale pe teritoriul căruia activează;
4.23.6. gestionează patrimoniul și finanțele organizației teritoriale;
4.23.7. hotărăște încorporarea în componența organizației teritoriale a noilor organizații
locale (primare) formate;
4.23.8. cooptează noi membri ai Consiliului în limita stabilită de către Conferință.
4.23.9. eliberează din funcții înainte de termen membrii Consiliului, Biroului și Comisiei
Teritoriale de Cenzori în cazul prevăzut de statut;
4.23.10. desemnează noi membri ai Comisiei Teritoriale de Cenzori în cazul încetării
înainte de termen a mandatului deținut;
4.23.11. desemnează șeful Staff-ului electoral în alegerile locale noi.
4.23.12. stabilește domeniile de coordonare a activității vicepreședinților;
4.23.13. aprobă bugetul organizației teritoriale;
4.23.14. adoptă Regulamentele de activitate pentru structurile organelor interne;
4.23.15. exercită alte atribuții delegate de către Conferință teritorială inclusiv atribuția de
alegere/revocare a președintelui organizației.
4.24. Biroul Permanent Teritorial organizează activitatea curentă a organizației în perioada dintre
ședințele Consiliului Politic teritorial.
4.25. Biroul Permanent este convocat lunar sau după necesitate, de către președintele
organizației teritoriale, Consiliul Politic Teritorial sau la cererea 1/3 din membrii săi.
4.26. Ședințele Biroului Permanent Teritorial sunt deliberative dacă la lucrări participă
majoritatea membrilor săi.
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4.27. Hotărârile se adoptă cu majoritatea de voturi a celor prezenți.
4.28. Ședințele Biroului Permanent Teritorial sunt prezidate de președintele organizației
teritoriale.
4.29. Biroul Permanent teritorial are următoarele atribuții:
4.29.1. adoptă hotărâri obligatorii spre executare de către organele primare;
4.29.2. informează Consiliul Politic Teritorial asupra activității organizației;
4.29.3. asigură executarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare;
4.29.4. elaborează bugetul organizației teritoriale;
4.29.5. examinează și, aprobă/modifică candidații/lista candidaților pentru alegerile în
autoritățile publice locale pe teritoriul căruia activează
4.29.6. exercită alte atribuții potrivit prezentului Statut și Regulamentului de activitate a
organizației teritoriale.
4.30. Președintele organizației teritoriale
4.30.1. președintele organizației teritoriale este ales/revocat, de către Conferința
organizației pentru o perioadă de doi ani.
4.30.2. prin derogare de la pct. 4.30.1 președintele organizației teritoriale poate fi
ales/revocat de către Consiliul politic teritorial daca această atribuție i-a fost delegată de
către Conferința teritorială.
4.30.3. hotărârea privind alegerea/revocarea președintelui organizației teritoriale se
adoptă cu votul majorității membrilor aleși.
4.30.4. președintele organizației teritoriale are următoarele atribuții:
•
•
•
•
•

reprezintă organizația în relațiile cu membrii organizației în teritoriu, cu organele
de conducere ierarhic superioare, cu autoritățile publice din raza de acțiune,
precum și cu organizațiile teritoriale ale altor partide.
prezidează lucrările Conferinței, ședințele Consiliului Politic Teritorial și
ședințele Biroul Permanent Teritorial.
deschide subcont în bancă și poartă răspundere pentru gestionarea acestuia;
propune candidaturile vicepreședinților și a secretarului organizației;
pentru perioada de absență sau de imposibilitate a exercitării funcțiilor
desemnează un vicepreședinte pentru asigurarea interimatului.

4.31. Secretarul organizației teritoriale are următoarele atribuții:
•
•
•
•
•

elaborează și prezintă spre aprobare Biroului Permanent teritorial structura și statele de
personal ale Aparatului organizației;
elaborează, coordonează și prezintă spre aprobare Biroului Permanent teritorial politica
de constituire și consolidare de partid a structurilor primare;
prezintă rapoarte Biroului Permanent teritorial privind activitatea structurilor Partidului la
nivel teritorial;
prezintă rapoarte Biroului Permanent teritorial privind evidența membrilor Partidului;
semnează procesele-verbale ale ședințelor organelor organizației teritoriale
9

•

exercită alte atribuții prevăzute de Statut.

4.32. Comisia de Cenzori teritorială
4.32.1. este aleasă de către Conferință organizației teritoriale și compusă din cel puțin 3
membri. Componența numerică a Comisiei de Cenzori teritoriale este stabilită de
Conferința organizației teritoriale.
4.32.2. efectuează controlul asupra activității de gestionare a fondurilor și a patrimoniului
organizației teritoriale.
4.33. Organizația teritorială a municipiului Chișinău este compusă din 5 (cinci) organizații de
sector – Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Rîșcani. Organizațiile primare de partid din cadrul
comunelor fac parte din organizațiile de sector respective, în conformitate cu prevederile Legii
cu privire la statutul municipiului Chișinău. Organizațiile de sector se constituie după
înregistrarea partidului la Ministerul Justiției, timp de o lună.
4.34. Prin derogare de la art. 4.1., organizațiile de sector sunt organizate după aceleași principii
și au aceleași organe de conducere ca și organizațiile teritoriale.
4.35. Conferința organizației municipale Chișinău este convocată la necesitate, dar nu mai rar
decât o dată la doi ani. Delegații la Conferința teritorială se aleg de către Adunările generale ale
organizațiilor de sector, în baza normei de reprezentare stabilită de Consiliul Politic teritorial al
municipiului Chișinău.
4.36. Conferința teritorială a organizației municipale Chișinău se convoacă la propunerea
Președintelui organizației teritoriale a mun. Chișinău, de către Consiliul Politic teritorial al mun.
Chișinău, sau la cererea a cel puțin 1/3 din organizațiile de sector.
4.37. Conferința teritorială a mun. Chișinău este deliberativă dacă la lucrările ei participă
majoritatea delegaților aleși.
4.38. Hotărârile Conferinței teritoriale a mun. Chișinău se adoptă cu majoritatea de voturi a
delegaților prezenți.
4.39. Conferința teritorială a mun. Chișinău are următoarele atribuții:
4.39.1. adoptă hotărâri pentru realizarea Programului, a Strategiei Partidului la nivelul
mun. Chișinău, inclusiv în campaniile electorale;
4.39.2. alege/revocă, pentru o perioadă de doi ani, Președintele Vicepreședintele
organizației, Consiliul politic teritorial al mun. Chișinău și Comisia de Cenzori.
Vicepreședinții vor fi aleși după constituirea organizațiilor de sector.
4.39.3. dezbate și aprobă raportul președintelui organizației și Comisiei de Cenzori;
4.39.4. alege delegați la Congres, conform normelor de reprezentare stabilite de Consiliul
Politic Național;
4.39.5. adoptă Regulamentele de activitate pentru structurile organizațiilor de sector;
4.39.6. poate delega unele atribuții Consiliului Politic teritorial mun. Chișinău teritorial
inclusiv atribuția de alegere/revocare a președintelui și prim-vicepreședintelui
organizației;
4.39.7. îndeplinește alte atribuții.
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4.40. Consiliul Politic teritorial al mun. Chișinău organizează activitatea organizației teritoriale a
municipiului Chișinău în perioada dintre Conferințele teritoriale.
4.42. Ședințele Consiliului sunt convocate după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în trei
luni, de către președintele organizației teritoriale a mun. Chișinău, Biroul Permanent teritorial al
mun. Chișinău sau la cererea a 1/3 din membrii Consiliului.
4.43. Ședințele Consiliului sunt prezidate de președintele organizației teritoriale a mun.
Chișinău.
4.44. Ședințele Consiliului sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor aleși.
4.45. Hotărârile Consiliului se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți.
4.46. Consiliul politic teritorial al mun. Chișinău are următoarele atribuții:
4.46.1. convoacă Conferința teritorială a mun. Chișinău, stabilește norma de reprezentare
a delegaților pentru participare la conferință;
4.46.2. asigură realizarea hotărârilor conferințelor teritoriale a mun. Chișinău;
4.46.3. realizează Programul și hotărârile organelor superioare ale Partidului;
4.46.4. alege/revocă, pentru o perioadă de doi ani, vicepreședinții organizației teritoriale,
membrii Biroului Permanent teritorial al mun. Chișinău și Secretarul Organizației;
4.46.5. propune spre aprobare/modificare Biroului Permanent Central, listele candidaților
în alegerile locale la funcția de consilier municipal inclusiv candidatul la funcția de
Primar General,
4.46.6. cooptează noi membri ai Consiliului în limita stabilită de către Conferință.
4.46.7. eliberează din funcții înainte de termen membrii Consiliului, Biroului și Comisiei
Teritoriale de Cenzori în cazul prevăzut de statut;
4.46.8. desemnează noi membri a Comisiei Teritorial de Cenzori în cazul încetării înainte
de termen a mandatului deținut.
4.46.9. gestionează patrimoniul și finanțele organizației teritoriale a mun. Chișinău;
4.46.10. stabilește domeniile de coordonare a activității vicepreședinților;
4.46.11. exercită alte atribuții delegate de către Conferință teritorială inclusiv atribuția de
alegere/revocare a președintelui și prim-vicepreședintelui organizației.
4.47. Biroul Permanent teritorial al mun. Chișinău organizează activitatea curentă a organizației
teritoriale a mun. Chișinău în perioada dintre ședințele Consiliului Politic teritorial al mun.
Chișinău.
4.48. Componența numerică a Biroului Permanent teritorial al mun. Chișinău este stabilită de
către Consiliul Politic teritorial al mun. Chișinău
4.49. Biroul Permanent este convocat lunar sau după necesitate, de către președintele
organizației teritoriale a mun. Chișinău, Consiliul Politic teritorial al mun. Chișinău sau la
cererea 1/3 din membrii săi.
4.50. Ședințele Biroului Permanent sunt deliberative dacă la lucrări participă majoritatea
membrilor săi.
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4.51. Hotărârile se adoptă cu majoritatea de voturi a celor prezenți.
4.52. Ședințele Biroului Permanent sunt prezidate de președintele organizației teritoriale a mun.
Chișinău.
4.53. Președintele organizației teritoriale a mun. Chișinău este ales în conformitate cu pct. 4.30.1
sau 4.30.2 și are următoare atribuții:
4.53.1. reprezintă organizația teritorială a mun. Chișinău în relațiile cu organizațiile de
sector, cu membrii organizației în teritoriu, cu organele de conducere ierarhic superioare,
cu autoritățile publice din raza de acțiune, precum și cu organizațiile teritoriale ale altor
partide;
4.53.2. deschide subcont în bancă și poartă răspundere pentru gestionarea acestuia;
4.53.3. pentru perioada de absență sau de imposibilitate a exercitării funcțiilor,
desemnează un vicepreședinte pentru asigurarea interimatului, în cazul în care atribuțiile
respective nu pot fi exercitate de către prim-vicepreședintele organizației;
4.53.4. propune candidaturile vicepreședinților și a secretarului organizației;
4.53.5. exercită și alte atribuții prevăzute de statut.
4.54. Vicepreședintele organizației teritoriale a mun. Chișinău îndeplinește însărcinările puse în
seama lui de către Președintele organizației teritoriale a mun. Chișinău, Consiliul Politic
teritorial al mun. Chișinău și Biroul Permanent teritorial al mun. Chișinău.
4.54.1. asigură promovarea politicii adoptate de către organismele de conducere ale
organizației;
4.54.2. asigură coordonarea și funcționarea performantă a organismelor de conducere ale
organizației;
4.54.3. reprezintă partidul în relațiile oficiale în situația delegării de către președintele
organizației și în celelalte situații prevăzute de statut;
4.54.4. în perioada de absență sau de imposibilitate a exercitării funcțiilor de către
Președintele organizației teritoriale a mun. Chișinău, îndeplinește atribuțiile acestuia.
4.54.5. prezidează și conduce ședințele organismelor de conducere ale organizației la
care participă în absența președintelui.
4.55. Secretarul organizației teritoriale a mun. Chișinău are următoarele atribuții:
•
•
•
•
•
•
•

elaborează și prezintă spre aprobare Biroului Permanent teritorial structura și statele de
personal ale Aparatului organizației;
elaborează, dirijează și prezintă spre aprobare Biroului Permanent teritorial politica de
constituire și consolidare de partid a structurilor primare;
coordonează de la nivel teritorial activitatea de organizare și consolidare a structurilor
Partidului;
prezintă rapoarte Biroului Permanent teritorial privind activitatea structurilor Partidului la
nivel teritorial;
prezintă rapoarte Biroului Permanent teritorial privind evidența membrilor Partidului;
semnează procesele-verbale ale ședințelor organelor organizației teritoriale;
exercită alte atribuții prevăzute de Statut.

4.56. Comisia de Cenzori teritorială a mun. Chișinău:
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4.56.1. efectuează controlul asupra activității de gestionare a fondurilor și a patrimoniului
organizației teritoriale a mun. Chișinău.
4.56.2. activează în conformitate cu Regulamentul-tip al Comisiei de Cenzori, aprobat de
Consiliul Politic Național.
Organele de conducere la nivel național
4.57. Organele de conducere la nivel național sunt:
•
•
•
•

Congresul,
Consiliul Politic Național,
Biroul Permanent Central,
Președintele Partidului.

4.58. Forul suprem de conducere și de decizie al Partidului este Congresul.
4.59. Congresul se convoacă o data la patru ani de către Consiliul Politic Național.
4.60. Delegații la Congres sunt aleși de Conferințele teritoriale în conformitate cu o normă unică
de reprezentare, stabilită de către Consiliul Politic Național, proporțional cu numărul membrilor
în organizațiile teritoriale.
4.61. Congresul extraordinar se convoacă prin hotărârea Consiliului Politic Național sau la
cererea a 1/3 din organizațiile teritoriale.
4.62. Congresul ordinar se convoacă cu cel puțin 60 zile, iar Congresul extraordinar – cu cel
puțin 30 zile – înainte de data fixată pentru desfășurarea acestuia.
4.63. Congresul este deliberativ dacă la lucrările sale participă majoritatea delegaților aleși.
4.64. Hotărârile Congresului se adoptă cu votul majorității delegaților prezenți.
4.65. Hotărârile Congresului privind reorganizarea sau încetarea activității Partidului, se adoptă
cu votul a – 2/3 din delegații aleși.
4.66. Congresul are următoarele atribuții:
4.66.1. adoptă și modifică Statutul și Programul Partidului. În cazul în care în perioada
dintre Congrese se modifică cadrul legislativ privind partidele politice, Consiliul Politic
Național poate modifica Statutul și/sau Programul partidului, pentru aducerea lor în
concordanță cu legislația în vigoare.
4.66.2. evaluează și aprobă raportul Președintelui Partidului cu privire la activitatea
Partidului între congrese și raportul prezentat de către Curtea de Etică și Arbitraj și
Comisia Centrală de Cenzori;
4.66.3. alege/revocă, pentru o perioadă de patru ani, Președintele, Prim-vicepreședinții și
Vicepreședinții Partidului, Consiliul Politic Național, membrii Curții de Etică și Arbitraj
și ai Comisiei Centrale de Cenzori;
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4.66.4. aprobă programul de activitate al Partidului pe durata unui ciclu electoral;
4.66.5. decide asupra reorganizării sau încetării activității Partidului;
4.66.6. exercită alte atribuții prevăzute de prezentul statut și de lege.
4.67. Congresul poate delega o parte din atribuțiile sale Consiliului Politic Național.
4.68. Consiliul Politic Național este ales de către Congres. Componența numerică a Consiliul
Politic Național este stabilit de Congres.
4.69. Consiliul Politic Național se convoacă trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, la cererea
Biroului Permanent Central sau la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor săi.
4.70. Ședințele Consiliului Politic Național sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea
membrilor acestuia.
4.71. Hotărârile Consiliului Politic Național se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți.
4.72. Consiliul Politic Național are următoarele atribuții:
4.72.1. asigură conducerea politică și activitatea organizatorică a Partidului între
Congrese;
4.72.2. convoacă Congresul, aprobă norma de reprezentare la Congres cu respectarea
principiului proporționalității și egalității votului membrilor Partidului, proiectul ordinii
de zi, stabilește data și locul desfășurării acestuia;
4.72.3. alege/revocă pe o perioadă de patru ani Prim-vicepreședinții, Vicepreședinții
Partidului, Secretarul General al Partidului și membrii Biroului Permanent Central;
4.72.4. aprobă programul de activitate al partidului în campaniile electorale;
4.72.5. constituie departamente de specialitate și alege șefii acestora;
4.72.6. asigură realizarea hotărârilor Congresului și interpretează normele Statutului
Partidului și actele interne cu caracter normativ;
4.72.7. dezbate și decide asupra poziției Partidului în problemele politice;
4.72.8. aprobă și coordonează strategia campaniilor electorale în alegeri generale locale
și parlamentare;
4.72.9. decide formarea blocurilor, a convențiilor și a alianțelor electorale sau
postelectorale;
4.72.10. hotărăște cu privirea la afilierea internațională a Partidului;
4.72.11. la propunerea Biroului Permanent Central, aprobă/modifică lista de candidați ai
Partidului la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, desemnează
candidatul la funcția de Președinte al RM și Prim ministru, precum și poate delega Biroul
Permanent Central modificarea listei înaintate;
4.72.12. validează hotărârile Biroului Permanent Central cu privire la delegarea
membrilor Partidului propuși în funcții publice centrale;
4.72.13. cooptează noi membri ai consiliului în limita stabilită de Congres, în cazul
survenirii condițiilor prevăzute de statut sau creșterea numerică a Partidului;
4.72.14. eliberează din funcții înainte de termen membrii Consiliului, Biroului, Curții de
Etică și Arbitraj și Comisiei Centrale de Cenzori în cazul prevăzut de statut;
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4.72.15. desemnează noi membri ai Curții de Etică și Arbitraj și a Comisiei Centrale de
Cenzori în cazul încetării înainte de termen a mandatului deținut.
4.72.16. aprobă simbolul electoral și sloganele Partidului;
4.72.17. poate anula, la propunerea Curții de Etică și Arbitraj, actele emise de către
organele de conducere ale organizațiilor locale și teritoriale ale Partidului, hotărârile
Biroului Permanent Central care contravin prevederilor statutare;
4.72.18. adoptă regulamente și alte acte normative interne ale Partidului;
4.72.19. exercită alte atribuții după necesitate, cu excepția atribuțiilor Congresului;
4.72.20. poate delega unele atribuții Biroului Permanent Central.
4.73. Ședințele Consiliului Politic Național sunt prezidate de către Președintele Partidului, iar în
lipsa acestuia, de unul din vicepreședinții partidului desemnat de președinte.
4.74. Biroul Permanent Central exercită conducerea curentă a Partidului între ședințele
Consiliului Politic Național.
4.75. Biroul Permanent Central se reunește în ședințe ori de câte ori este necesar dar nu mai rar
decât o dată pe lună.
4.76. Ședința Biroului Permanent Central se convoacă de către Președintele Partidului, la cererea
a 1/3 din membrii săi, la cererea Comisiei Centrale de Cenzori sau a Curții de Etică și Arbitraj.
4.77. Ședința Biroului Permanent Central este deliberativă în cazul în care la lucrările ei
participă majoritatea membrilor aleși.
4.78. Hotărârile Biroului Permanent Central se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenți.
4.79. Ședințele Biroului Permanent Central sunt prezidate de către Președintele Partidului.
4.80. Biroul Permanent Central are următoarele atribuții:
4.80.1. asigură conducerea politică a Partidului între ședințele Consiliului Politic
Național;
4.80.2. elaborează politica financiară și materială a Partidului;
4.80.3. asigură realizarea hotărârilor Congresului Partidului, ale Consiliului Politic
Național, pregătește ședințele și elaborează proiectele de hotărâri pentru Consiliul Politic
Național;
4.80.4. formulează și propune Consiliului Politic Național tactica politică a Partidului
între ședințele acestuia;
4.80.5. stabilește, la propunerea Secretarului General, activitatea de organizare și de
consolidare a rândurilor Partidului;
4.80.6. asigură informarea curentă a organizațiilor teritoriale ale Partidului;
4.80.7.informează Consiliul Politic Național în legătură cu activitatea desfășurată între
ședințele acestuia;
4.80.8. negociază și propune Consiliului Politic Național încheierea alianțelor politice cu
alte partide sau formațiuni politice;
4.80.9. creează și coordonează organele de lucru în probleme privind Statutul, doctrina și
Programul;
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4.80.10. propune Consiliului Politic Național platforma electorală, formează Staff-ul
electoral central în alegerile parlamentare și desemnează șeful Staff-ului, precum și
desemnează șefii Staff-urilor electorale teritoriale în alegerile locale generale;
4.80.11. formează și coordonează activitatea grupurilor de analiză a situației politice,
economice și sociale, interne sau internaționale;
4.80.12. propune spre aprobare Consiliului Politic Național lista de candidați pentru
alegerile parlamentare și candidatul la funcția de președinte al RM;
4.80.13. aprobă/modifică lista de candidați propuși de consiliile politice teritoriale în
cadrul alegerilor locale raionale/municipale;
4.80.14. desemnează candidatul la funcția de primar general al municipiului Chișinău la
propunerea Consiliului Politic teritorial al mun. Chișinău.
4.80.15. soluționează divergențele dintre organizațiile locale și organizațiile teritoriale în
legătură cu desemnarea candidaților în alegerile locale;
4.80.16. audiază și aprobă rapoartele vicepreședinților și ale șefilor departamentelor.
4.80.17. coordonează activitatea departamentelor de specialitate;
4.80.18. asigură crearea mecanismelor de formare a fondurilor de finanțare a Partidului;
4.80.19. dirijează politica de constituire și consolidare a structurilor teritoriale ale
Partidului;
4.80.20. coordonează activitatea de instruire a cadrelor și activului formațiunii.
4.80.21. stabilește modelul carnetelor de membru al Partidului;
4.80.22. exercită alte atribuții care nu constituie competența exclusivă a altor organe ale
Partidului.
4.81. Președintele Partidului, este concomitent Președinte a Consiliului Politic Național
Președintele Biroului Permanent Central, este garantul realizării Programului politic,
respectării Statutului și al menținerii unității Partidului. Președintele poate, prin Ordonanță,
numească Prim-vicepreședintele în funcția de Președinte al Consiliului Politic Național
Președinte al Biroului Permanent Central.

și
al
să
și

4.82. Președintele Partidului are următoarele atribuții:
4.82.1. exprimă mesajul politic al Partidului;
4.82.2. asigură dialogul politic al Partidului cu alte partide și formațiuni social-politice
din țară și de peste hotare;
4.82.3. dirijează și asigură activitatea aparatului și structurilor Partidului;
4.82.4. prezidează lucrările Congresului și prezintă rapoarte;
4.82.5. prezidează ședințele Consiliului Politic Național și ale Biroului Permanent
Central;
4.82.6. reprezintă Partidul în relațiile oficiale cu instituțiile și cu autoritățile publice
naționale și internaționale;
4.82.7. coordonează, prin intermediul vicepreședinților, activitatea departamentelor;
4.82.8. face propuneri Biroului Permanent Central privind crearea staff-ului electoral și
numirea șefului acestuia;
4.82.9. informează Consiliul Politic Național asupra luării de măsuri disciplinare în
corespundere cu prevederile prezentului Statut;
4.82.10. semnează și prezintă la Comisia Electorală Centrală lista candidaților la funcția
de deputat în Parlament, precum și modificările efectuate în listă;
4.82.11. coordonează și prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central politica
internă de formare și de promovare a cadrelor formațiunii;
4.82.12. desemnează mandatarul financiar al Partidului;
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4.82.13. propune candidaturile pentru funcția de vicepreședinte, secretar general și șef de
departament a partidului;
4.82.14. exercită alte atribuții prevăzute de Statut.
4.83. În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Președintele Partidului emite dispoziții, care sunt
obligatorii pentru organele de conducere și membrii Partidului.
4.84. Vicepreședinții Partidului:
4.84.1. îndeplinesc însărcinările puse în seama lor de către Președintele Partidului,
Consiliul Politic Național și Biroul Permanent Central;
4.84.2. asigură promovarea politicii adoptate de către organismele de conducere ale
partidului;
4.84.3. asigură coordonarea și funcționarea performantă a organismelor centrale de
conducere ale partidului;
4.84.4. reprezintă partidul în relațiile oficiale în situația delegării de către președintele
partidului și în celelalte situații prevăzute de statut;
4.84.5. prezidează și conduce ședințele organismelor de conducere ale partidului la care
participă în absența președintelui.
4.85. Alte atribuții:
4.85.1. coordonează activitatea departamentelor de specialitate;
4.85.2. prezintă Biroului Permanent Central informații privind strategia și tactica
Partidului în domeniile de activitate încredințate;
4.85.3. îndeplinesc însărcinările puse în seama lor de către Președintele Partidului,
Consiliul Politic Național și Biroul Permanent Central;
4.85.4. reprezintă Partidul în relațiile oficiale.
4.86. Secretarul General al Partidului are următoarele atribuții:
4.86.1. conduce Aparatul Partidului;
4.86.2. elaborează și prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central structura și
statele de personal ale Aparatului Partidului;
4.86.3. elaborează, dirijează și prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central politica
de constituire și consolidare de partid a structurilor teritoriale;
4.86.4. coordonează la nivel central activitatea de organizare și consolidare a structurilor
Partidului;
4.86.5. prezintă rapoarte Biroului Permanent Central privind activitatea structurilor
Partidului;
4.86.6. asigură activitatea eficientă a Aparatului și a structurilor teritoriale a Partidului;
4.86.7. coordonează și prezintă spre aprobare Biroului Permanent Central politica internă
de formare și de promovare a cadrelor de partid;
4.86.8. prezintă rapoarte Biroului Permanent Central privind evidența membrilor
Partidului;
4.86.9. semnează procesele-verbale ale ședințelor organelor centrale ale Partidului;
4.86.10. reprezintă Partidul în relațiile oficiale cu instituțiile și cu autoritățile publice
naționale și internaționale, în chestiunile ce țin de atribuțiile sale;
4.86.11. este responsabil de organizarea evidenței contabile a partidului, exercită și alte
atribuții prevăzute de Statut.
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4.87. În cadrul Partidului se constituie structuri ale bătrânilor, ale tinerilor și ale femeilor.
Organizarea și funcționarea acestor structuri se stabilește prin regulamente aprobate de Consiliul
Politic Național.

CAPITOLUL V
ORGANELE CENTRALE DE SPECIALITATE
5.1. Organele centrale de specialitate ale Partidului sunt:
•
•
•
•

Curtea de Etică și Arbitraj;
Comisia Centrală de Cenzori;
Departamentele de specialitate;
Aparatul Partidului.

5.2. Curtea de Etică și Arbitraj activează în baza unui regulament aprobat de Consiliul Politic
Național și este instanța Partidului investită cu atribuții privind controlul respectării prevederilor
statutare și a disciplinei interne a Partidului.
5.3. Litigiile din interiorul Partidului urmează a fi soluționate în mod obligatoriu prin procedura
stabilită de Curte.
5.4. Curtea de Etică și Arbitraj este investită cu dreptul exclusiv de control asupra conformității
actelor emise de organele Partidului cu prevederile prezentului Statut. În cazul în care Curtea
constată neconformitatea unor prevederi sau a unor acte cu prevederile Statutului, acestea sunt
prezentate organelor de conducere respective ale Partidului pentru modificare sau după caz
anulare.
5.5. În caz de necesitate, Curtea de Etică și Arbitraj propune Consiliului Politic Național
retragerea sprijinului politic membrilor care dețin funcții publice, iar Congresului – revocarea
din funcție a persoanelor cu funcții supreme de conducere în cadrul Partidului.
5.6. Numărul membrilor Curții de Etică și Arbitraj se stabilește de Congres. Din componența
membrilor Curții se aleg președintele și vicepreședintele.
5.7. Ședințele Curții sunt deliberative dacă la ele participă 2/3 din membri. Hotărârile se adoptă
cu votul majorității membrilor aleși.
5.8. Curtea de Etică și Arbitraj se întrunește semestrial sau la necesitate, la solicitarea
Președintelui Partidului, a Consiliului Politic Național, a Președintelui Curții sau la solicitarea a
cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi
5.9. Membrii Curții nu pot face parte din organele de conducere ale Partidului.
5.10. Curtea de Etică și Arbitraj are următoare atribuții:
5.10.1. examinează cererile, reclamațiile și sesizările la adresa organelor de conducere ale
Partidului;
5.10.2. cercetează litigiile intervenite între organele de conducere dintre/ale organizațiilor
locale, teritoriale, precum și dintre acestea și cele de la nivel central;
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5.10.3. soluționează diferendele apărute între membrii Partidului sau între aceștia și
conducerea organizațiilor Partidului;
5.10.4. prezintă Congresului rapoarte de activitate.
5.11. Hotărârile Curții de Etică și Arbitraj sunt definitive, nu pot fi atacate și urmează a fi
executate.
5.12. Comisia Centrală de Cenzori este organul suprem de revizie contabilă financiară, de
verificare a gestionării finanțelor și a patrimoniului Partidului și se alege de către Congres, în
baza candidaturilor individuale, pentru o perioadă de patru ani.
5.13. Numărul membrilor Comisiei Centrale de Cenzori se stabilește de Congres.
5.14. Comisia Centrală de Cenzori se întrunește anual sau la necesitate, la solicitarea
Președintelui Partidului, a Consiliului Politic Național, a Președintelui Comisiei sau la solicitarea
a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi.
5.15. La nivelul organizațiilor teritoriale activează Comisiile de Cenzori teritoriale compusă din
cel puțin trei membri.
5.16. Comisiile de Cenzori sunt organizate și funcționează pe baza regulamentului-tip aprobat de
Consiliul Politic Național al Partidului.
5.17. Comisiile de Cenzori teritoriale se convoacă în ședințe după necesitate, dar nu mai rar
decât o dată la 6 luni.
5.18. Hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor aleși.
5.19. Hotărârile Comisiei de Cenzori Teritoriale pot fi contestate în Comisia Centrală de
Cenzori. Hotărârea în cazul dat fiind una irevocabilă.
5.20. Membrii Comisiei de Cenzori nu pot face parte din organele de conducere ale Partidului.
5.21. Comisia Centrală de Cenzori are următoarele atribuții:
5.21.1. efectuează controlul activității economico-financiare a organelor de conducere
naționale și teritoriale, modul de utilizare a patrimoniului, evidenței și realizării bugetului
aprobat;
5.21.2. alege președintele, vicepreședintele și secretarul comisiei, exercitându-și funcțiile
pe baze obștești;
5.21.3. prezintă rapoarte Congresului, informează Consiliul Politic Național și Biroul
Permanent Central despre încălcările depistate;
5.21.4. verifică anual și în caz de necesitate activitatea financiară a Partidului și a
structurilor lui, efectuând în acest scop controale financiare interne aplicând normele
profesionale valabile pentru auditorii financiari și experții contabili elaborate de
organismele profesionale constituite prin legile RM.

CAPITOLUL VI
PRESA DE PARTID
6.1. Libertatea de exprimare este asigurată în întregime în mass-media fondată de Partid.
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6.2. Publicațiile fondate de Partid exprimă doctrina și viziunea politică a Partidului, adoptate de
organele lui de conducere.
6.3. Activitatea presei este coordonată de Biroul Permanent Central.
6.4. Redactorii-șefi ai publicațiilor fondate de Partid sunt numiți în funcție de Biroul Permanent
Central. Redactorii-șefi ai publicațiilor fondate de Partid participă la ședințele Biroului
Permanent Central cu drept de vot consultativ.

CAPITOLUL VII
MIJLOACELE FINANCIARE ȘI PATRIMONIUL PARTIDULUI
7.1. În scopul realizării sarcinilor statutare și a Programului, Partidul poate dispune de
patrimoniu și de surse de finanțare.
7.2. Sursele de finanțare ale Partidului provin din:
•
•
•
•
•
•

cotizațiile de aderare la Partid;
cotizațiile de membru al Partidului;
beneficiul provenit din activitate proprie, permisă de lege;
donații și legate;
subvenții de la bugetul de stat;
alte surse permise de lege.

7.3. Mărimea cotizației de aderare la partid și a cotizației anuale de membru al partidului este de
100 (una sută) lei. Valoarea cotizației poate fi modificată prin decizia CPN. Cotizațiile nu sunt
obligatorii și pot fi achitate prin depunere pe contul bancar respective al partidului MPA cu
mențiunea "cotizație de aderare" și, respectiv, "cotizație de membru".
7.4. Patrimoniul Partidului constă din totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în
proprietatea Partidului. Păstrarea, evidența și administrarea patrimoniului Partidului se stabilesc
de către Consiliul Politic Național în baza unui regulament.
7.5. Responsabil pentru utilizarea legală a fondurilor Partidului este Președintele Partidului și
mandatarul financiar, desemnat de către Președintele Partidului.
7.6. Veniturile Partidului nu pot fi repartizate între membrii acesteia.
7.7. Membrii Partidului care îndeplinesc funcții de conducere pot fi remunerați pentru activitatea
lor, conform deciziei Consiliului Politic Național.
7.8. Membrii Partidului nu poartă răspundere pentru datoriile Partidului, precum și Partidul nu
poartă răspundere pentru datoriile membrilor săi.

CAPITOLUL VIII
MODUL DE REORGANIZARE ȘI DE LICHIDARE A PARTIDULUI
8.1. Partidul își încetează activitatea prin reorganizare sau autodizolvare în baza hotărârii
Congresului, adoptată în condițiile stabilite de prezentul Statut.
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8.2. Reorganizarea Partidului se efectuează, în condițiile legii, prin contopire, absorbție,
fuzionare, divizare, separare sau transformare, cu notificarea prealabilă a creditorilor.
Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei la organul de stat competent.
8.3. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare, din lipsa
fondurilor, în cazul reducerii numărului membrilor Partidului sub limita prevăzută de lege sau în
cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.
8.4. Partidul poate fi lichidat în mod forțat în baza hotărârilor organelor de stat abilitate, în
conformitate cu legislația în vigoare.
8.5. Autodizolvarea Partidului este urmată de procedura de lichidare. În procesul de lichidare
Partidul va utiliza denumirea sa cu mențiunea "în proces de lichidare". Lichidarea Partidului se
efectuează de Comisia de Lichidare, numită de către organul care a adoptat decizia respectivă în
conformitate cu Legea privind partidele politice și Codul Civil.
8.6. Biroul Permanent Central va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la
înregistrarea declanșării lichidării Partidului și va comunica datele membrilor Comisiei de
lichidare.
8.7. Comisia de lichidare dispune de drepturile și obligațiile care nu contravin scopului
lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Partidului, încasează creanțele de la debitori,
vinde activele, satisface cerințele creditorilor și repartizează activele care au rămas conform
prevederilor legale și statutare.
8.8. După încheierea procedurii de lichidare a Partidului, lichidatorii au obligația să întocmească
bilanțul de lichidare și să-l prezinte spre aprobare Ministerului Justiției și inspectoratului fiscal,
precum și să-l publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
8.9. Activele rămase după satisfacerea pretențiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii
Partidului și membrii organelor acestuia și se utilizează pentru realizarea scopurilor stabilite în
Statut, conform hotărârii Congresului.
8.10. Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu și-a
îndeplinit obligațiile ce îi revin, a distribuit activele Partidului înainte de a satisface pretențiile
creditorilor sau cu încălcarea legii sau statutului Partidului.
8.11. Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Partidului din culpa sa.

CAPITOLUL IX
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
9.1. Prezentul Statut intră în vigoare din momentul înregistrării la Ministerul Justiției al
Republicii Moldova.
9.2. Statutul Partidului este obligatoriu și se aplică tuturor organizațiilor primare, de sector,
teritoriale și tuturor membrilor Partidului.
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Adoptat la Congresul de constituire a partidului politic Mișcarea Populară Antimafie din 6
martie 2011, cu modificările adoptate în 2 septembrie 2018 la Congresul IV al MPA înregistrate
la Agenția Servicii Publice a RM.
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