Adoptat la Congresul extraordinar
din 11 iunie 2017

STATUTUL
PARTIDULUI UNITĂŢII NAŢIONALE
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Articolul 1.
(1) Partidul Politic "Partidul Unităţii Naţionale", în continuare – "Partidul", este persoană
juridică formată în baza asocierii benevole a cetăţenilor Republicii Moldova, fără deosebire de
rasă, sex, origine etnică sau confesiune, asociere ce are la bază idealul unităţii naţionale
româneşti prin reunificarea Republicii Moldova cu România. Partidul, prin activităţile legale ale
membrilor şi susţinătorilor săi, în baza principiului liberei exprimări şi participări, contribuie la
conceperea şi promovarea obiectivelor politice în conformitate cu doctrina şi idealul Partidului.
(2) Partidul Politic "Partidul Unităţii Naţionale" este un partid ce se bazează pe principiile
democraţiei interne şi funcţionează independent de voinţa unei singure persoane, oricare ar fi ea,
lider sau membru de partid. Partidul aplică instrumentarul democratic axat pe meritocraţie,
integritate, profesionalism, politică şi competiţie corectă, cu respectarea apartenenţei doctrinare.
(3) Partidul Politic "Partidul Unităţii Naţionale", în calitate de institut democratic al statului de
drept, promovează valorile democratice şi pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei
publice, participă prin înaintarea şi susţinerea candidaţilor la alegeri şi la constituirea autorităţilor
publice, stimulează participarea cetăţenilor la alegeri, participă prin reprezentanţii lor la
exercitarea în mod legal a puterii în stat, desfăşoară alte activităţi în conformitate cu legea şi, în
special, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu normele Constituţiei Republicii Moldova,
ale Legii privind Partidele politice, ale legislaţiei în materie şi ale prevederilor prezentului Statut.
(4) Forma organizatorico-juridică a partidului este – partid politic.
(5) Activitatea Partidului se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în deplină
conformitate cu Programul său şi cu prezentul Statut, respectând prevederile Constituţiei şi ale
legislaţiei din domeniu.
(6) Partidul este persoană juridică din momentul înregistrării, dispune de patrimoniu, conturi
bancare, simbolică, ştampilă şi foi cu antet; emite legitimaţii de membru de Partid pentru
membrii săi.
(7) Adresa juridică şi sediul central al Partidul Politic "Partidul Unităţii Naţionale": mun.
Chişinău, str. Serghei Lazo, nr.3. Adresa sediului central poate fi schimbată prin decizia Biroului
Politic Republican al Partidului.
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Articolul 2.
(1) Denumirea completă a Partidului este: Partidul Politic "Partidul Unităţii Naţionale".
(2) Denumirea prescurtată a partidului este: "PUN".
(3) Simbolul permanent al Partidului conţine sintagma "Partidul Unităţii Naţionale" şi este
formată dintr-un cerc în interiorul căruia este amplasată prescurtarea denumirii partidului cu
iniţialele "PUN" de culoare albă pe fundal bordo.
(4) Simbolul electoral este identic cu simbolul permanent.
(5) Congresul Partidului poate modifica simbolul permanent, simbolurile derivate, simbolul
electoral, culorile şi drapelul Partidului, în condiţiile legii.
Articolul 3.
(1) Statutul Partidului Politic "Partidul Unităţii Naţionale", conţine ansamblul de principii, norme
şi prevederi, prin care se determină obiectivele, structura şi organizarea Partidului.
(2) Pentru organizarea şi funcţionarea eficientă a Partidului la diferite niveluri, pentru diferite
structuri, constituite conform statutului, se vor elabora Regulamente de organizare şi funcţionare,
care vor conţine dispoziţii şi proceduri organizatorice şi care se vor adopta şi modifica de către
Consiliul Politic Republican.
(3) Prevederile Statutului şi ale celorlalte regulamente de organizare şi funcţionare ale
structurilor constituite conform statutului sunt obligatorii pentru toate organizaţiile şi pentru toţi
membrii Partidului.

CAPITOLUL II
Principiile de activitate ale Partidului
Articolul 4.
(1) Partidul Politic "Partidul Unităţii Naţionale", este un Partid politic, care militează pentru
reîntregirea neamului românesc, iar pentru realizarea acestui deziderat, veghează asupra
funcţionării în Republica Moldova a principiilor şi normelor statului de drept, cu respectarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în conformitate cu Constituţia Republicii
Moldova, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului şi alte documente internaţionale.
(2) Partidul activează în conformitate cu principiile legalităţii, transparenţei, libertăţii şi egalităţii
în drepturi a membrilor, precum şi cu alte principii şi valori democratice universal recunoscute.
(3) Partidul militează pentru armonizarea legislaţiei Republicii Moldova cu cea românească şi cu
acquis-ul comunitar al Uniunii Europene, pentru a facilita reunificarea politică a celor două state
româneşti în viitorul apropiat. Partidul promovează asigurarea calităţii vieţii cetăţenilor, libera
exprimare a voinţei politice a cetăţenilor, cu respectarea principiilor democraţiei, al statului de
drept, al pluralismului politic şi al separării puterilor în stat.
(4) Partidul este deschis colaborării cu instituţiile publice, cu alte Partide şi organizaţii socialpolitice, economice, precum şi cu organizaţii non-guvernamentale din spaţiul românesc şi din
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afara lui. La decizia organelor sale competente, Partidul poate colabora cu organizaţiile
internaţionale, prin încheierea unor acorduri de aderare, atât la aceste organizaţii (europene şi
mondiale), cât şi la alte structuri etc.
(5) Partidul pledează pentru oportunităţi şi şanse egale pentru toţi membri societăţii, fără
discriminare pe criterii de orice gen.
(6) Partidul Politic "Partidul Unităţii Naţionale", se poate asocia în blocuri politice, uniuni,
asociaţii, alianţe, coaliţii în baza deciziei Consiliului Politic Republican, cu respectarea
prevederilor legale şi statutare.

CAPITOLUL III
Scopurile, obiectivele şi metodele de realizare
Articolul 5.
(1) Partidul urmăreşte în exclusivitate obiective politice şi are ca scop principal accederea la
putere în mod legal, în vederea promovării idealului unităţii naţionale româneşti prin reunificarea
Republicii Moldova cu România. În activitatea sa de realizare a idealului reunificării Republicii
Moldova cu România, Partidul respectă principiile democraţiei şi pluralismului politic,
contribuie la asigurarea supremaţiei legii, a libertăţii persoanei, apărarea drepturilor omului şi ale
familiei, extinderea proprietăţii private, accesului liber şi egal la educaţie, cultură şi alte valori
universal recunoscute.
(2) În activitatea sa, Partidul pledează pentru realizarea următoarele obiective politice
prioritare:
Pe dimensiunea societăţii din Republica Moldova:
a) promovarea asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor;
b) garantarea respectării proprietăţii private ca factor ce contribuie la progresul economic al
ţării;
c) garantarea accesului liber şi echitabil al tuturor cetăţenilor la actul justiţiei;
d) garantarea şi asigurarea accesului liber şi egal al cetăţenilor la educaţie, cultură, în spiritul
democraţiei, civismului şi responsabilităţii;
e) garantarea şi asigurarea libertăţii depline a presei, mass-media şi alte forme de informare
în masă;
f) constituirea şi promovarea unei noi elite politice responsabile, formată din persoane
competente, necompromise şi integre;
g) promovarea accederii în funcţii publice în baza concursului pe criterii de profesionalism
şi meritocraţie;
h) asigurarea armonizării standardelor europene în domeniul politic, economic, juridic,
social şi administrativ prin reunificarea Republicii Moldova cu România, ţară membru
UE;
i) garantarea realizării reformelor sociale, economice, judiciare conform modelului
românesc, care ar crea mediul confortabil pentru dezvoltarea şi creşterea bunăstării
populaţiei;
j) garantarea şi asigurarea unor relaţii armonioase între comunităţile etnice şi religioase din
Republica Moldova în baza modelului românesc/european;
k) garantarea calităţii înalte a vieţii cetăţenilor prin eficientizarea activităţii organelor
autorităţilor publice centrale şi locale ca urmare a implementării reformelor
administrative în concordanţă cu structura teritorial –administrativă a României;
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l) promovarea implicării active a tineretului în viaţa politică şi publică prin participarea
tinerilor în procesul decizional-administrativ al vieţii socio-economice şi politice.
Pe dimensiunea externă:
a) susţinerea şi promovarea reunificării plenare a Republicii Moldova cu România, astfel
realizându-se integrarea în Uniunea Europeană şi în blocul NATO a unicii entităţi statale
latine;
b) promovarea la nivel internaţional a ideii necesităţii stringente de reunificare a Republicii
Moldova cu România, prin intermediul familiei politice europene şi internaţionale, în
cadrul instituţiilor europene şi nord-americane;
c) aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană şi NATO.
Articolul 6.
(1) În realizarea obiectivelor sale, Partidul desfăşoară următoarele activităţi:
a) informează opinia publică despre activitatea sa, propagă ideile, scopurile, obiectivele
cuprinse în Program şi Statut, colaborează şi comunică permanent cu societatea civilă;
b) consultă membrii de partid, susţinătorii şi cetăţenii în toate problemele de interes major;
c) organizează, în condiţiile legii, manifestaţii de masă, acţiuni de protest, întruniri publice,
demonstraţii, adunări populare, precum şi alte acţiuni publice;
d) elaborează proiecte de politici publice şi programe în domeniile social, economic,
cultural şi politic;
e) participă de unul singur sau în coaliţie cu alte partide şi organizaţii social-politice (cu
excepţia entităţilor de stânga extremistă) la alegerile în organele reprezentative ale puterii
de stat de toate nivelurile, cu condiţia dacă respectivele coaliţii contribuie la
implementarea graduală a idealului major al Partidului – reunificarea Republicii Moldova
cu România;
f) participă activ, prin reprezentanţii săi, la conducerea Republicii Moldova în perioada de
tranziţie spre reunificarea celor două state româneşti;
g) formează Guvernul sau participă la coaliţii guvernamentale în perioada de tranziţie spre
reunificarea celor două state româneşti;
h) se reprezintă în organismele administraţiei publice locale şi centrale în perioada de
tranziţie spre reunificarea celor două state româneşti;
i) editează, realizează şi difuzează publicaţii şi alte materiale promoţionale necesare pentru
promovarea ideilor Partidului;
j) încurajează constituirea de asociaţii, fundaţii şi cluburi unioniste;
k) desfăşoară acţiuni de formare în cultură, politică şi administraţie;
l) desfăşoară activitate legată de administrarea proprietăţii sale ce rezultă direct din
scopurile prevăzute în prezentul Statut;
m) desfăşoară acţiuni culturale, sportive şi de recreere;
n) desfăşoară alte activităţi în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL IV
Membrii Partidului Politic Partidul Unităţii Naţionale
Obţinerea calităţii de membru
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Articolul 7.
(1) Poate fi membru al Partidului orice cetăţean al Republicii Moldova care, potrivit legislaţiei,
are dreptul la vot.
(2) Nu poate fi membru al Partidului persoana căreia, conform prevederilor legale, îi este
interzisă participarea la activităţi cu caracter politic.
(3) Pentru a deveni membru al Partidului, cetăţeanul Republicii Moldova va depune o cerere
scrisă către Organizaţia Primară sau Organizaţia Teritorială în a cărei rază locuieşte.
(4) Hotărârea de acceptare sau de respingere a cererii de aderare va fi luată de către Organizaţia
Primară sau, după caz, de Biroul Politic al Organizaţiei Teritoriale unde a fost transmisă cererea.
(5) Organizaţia Primară restituie în termen de 15 zile cererea cu refuzul argumentat dacă
solicitantul nu întruneşte cerinţele legale si statutare de obţinere a calităţii de membru de partid.
(6) Atestarea aderării membrului la Partid se efectuează prin eliberarea legitimaţiei de membru al
Partidului.
(7) La schimbarea domiciliului în altă localitate, membrul Partidului este transferat/ă la evidenţă
în organizaţia primară în a cărei rază se află noul domiciliu. Transferul se efectuează prin
înaintarea cererii solicitantului către organizaţia care a consemnat calitatea de membru, pentru a
fi radiat din listă şi notificată noua organizaţie pentru înregistrare.
Articolul 8.
(1) Pot deveni membri al Partidului şi cetăţenii Republicii Moldova care domiciliază în
străinătate.
(2) Procedura de organizare, desfăşurare, coordonare şi monitorizare a activităţii membrilor,
precum şi modul de aderare şi evidenţa acestora se vor efectua conform unui Regulament care va
fi elaborat de Secretariatul Preşedinţiei şi propus spre aprobare către Consiliul Politic Republican
al Partidului.
Drepturile şi obligaţiile membrilor Partidului
Articolul 9.
(1) Membrii Partidului au următoarele drepturi:
a) să-şi exprime, în mod liber, opiniile în cadrul tuturor forurilor Partidului;
b) să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de a le exprima şi de a le supune dezbaterii
organelor de conducere a Partidului;
c) să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiilor din care fac parte şi cu privire la
hotărârile organelor de conducere locale, teritoriale şi centrale;
d) să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere în Partid;
e) să fie propuşi şi promovaţi în baza principiului meritocraţiei în funcţii în toate sferele;
f) să beneficieze de consultaţii politice, juridice, economice din partea subdiviziunilor
respective ale Partidului şi ale conducerii acestuia.
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(2) Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale şi statutare, este interzisă şi atrage
răspunderea disciplinară a celor ce se fac vinovaţi.
Articolul 10.
(1) Membrii Partidului au următoarele obligaţii:
a) să plătească lunar cotizaţia de Partid pentru a asigura funcţionalitatea Partidului;
b) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului şi ale Programului Politic al Partidului;
c) să cunoască Regulamentele de funcţionare şi alte acte interne ale Partidului, şi să
contribuie la respectarea acestora;
d) să îndeplinească şi să respecte hotărârile organelor de conducere în conformitate cu
principiul corectitudinii politice şi al votului democratic exprimat;
e) să participe la activitatea organizaţiilor din care fac parte sau a organelor de conducere în
care au fost aleşi;
f) să îndeplinească profesionist şi competent mandatul delegat de Partid la exercitarea
funcţiilor politice sau publice în care au fost delegaţi, în conformitate cu principiul
integrităţii şi responsabilităţii civice.
Încetarea calităţii de membru al Partidului.
Sancţiunile disciplinare şi modalităţile de aplicare
Articolul 11.
(1) Calitatea de membru al Partidului se pierde prin:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

renunţare;
înscriere în alt Partid;
suspendare;
autosuspendare;
excludere;
deces.

Articolul 12.
(1) Renunţarea la calitatea de membru al Partidului se face prin depunerea unei cereri, în formă
scrisă, către organizaţia primară din care face parte membrul.
(2) În cazul aderării la alt Partid, calitatea de membru al Partidului este automat anulată.
(3) Suspendarea calităţii de membru al Partidului se aplică în cazul unor abateri disciplinare mai
puţin grave şi anume:
a)
b)
c)
d)

încălcarea disciplinei de partid;
bănuieli publice de corupţie;
arest preventiv;
incompatibilitate.

(4) Suspendarea calităţii de membru al Partidului poate fi iniţiată de preşedintele organizaţiei
primare din care face parte acest membru sau de cel puţin 3 membri ai organizaţiei primare
respective.
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(5) Suspendarea calităţii de membru al Partidului se decide prin votul majorităţii membrilor
prezenţi la adunarea generală a organizaţiei primare respective.
(6) Sancţiunea de suspendare a calităţii de membru al Partidului se aplică pe un termen
determinat.
(7) Autosuspendarea calităţii de membru al Partidului se face prin depunerea unei cereri, în
formă scrisă, către organizaţia primară din care face parte membrul.
(8) Excluderea din Partid se aplică în cazul unor abateri disciplinare grave şi anume:
a) încălcări repetate ale disciplinei de partid;
b) încălcarea în mod deliberat a prevederilor Statutului, ale Regulamentelor de funcţionare
şi ale altor acte interne ale Partidului;
c) încălcarea principiului integrităţii şi corectitudinii politice în exercitarea funcţiilor
politice şi publice;
d) condamnarea penală definitivă şi irevocabilă;
e) alte abateri, dacă au fost prejudiciate interesele Partidului.
(9) Excluderea poate fi iniţiată de preşedintele organizaţiei primare sau de cel puţin 3 membri ai
organizaţiei primare.
(10) Sancţiunea de excludere se decide prin votul majorităţii membrilor prezenţi la adunarea
generală a organizaţiei primare.
(11) Sancţionarea membrilor Partidului care exercită funcţii în organele de conducere ale
Partidului la nivel de organizaţie primară, a consilierilor şi a funcţionarilor din administraţia
publică locală de nivelul unu este înaintată şi aplicată de către Biroul Politic Teritorial.
(12) Sancţionarea membrilor Partidului care exercită funcţii în organele de conducere ale
Partidului la nivel de organizaţie teritorială, a consilierilor şi a funcţionarilor din administraţia
publică locală de nivelul doi este înaintată şi aplicată de către Biroul Politic Republican.
(13) Suspendarea membrilor Partidului care exercită funcţii în organele de conducere ale
Partidului la nivel naţional, a deputaţilor şi a funcţionarilor din administraţia publică centrală este
înaintată de Preşedintele Executiv al Partidului şi aplicată de Biroul Politic Republican.
(14) Excluderea membrilor Partidului care exercită funcţii în organele de conducere ale
Partidului la nivel republican, a deputaţilor şi a funcţionarilor din administraţia publică centrală
este înaintată de Preşedintele Executiv al Partidului şi aplicată de Consiliul Politic Republican.
(15) Suspendarea Preşedintelui şi a Preşedintelui Executiv al Partidului este înaintată de Biroul
Politic Republican şi se aplică de către Consiliul Politic Republican.
(16) Excluderea Preşedintelui şi a Preşedinelui Executiv al Partidului este înaintată de Consiliul
Politic Republican şi se aplică de către Congresul Partidului.
(17) În toate cazurile, persoana nominalizată spre a fi sancţionată este invitată să participe la
şedinţa organului care propune şi care adoptă hotărârea de sancţionare. În cazul neprezentării
persoanei nominalizate, organul care aplică sancţiunea poate adopta hotărârea în lipsa persoanei
respective.
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(18) În cazurile când hotărârea de aplicare a sancţiunii este adoptată de organele ierarhic
superioare, organizaţia inferioară, în care persoana vizată este la evidenţă, va fi informată în scris
despre decizia în cauză.
(19) Hotărârea de sancţionare a membrului Partidului poate fi contestată în termen de 30 de zile
de la adoptare la Comisia de Integritate. Contestarea, înaintată de membrul Partidului, va fi
examinată de organul respectiv în termen ce nu depăşeşte 30 de zile din data înregistrării.
(20) Calitatea de membru al unui organ de conducere al Partidului şi al Comisiilor de specialitate
încetează înainte de termen în caz de:
a) absenţa fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale organului din care face
parte (reşedinţa în afara Republicii Moldova se consideră motiv întemeiat pentru lipsă);
b) incompatibilitatea funcţiei;
c) suspendarea din partid;
d) excluderae din partid;
e) demisie;
f) deces.
Simpatizanţii Partidului
Articolul 13.
(1) Simpatizant al Partidului este persoana care împărtăşeşte doctrina Partidului, susţine
necondiţionat şi, după posibilităţi, contribuie la realizarea obiectivelor şi a programului
Partidului.
(2) Evidenţa simpatizanţilor se efectuează de către Organizaţia Primară în raza căruia
simpatizantul îşi are domiciliul, având la bază acordul scris al simpatizantului.
(3) Simpatizanţii Partidului nu pot să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere a Partidului,
însă pot fi propuşi la funcţia de Preşedinte de Onoare precum şi la funcţii publice în bază de
concurs organizat de Biroul Politic Teritorial, la propunerea organizaţiilor primare/teritoriale.
(4) Simpatizanţii nu achită cotizaţii de membru de Partid.
(5) Membrii sunt în drept să renunţe la calitatea de membru în favoarea calităţii de simpatizant,
în baza cererii adresate organizaţiei primare. Restabilirea calităţii de membru se face în baza
aceleiaşi proceduri.

CAPITOLUL V
Structura organizatorică şi organele de conducere ale Partidului
Articolul 14.
(1) Partidul este creat şi funcţionează după principiul de organizare administrativ-teritorială şi
principiul electoral al Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în domeniu.
Articolul 15.
(1) Partidul este constituit din:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organizaţii Primare;
Organizaţii Locale;
Organizaţii Teritoriale;
Organizaţia Republicană;
Structuri Specializate;
Alte organizaţii.

Articolul 16.
(1) Organizaţia Primară este unitatea de bază a Partidului care reuneşte membrii partidului în
cadrul unei sau mai multor secţii de votare.
(2) Organizaţia Primară se constituie dacă întruneşte cel puţin 3 membri, prin hotărârea Adunării
Generale constituante.
(3) Organizaţia Primară nou-creată va informa cu privire la constituirea sa Biroul Politic al
Organizaţiei Teritoriale din care face parte.
(4) Organizaţia Primară cu 60 sau mai mulţi membri are următoarea structură organizatorică:
a)
b)
c)
d)

Adunarea Generală a Organizaţiei Primare;
Biroul Politic al Organizaţiei Primare;
Preşedintele Organizaţiei Primare;
Secretarul Organizaţiei Primare.

(5) Organizaţia Primară cu mai puţin de 60 de membri are următoarea structură organizatorică:
a) Adunarea Generală a Organizaţiei Primare;
b) Preşedintele Organizaţiei Primare.
Articolul 17.
(1) Adunarea Generală este organul suprem al Organizaţiei Primare.
(2) Adunarea Generală a Organizaţiei Primare se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decât
o dată pe an, de către Preşedintele Organizaţiei Primare, Biroul Politic al Organizaţiei Primare,
Biroul Politic al Organizaţiei Teritoriale sau din proprie iniţiativă (la cererea a 1/3 din numărul
membrilor organizaţiei).
(3) Adunarea Generală a Organizaţiei Primare are următoarele atribuţii:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

decide cu privire la constituirea organizaţiei;
aprobă programul de activitate pentru perioade imediate şi medii;
alege şi revocă din funcţie preşedintele şi secretarul Organizaţiei Primare;
alege şi revocă membrii Biroului Politic al Organizaţiei Primare;
alege delegaţii la Conferinţa Organizaţiei Teritoriale;
aprobă listele de candidaţi pentru alegerile locale (primari şi consilieri locali);
analizează activitatea desfăşurată de organele de conducere alese, precum şi a
membrilor/simpatizanţilor aleşi sau numiţi în administraţia publică locală şi aprobă
programele de activitate a acestora;
h) elaborează şi adoptă programe şi strategii de activitate în campaniile electorale locale;
i) examinează şi ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea organizaţiei;
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j) îndeplineşte şi alte atribuţii care nu contravin prevederilor legale şi prezentului Statut.
(4) Adunarea Generală este deliberativă dacă la ea participă majoritatea membrilor Organizaţiei
Primare.
(5) Adunarea Generală adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Articolul 18.
(1) Biroul Politic al Organizaţiei Primare este organul de conducere între Adunările Generale al
Organizaţiei Primare cu cel puţin 60 de membri.
(2) Preşedintele, vicepreşedintele şi Secretarul Organizaţiei Primare sunt membri din oficiu ai
Biroului Politic al Organizaţiei Primare respective.
(3) Numărul membrilor Biroului Politic al Organizaţiei Primare este stabilit de Adunarea
Generală.
(4) Membrii Biroului Politic al Organizaţiei Primare sunt aleşi pentru o perioadă de un an.
(5) Biroul Politic al Organizaţiei Primare se întruneşte după necesitate, dar nu mai rar decât o
dată pe lună, la solicitarea preşedintelui Organizaţiei Primare sau a cel puţin 1/3 din numărul
membrilor săi.
(6) Şedinţele Biroului Politic al Organizaţiei Primare sunt deliberative dacă la ele participă
majoritatea membrilor săi.
(7) Hotărârile Biroului Politic se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(8) Biroul Politic al Organizaţiei Primare are următoarele atribuţii:
a) coordonează şi conduce activitatea Organizaţiei Primare în intervalul dintre Adunările
Generale;
b) transmite Biroului Politic Teritorial listele de candidaţi pentru alegerile locale (primari şi
consilieri locali) aprobate de Adunarea Generală, pentru a fi înaintate către
circumscripţiile electorale competente;
c) monitorizează îndeplinirea propriilor hotărâri, cele ale Adunării Generale şi a activităţii
membrilor;
d) organizează diverse manifestări în scopul creării unei imagini favorabile Partidului în
localitate;
e) se preocupă permanent de cooptarea şi atragerea noilor membri în cadrul Organizaţiei
Primare;
f) aprobă cererile de aderare la Partid la nivel local şi ţine evidenţa Registrului membrilor
Partidului la nivel local, precum şi a Registrului simpatizanţilor Partidului;
g) propune Adunării Generale candidaţii la diferite funcţii ierarhic superioare pentru
organele de conducere ale Partidului;
h) planifică şi organizează campanile electorale şi implementează programele şi strategiile
de activitate în campaniile electorale elaborate de Adunarea Generală;
i) gestionează mijloacele financiare şi materiale ale organizaţiei locale;
j) propune Biroului Politic Teritorial aplicarea de sancţiuni;
k) îndeplineşte şi alte atribuţii care nu contravin prevederilor legale şi prezentului Statut.
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(9) În cadrul Organizaţiei Primare care întruneşte mai puţin de 60 membri, atribuţiile Biroului
Politic al Organizaţiei Primare sunt exercitate de Preşedintele Organizaţiei Primare.
Articolul 19.
(1) Preşedintele Organizaţiei Primare este ales de către Adunarea Generală pentru o perioadă de
un an.
(2) Preşedintele Organizaţiei Primare are următoarele atribuţii:
a)
b)
c)
d)
e)

exercită conducerea curentă a Organizaţiei Primare în toate organele de conducere;
reprezintă Partidul în relaţiile oficiale în aria lui de activitate;
gestionează mijloacele financiare ale organizaţiei;
semnează actele oficiale ale organizaţiei;
asigură realizarea hotărârilor Adunării Generale şi a organelor de conducere ierarhic
superioare;
f) propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului organizaţiei;
g) îndeplineşte şi alte atribuţii în vederea exercitării funcţiei sale.
(3) În vederea exercitării funcţiei sale, preşedintele poate emite dispoziţii, precum şi semnează
procesele-verbale ale Adunării Generale şi ale Biroului Politic al organizaţiei respective.
Articolul 20.
(1) Secretarul Organizaţiei Primare este ales de Adunarea Generală a Organizaţiei Primare
pentru o perioadă de un an.
(2) Secretarul Organizaţiei Primare are următoarele atribuţii:
a)
b)
c)
d)
e)

coordonează activităţile organizatorice şi administrative;
coordonează activitatea de evidenţă a membrilor de Partid;
constituie Arhiva de documente a organizaţiei;
organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor organizaţiei;
îndeplineşte alte atribuţii, în conformitate cu hotărârile Adunării Generale sau ale
Biroului Politic Local.

Organizaţiile locale
Articolul 21.
(1) Organizaţia Locală se constituie în localităţile cu două sau mai multe Organizaţii Primare.
(2) Organizaţia Locală este formată din toate Organizaţiile Primare ale Partidului din localitatea
respectivă.
(3) Organizaţia Locală are următoarele organe de conducere:
a) Biroul Politic Local;
b) Preşedintele Biroului Politic Local;
c) Secretarul Biroului Politic Local.
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(4) Organizaţia Locală exercită funcţiile de organizare, coordonare şi asistenţă a activităţii
Organizaţiilor Primare din localitatea respectivă.
Articolul 22.
(1) Biroul Politic al Organizaţiei Locale este format din câte trei membri reprezentanţi ai
Organizaţilor Primare din localitatea respectivă.
(2) Biroul Politic al Organizaţiei Locale alege un preşedinte (în conformitate cu principiul de
rotaţie expus în art. 23) şi un secretar.
(3) Biroul Politic Local este convocat după necesitate, dar nu mai rar de o dată pe lună, de către
Preşedintele Organizaţiei Locale sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.
(4) Şedinţele Biroului Politic Teritorial sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea
membrilor săi. Hotărârile se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi.
(5) Biroul Politic al Organizaţiei Locale are următoarele atribuţii:
a) coordonează şi sincronizează activitatea organizaţiilor primare;
b) transmite Biroului Politic Teritorial listele de candidaţi pentru alegerile locale (primari şi
consilieri locali) pentru a fi înaintate către circumscripţiile electorale competente;
c) aprobă planurile de activitate şi monitorizează îndeplinirea acestora;
d) organizează diverse acţiuni şi manifestări cu caracter politic, cultural, educativ, civic ş.a.,
în conformitate cu programul de activitate aprobat în scopul promovării imaginii
favorabile a Partidului la nivel local;
e) organizează activităţile electorale la nivel local;
f) desemnează şeful Staff-ului electoral local în campaniile electorale;
g) înaintează în baza principiului meritocraţiei membrii şi simpatizanţii în diferite funcţii în
cadrul organelor administraţiei publice locale;
h) îndeplineşte şi alte atribuţii, care nu contravin prevederilor legale şi prezentului Statut.
Articolul 23.
(1) Preşedinţia Biroului Politic al Organizaţiei Locale este exercitată prin rotaţie, câte şase luni,
de către un reprezentant propus de fiecare Organizaţie Primară.
(2) Preşedintele Biroului Politic al Organizaţiei Locale are următoarele atribuţii:
a) prezidează şedinţele Biroului Politic Local;
b) reprezintă Organizaţia Locală în relaţiile cu membrii organizaţiei în teritoriu, cu organele
de conducere ierarhic superioare, cu autorităţile publice din raza de acţiune precum şi cu
alte organizaţii şi întreprinderi;
c) asigură îndeplinirea hotărârilor Biroului Politic Local şi ale organelor ierarhic superioare;
d) coordonează activitatea membrilor aleşi sau numiţi în cadrul autorităţilor publice locale;
e) îndeplineşte şi alte atribuţii în vederea exercitării funcţiei sale care nu contravin
prezentului statut.
(3) În lipsa preşedintelui Biroului Politic Local şedinţele sunt prezidate de către un reprezentant
al Organizaţiei Primare din care face parte preşedintele.

12

(4) Preşedintele poate emite dispoziţii, precum şi semnează procesele-verbale ale Biroului Politic
al organizaţiei respective.
Articolul 24.
(1) Secretarul Organizaţiei Locale este ales de Biroul Politic Local pentru o perioadă de doi ani.
(2) Secretarul Organizaţiei Locale are următoarele atribuţii:
a) coordonează activităţile organizatorice şi administrative la nivel de localitate;
b) elaborează, coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului Politic Local al Partidului,
politica de constituire şi consolidare a structurilor organizaţiilor primare;
c) coordonează activitatea de centralizare a evidenţei membrilor de partid şi prezintă
rapoarte Biroului Politic Local;
d) organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor organelor de conducere;
e) constituie arhiva de documente a organizaţiei;
f) contrasemnează procesele-verbale ale şedinţelor Biroului Politic Local;
g) îndeplineşte şi alte atribuţii conform prevederilor prezentului statut.
Organizarea la nivel teritorial
Articolul 25.
(1) Organizaţiile Teritoriale se constituie în raioane, în sectoarele municipiului Chişinău, în
municipii şi în unităţile administrativ-teritoriale cu statut special.
(2) Organizaţia Teritorială este formată din organizaţii Primare ale Partidului.
(3) Organizaţiile Teritoriale au următoarele organe de conducere:
a)
b)
c)
d)
e)

Conferinţa;
Consiliul Politic Teritorial;
Biroul Politic Teritorial;
Preşedintele Organizaţiei Teritoriale;
Secretarul Organizaţiei Teritoriale.

(4) Organizaţiile teritoriale exercită funcţiile de organizare, coordonare şi asistenţă a activităţii
Organizaţiilor Primare.
Articolul 26.
(1) Organul suprem al Organizaţiei Teritoriale a Partidului este Conferinţa Teritorială.
(2) Delegaţii la Conferinţa Teritorială se aleg de către Adunările Generale a Organizaţiilor
Primare în baza normei de reprezentare stabilită de Biroul Politic Republican al Partidului.
(3) Conferinţa se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decât o dată la doi ani, la cererea
Biroului Politic Teritorial al Partidului, a cel puţin 1/3 din numărul Organizaţiilor Primare sau a
Biroului Politic Republican.
(4) Conferinţa este deliberativă, dacă la lucrările ei participă majoritatea delegaţilor aleşi.
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(5) Hotărârile Conferinţei se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi.
(6) Conferinţa Teritorială are următoarele atribuţii:
a) adoptă hotărâri pentru realizarea Programului şi a Strategiei Partidului la nivel teritorial,
cu scopul realizării obiectivelor Partidului;
b) alege şi revocă din funcţie Preşedintele şi Secretarul Organizaţiei Teritoriale pentru o
perioadă de 2 ani;
c) alege şi revocă componenţa Consiliului Politic Teritorial al Partidului pe un termen de
doi ani;
d) dezbate şi aprobă raportul de activitate al preşedintelui organizaţiei şi programul de
activitate pentru perioada următoare;
e) alege delegaţii la Congres, conform normelor de reprezentare stabilite de Biroul Politic
Republican;
f) monitorizează activitatea organelor de conducere pe care le-au ales şi a reprezentanţilor
numiţi sau aleşi în administraţia locală;
g) poate delega unele atribuţii Consiliului Politic Teritorial, inclusiv atribuţia de
alegere/revocare a preşedintelui si secretarului organizaţiei;
h) îndeplineşte alte atribuţii care nu contravin prevederilor legale şi prezentului Statut.
Articolul 27.
(1) Consiliul Politic Teritorial este ales de Conferinţa Teritorială pentru o perioadă de doi ani.
(2) Consiliul Politic Teritorial coordonează şi organizează activitatea organizaţiei teritoriale în
perioada dintre Conferinţele Teritoriale.
(3) Şedinţele Consiliului Politic Teritorial sunt convocate după necesitate, dar nu mai rar decât o
dată la 6 luni, de către preşedintele Organizaţiei Teritoriale, la cererea Biroului Politic Teritorial
sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.
(4) Şedinţele Consiliului Politic Teritorial sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea
membrilor aleşi, iar Hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
(5) Consiliul Politic Teritorial are următoarele atribuţii:
a) alege Biroul Politic Teritorial pentru o perioadă de doi ani;
b) la propunerea preşedintelui alege vicepreşedinţii Organizaţiei Teritoriale pentru o
perioadă de doi ani;
c) asigură realizarea hotărârilor Conferinţei Teritoriale;
d) realizează Programul Partidului la nivel teritorial şi hotărârile organelor ierarhic
superioare ale Partidului;
e) stabileşte strategia de dezvoltare teritorială, locală şi aprobă proiectele şi programele de
implicare a structurilor şi a organelor locale în realizarea lor efectivă;
f) alege şi revocă, în cazul încetării înainte de termen a mandatului deţinut, preşedintele
interimar, vicepreşedinţii interimari, secretarul interimar până la alegerea noilor persoane
în organele de conducere conform prevederilor statutare;
g) desemnează şeful Staff-ului electoral teritorial în campaniile electorale;
h) aprobă/modifică listele de candidaţi/candidaţii la funcţiile de consilieri municipali sau
raionali şi le transmite Biroului Politic Teritorial pentru a fi înaintate circumscripţiilor
electorale;
i) îndeplineşte şi alte atribuţii care nu contravin prevederilor prezentului Statut.
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Articolul 28.
(1) Biroul Politic Teritorial este ales de Consiliul Politic Teritorial pentru o perioadă de doi ani.
(2) Biroul Politic Teritorial organizează activitatea curentă a organizaţiei teritoriale.
(3) Biroul Politic Teritorial este convocat după necesitate, dar nu mai rar de o dată în lună, de
către Preşedintele Organizaţiei Teritoriale sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor
săi.
(4) Şedinţele Biroului Politic Teritorial sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea
membrilor săi.
(5) Hotărârile se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi.
(6) Biroul Politic Teritorial are următoarele atribuţii:
a) coordonează şi planifică activitatea Organizaţiei Teritoriale între şedinţele Consiliului
Politic Teritorial;
b) înaintează către circumscripţiile electorale listele de candidaţi desemnaţi de Consiliul
Politic Teritorial pentru funcţiile de consilieri municipali sau raionali;
c) înaintează către circumscripţiile electorale listele de candidaţi aprobaţi de Adunările
Generale ale Organizaţiilor Primare pentru funcţiile de consilieri locali sau primari;
d) stabileşte domeniile de coordonare a activităţii vicepreşedinţilor organizaţiei teritoriale;
e) aprobă planurile de activitate şi monitorizează îndeplinirea acestora;
f) organizează diverse acţiuni şi manifestări cu caracter politic, cultural, educativ, civic ş.a.,
în conformitate cu programul de activitate aprobat în scopul promovării imaginii
favorabile a Partidului în teritoriu;
g) organizează activităţile electorale la nivel teritorial;
h) înaintează în baza principiului meritocraţiei membrii şi simpatizanţii în diferite funcţii în
cadrul organelor administraţiei publice locale ş.a.;
i) îndeplineşte şi alte atribuţii care nu contravin prevederilor legale şi prezentului Statut.
Articolul 29.
(1) Preşedintele Organizaţiei Teritoriale este ales de Conferinţa Teritorială pentru o perioadă de
doi ani.
(2) Preşedintele Organizaţiei Teritoriale are următoarele atribuţii:
a) prezidează lucrările Conferinţei Teritoriale, şedinţele Consiliului Politic Teritorial şi
şedinţele Biroului Politic Teritorial al Partidului;
b) reprezintă organizaţia teritorială în relaţiile cu membrii organizaţiei în teritoriu, cu
organele de conducere ierarhic superioare, cu autorităţile publice din raza de acţiune,
precum şi cu alte organizaţii şi întreprinderii;
c) asigură îndeplinirea hotărârilor Biroului Politic Teritorial şi ale organelor ierarhic
superioare;
d) coordonează activitatea membrilor aleşi sau numiţi în autorităţile publice locale;
e) propune candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului organizaţiei;
f) îndeplineşte şi alte atribuţii în vederea exercitării funcţiei sale care nu contravin
prezentului statut.
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(3) În vederea exercitării funcţiei sale, preşedintele emite dispoziţii, precum şi semnează
procesele verbale ale Conferinţei, Consiliului Politic Teritorial şi Biroului Politic Teritorial al
Partidului.
Articolul 30.
(1) Secretarul Organizaţiei Teritoriale este ales de Conferinţa Teritorială pentru o perioadă de doi
ani.
(2) Secretarul Organizaţiei Teritoriale are următoarele atribuţii:
a) coordonează activităţile organizatorice şi administrative la nivel teritorial;
b) elaborează, coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului Politic Teritorial al Partidului,
politica de constituire şi consolidare a structurilor organizaţiilor primare;
c) coordonează activitatea de centralizare a evidenţei membrilor de partid şi prezintă
rapoarte Biroului Politic Teritorial;
d) organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor organelor de conducere;
e) constituie arhiva de documente a organizaţiei;
f) contrasemnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor organizaţiei teritoriale;
g) îndeplineşte dispoziţiile Preşedintelui Executiv al partidului;
h) îndeplineşte şi alte atribuţii conform prevederilor prezentului statut.
Organizarea la nivelul municipiului Chişinău
Articolul 31.
(1) Sectoarele municipiului Chişinău au aceeaşi structură organizatorică ca şi Organizaţiile
Teritoriale Raionale.
(2) La nivelul municipiului Chişinău se formează Biroul Politic Municipal;
(3) Biroul Politic Municipal este format din 15 membri, câte trei membri din fiecare sector al
municipiului Chişinău.
(4) Preşedinţia Biroului Politic Municipal este exercitată prin rotaţie, câte şase luni, de către un
membru al Biroului propus de fiecare sector.
(5) Secretarul Biroului Politic Municipal se alege pentru o perioadă de doi ani.
(6) Şedinţele Biroului Politic Municipal se organizează odată pe lună. Şedinţele Biroului Politic
Municipal pot fi organizate ori de câte ori este nevoie la solicitarea preşedintelui Biroului sau la
solicitarea unui Birou Politic de sector.
(7) Biroul Politic Municipal are următoarele atribuţii:
a) coordonează şi sincronizează activitatea organizatorică şi politică a organizaţiilor de
sector;
b) întocmeşte şi înaintează lista de candidaţi desemnaţi de Organizaţiile Teritoriale de
Sector pentru Consiliul Municipal Chişinău;
c) Propune Biroului Politic Republican candidatul la funcţia de Primar General al mun.
Chişinău;
d) alege preşedintele Biroului Politic Municipal;
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e) alege secretarul Biroului Politic Municipal pentru o perioada de doi ani.
(8) Preşedintele Biroului Politic Municipal are următoarele atribuţii:
a) prezidează şedinţele Biroului;
b) reprezintă organizaţia municipală în relaţiile cu membrii organizaţiei în teritoriu, cu
organele de conducere ierarhic superioare, cu autorităţile publice din raza de acţiune
precum şi cu alte organizaţii şi întreprinderi;
c) propune candidatul pentru funcţia de secretar a Biroului.
(9) În lipsa preşedintelui Biroului Politic Municipal, şedinţele sunt prezidate de către un
reprezentant al Organizaţiei Teritoriale de Sector din care face parte preşedintele;
Organizarea la nivel republican
Articolul 32.
(1) La nivel republican Partidul are următoarea organizare:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Congresul;
Consiliul Politic Republican;
Biroul Politic Republican;
Preşedintele;
Preşedintele Executiv;
Comisia Centrală de Cenzori;
Consiliul de Integritate.

Articolul 33.
(1) Forul suprem al Partidului este Congresul.
(2) Congresul se convoacă ordinar o dată la patru ani şi extraordinar − ori de câte ori este
necesar.
(3) Congresul extraordinar se convoacă de către Biroul Politic Republican, Consiliul Politic
Republican sau la cererea a cel puţin 1/3 organizaţiile teritoriale.
(4) Congresul este deliberativ dacă la el participă majoritatea delegaţilor desemnaţi, iar hotărârile
Congresului se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi.
(5) Hotărârea privind alegerea/revocarea Preşedintelui şi/sau Preşedintele Executiv al Partidului
se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor desemnaţi.
(6) Congresul decide dacă alegerea Preşedintelui şi/sau Preşedintelui Executiv va avea loc prin
vot deschis sau prin vot secret.
(7) Hotărârile Congresului privind reorganizarea sau autodizolvarea Partidului se adoptă cu votul
a mai mult de jumătate din delegaţii prezenţi la Congres.
(8) Congresul are următoarele atribuţii:
a) adoptă şi introduce modificări în Programul şi Statutul Partidului;
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b) adoptă hotărâri în vederea stabilirii Strategiei Politice a Partidului;
c) alege şi revocă din funcţie Preşedintele, Preşedintele Executiv şi Prim vicepreşedintele al
Partidului;
d) alege şi revocă membrii Consiliului Politic Republican;
e) alege şi revocă membrii Comisiei Centrale de Cenzori;
f) alege şi revocă membrii Consiliului de Integritate;
g) adoptă decizii privind reorganizarea internă, fuzionarea cu alte formaţiuni politice sau
încetarea activităţii Partidului;
h) apreciază activitatea desfăşurată de Preşedinte şi Preşedintele Executiv;
i) apreciază activitatea desfăşurată de Comisia Centrală de Cenzori şi Consiliul de
Integritate;
j) exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut.
(9) Congresul poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Politic Republican şi/sau
Preşedintelui Executiv al partidului.
Articolul 34.
(1) Consiliul Politic Republican este ales de Congresul Partidului pe un termen de patru ani.
(2) Consiliul Politic Republican exercită conducerea Partidului în intervalul dintre Congrese.
(3) Componenţa Consiliului Politic Republican este votată de către Congresul Partidului.
(4) În componenţa Consiliului Politic Republican intră Preşedintele, Preşedintele Executiv, Primvicepreşedinţii, vicepreşedinţii partidului, Preşedinţii şi Secretarii organizaţiilor teritoriale de
partid, Preşedinţii şi Secretarii organizaţiilor municipale de partid, delegaţi reprezentanţi ai
organizaţiilor din diasporă.
(5) Consiliul Politic Republican se convoacă cel puţin o dată la şase luni de Preşedintele
Executiv al Partidului, de Biroul Politic Republican sau de cel puţin 1/3 din numărul membrilor
consiliului.
(6) Votul la şedinţele Consiliului Politic Republican poate fi exprimat atât de membrii prezenţi,
cât şi prin corespondenţă (cu folosirea noilor tehnologii informaţionale) de către membrii din
diasporă, sau membrii aflaţi peste hotare la momentul întrunirii Consiliului Politic Republican.
(7) Şedinţele Consiliului Politic Republican sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea
membrilor acestuia, iar hotărârile Consiliului Politic Republican se adoptă cu majoritatea
voturilor celor prezenţi.
(8) Consiliul Politic Republican are următoarele atribuţii:
a)
b)
c)
d)
e)

aplică Statutul şi programul politic al Partidului în activităţile sale;
aprobă componenţa Biroului Politic Republican;
alege şi revocă din funcţie membrii Biroului Politic Republican pe un termen de doi ani;
alege şi revocă din funcţie Prim vice-preşedintele;
la propunerea Preşedintelui partidului alege şi revocă din funcţie vicepreşedinţii
partidului pe un termen de patru ani;
f) aprobă listele candidaţilor pentru alegerile parlamentare şi le transmite Biroului Politic
Republican pentru a fi înaintate cu toate materialele necesare la Comisia Electorală
Centrală sau deleagă dreptul de aprobare Biroului Politic Republican;
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g) desemnează candidaţii Partidului pentru funcţii importante în stat;
h) dezbate şi decide asupra poziţiei Partidului în problemele politice;
i) aprobă şi coordonează strategia campaniilor electorale în alegeri generale locale şi
parlamentare;
j) propune Congresului fuziunile cu Partidele politice, negociate de Biroul Politic
Republican;
k) propune Congresului schimbarea denumirii partidului şi a simbolisticii sale;
l) decide formarea blocurilor, a convenţiilor şi a alianţelor cu Partidele politice în cadrul
proceselor electorale şi postelectorale, negociate de Biroul Politic Republican;
m) convoacă Congresul;
n) convoacă Congresul extraordinar;
o) analizează activitatea reprezentanţilor partidului în administraţia centrală şi decide asupra
eficienţei şi prestaţiei acestora;
p) constituie departamente pe domenii de activitate şi desemnează responsabilii acestora;
q) decide asupra afilierii internaţionale a Partidului;
r) aprobă structura Secretariatului general al Partidului;
s) adoptă regulamentele de organizare şi funcţionare ale organelor de conducere şi ale
structurilor specifice, precum şi alte acte normative interne ale Partidului;
t) aprobă sigla, simbolul electoral şi sloganele Partidului;
u) aplică sau propune sancţiuni în conformitate cu prevederile Statutului;
v) deleagă, în caz de funcţie vacantă, Preşedintele interimar şi/sau Preşedintele Executiv
interimar până la alegerea noului Preşedinte şi/sau Preşedinte Executiv de către Congres;
w) îndeplineşte şi alte atribuţii care nu contravin prevederilor legale şi prezentului Statut.
(9) Consiliul Politic Republican poate delega unele atribuţii Biroului Politic Republican.
Articolul 35.
(1) Biroul Politic exercită conducerea Partidului între şedinţele Consiliului Politic Republican.
(2) Componenţa Biroului Politic Republican este votată de către Consiliul Politic Republican pe
un termen de patru ani.
(3) Preşedintele, Preşedintele Executiv al Partidului, Prim-vicepreşedinţii, vicepreşedinţii,
preşedintele Comisiei de Cenzori şi preşedintele Consiliului de Integritate fac parte din
componenţa Biroului Politic Republican.
(4) Biroul Politic se întruneşte în şedinţe după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în două
săptămâni.
(5) Şedinţa Biroului Politic Republican se convoacă de către Preşedintele Executiv sau la cererea
a cel puţin 1/3 din membrii săi, la cererea Comisiei Naţionale de Cenzori sau a Consiliului de
Integritate.
(6) Şedinţa Biroului Politic Republican este deliberativă în cazul în care la ea participă
majoritatea membrilor aleşi, iar hotărârile Biroului Politic Republican se adoptă cu majoritatea
voturilor membrilor aleşi. Votul la şedinţele Biroului Politic Republican poate fi exprimat atât de
membrii prezenţi, cât şi prin corespondenţă (cu folosirea noilor tehnologii informaţionale) de
către membrii din diasporă, sau membrii aflaţi peste hotare la momentul întrunirii Biroului
Politic Republican.
(7) Biroul Politic Republican are următoarele atribuţii:
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a) adoptă şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor pentru îndeplinirea hotărârilor
Congresului şi ale Consiliului Politic Republican;
b) elaborează politica financiară a Partidului;
c) convoacă Congresul extraordinar;
d) convoacă Consiliul Politic Republican;
e) stabileşte data, locul şi norma de reprezentare a membrilor Organizaţiilor Teritoriale la
Congresul Partidului;
f) înaintează listele candidaţilor pentru alegerile parlamentare, împreună cu toate
materialele necesare la Comisia Electorală Centrală. În caz de delegare de către Consiliul
Politic Republican, aprobă şi înaintează listele candidaţilor pentru alegerile parlamentare;
g) aprobă şi înaintează la comisiile electorale de circumscripţie lista consilierilor municipali
şi a candidaturilor la funcţia de Primar General al municipiului;
h) desemnează membrii şi şeful Staff-ului electoral la nivel republican;
i) coordonează activitatea departamentelor pe domenii de activitate şi sprijină formarea
grupurilor de lucru pe programe, domenii şi proiecte;
j) monitorizează şi evaluează activitatea departamentelor;
k) elaborează şi coordonează realizarea strategiei politice a Partidului;
l) propune sancţiuni potrivit prevederilor Statutului;
m) negociază înţelegeri politice în limita mandatului aprobat de Consiliul Politic Republican;
n) desemnează candidaţii pentru funcţiile din Guvern şi administraţia publică centrală;
o) îndeplineşte şi alte atribuţii care nu contravin prevederilor legale şi prezentului Statut.
Preşedintele Partidului
Articolul 36.
(1) Preşedintele partidului este garantul respectării statutului şi a regulamentelor interne, al
realizării Programului şi a Strategiei politice a Partidului, precum şi al unităţii şi stabilităţii
Partidului.
(2) Preşedintele Partidului este ales de către Congres.
(3) Preşedintele Partidului este ales pe un termen de patru ani, cu cel mult două mandate
consecutive.
(4) Candidaţii la funcţia de preşedinte a Partidului se propun de către delegaţii la Congres.
(5) Se consideră ales în calitate de Preşedinte al Partidului candidatul care a acumulat voturile a
mai mult de jumătate din membrii Partidului delegaţi la Congres.
(6) În caz de nealegere a Preşedintelui din primul tur de scrutin, este organizat turul doi pentru
primii doi candidaţi clasaţi cu cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
(7) Congresul decide modalitatea de alegere a Preşedintelui prin vot deschis sau secret.
Preşedintele Executiv al Partidului
Articolul 37.
(1) Preşedintele Executiv al Partidului conduce activitatea generală a Partidului, activitatea
Congresului, a Consiliului Politic Republican şi a Biroului Politic Republican.
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(2) Preşedintele Executiv al Partidului este garantul respectării statutului şi a regulamentelor
interne, al realizării Programului şi a Strategiei politice a Partidului, precum şi al unităţii şi
stabilităţii Partidului.
(3) Preşedintele Executiv este ales de către Congres.
(4) Preşedintele Executiv al Partidului este ales pe un termen de patru ani, cu cel mult două
mandate consecutive.
(5) Candidaţii la funcţia de Preşedinte Executiv a Partidului se propun de către delegaţii la
Congres.
(6) Se consideră ales în calitate de Preşedinte Executiv al Partidului candidatul care a acumulat
voturile a mai mult de jumătate din membrii Partidului delegaţi la Congres.
(7) În caz de nealegere a Preşedintelui Executiv din primul tur de scrutin, este organizat turul doi
pentru primii doi candidaţi clasaţi cu cel mai mare număr de voturi valabil exprimate.
(8) Congresul decide modalitatea de alegere a Preşedintelui Executiv prin vot deschis sau secret.
(9) Preşedintele Executiv îndeplineşte următoarele atribuţii:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

exprimă mesajul politic al Partidului;
reprezintă Partidul în spaţiul public;
dirijează activitatea tuturor structurilor Partidului;
asigură dialogul politic şi reprezintă Partidul în relaţiile cu alte formaţiuni social-politice,
instituţii şi autorităţi publice din Republica Moldova, din România şi din străinătate;
informează Consiliul Politic Republican asupra măsurilor disciplinare luate în
corespundere cu prevederile prezentului Statut;
propune Consiliului Politic Republican spre aprobare candidaturile la funcţiile de primvicepreşedinţi şi vicepreşedinţi;
angajează şi concediază personalul aparatului Partidului sau al Secretariatului General;
poate delega unele din competenţele sale către Prim-vicepreşedinţi sau vicepreşedinţi;
exercită şi alte atribuţii conform Statutului;
conduce şi asigură activitatea eficientă a aparatului Partidului şi a Secretariatului General
al Partidului;
elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului Politic Republican structura şi statele de
personal ale Secretariatului General;
elaborează şi propune spre aprobare Consiliului Politic Republican Regulamentul de
desfăşurare a activităţii Biroului Politic Republican;
coordonează la nivel central procesele de planificare, organizare, motivare, implementare
şi evaluare a activităţii organizaţiilor Partidului;
elaborează, dirijează şi prezintă spre aprobare Biroului Politic Republican politica de
constituire, consolidare şi dezvoltare a structurilor teritoriale ale Partidului;
contribuie la elaborarea, implementarea şi evaluarea strategiilor, campaniilor şi a altor
manifestări şi iniţiative organizate de către Partid;
coordonează la nivel central procesele de recrutare, pregătire şi organizare a resurselor
umane în cadrul Partidului;
duce evidenţa resurselor umane, materiale, financiare la nivel de Partid;
prezintă rapoarte Biroului Politic, Consiliului Politic Republican şi Congresului privind
activitatea structurilor Partidului;
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s) reprezintă Partidul în relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice naţionale şi
internaţionale în chestiunile ce ţin de atribuţiile sale;
t) coordonează şi este responsabil de procesele de comunicare şi imagine a Partidului;
u) asigură o comunicare internă eficientă între toate organizaţiile şi structurile Partidului;
v) emite dispoziţii şi alte acte interne la nivel de Partid ce ţin direct de îndeplinirea
atribuţiilor sale;
w) exercită şi alte atribuţii prevăzute în Statut sau delegate.
(10) În vederea realizării competenţelor, Preşedintele Executiv emite decizii.
Articolul 38.
(1) La nivelul Partidului Unităţii Naţionale se instituie funcţia de Preşedinte de Onoare.
(2) Preşedintele de Onoare este garantul respectării statutului şi a regulamentelor interne, al
realizării Programului şi a Strategiei politice a Partidului, precum şi al unităţii şi stabilităţii
Partidului. Preşedintele de Onoare al Partidului, este ales la Congres dintre personalităţile
recunoscute în plan naţional sau internaţional, cu votul majorităţii celor prezenţi.
(3) Propunerea candidatului la funcţia de Preşedinte de Onoare este înaintată de către Preşedinte
şi/sau Preşedintele Executiv al Partidului.
(4) Preşedintele de Onoare al Partidului face parte de drept în Consiliul Politic şi Biroul Politic
Republican şi poate participa la lucrările tuturor structurilor de conducere ale partidului.
Articolul 39.
(1) La nivelul Partidul Unităţii Naţionale se instituie funcţia de Prim-vicepreşedinte.
(2) Prim-vicepreşedintele partidului este propus de către Preşedinte şi/sau Preşedintele Executiv
şi ales prin vot deschis sau secret de către Congresul partidului sau Consiliul Politic Republican.
(3) Numărul Prim-vicepreşedinţilor este propus de Consiliul Politic Republican sau Congres.
(4) Prim-vicepreşedinţii Partidului îndeplinesc atribuţiile delegate de către Preşedintele Executiv
al partidului sau stabilite prin hotărârile Congresului sau care reies din prevederile prezentului
Statut.
Articolul 40.
(1) Vicepreşedinţii Partidului sunt propuşi de către Preşedinte şi/sau Preşedintele Executiv şi
aleşi prin vot deschis sau secret de către Consiliul Politic Republican.
(2) Numărul vicepreşedinţilor este aprobat de către Consiliul Politic Republican la propunerea
Preşedintelui Executiv.
(3) Vicepreşedinţii Partidului îndeplinesc următoarele atribuţii:
a) conduc şi coordonează activitatea departamentelor pe domeniile de activitate;
b) reprezintă Partidul în spaţiul public;
c) prezintă Biroului Politic Republican informaţii privind strategia şi tactica Partidului în
domeniile de activitate încredinţate;
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d) îndeplinesc responsabilităţi delegate de către Preşedinte, Preşedintele executiv al
Partidului, Consiliul Politic şi Biroul Politic Republican;
e) reprezintă Partidul în relaţiile oficiale prin mandat delegat de Preşedinte, Preşedinte
Executiv sau de Biroul Politic Republican.
Articolul 41.
(1) Comisia Centrală de Cenzori este organul suprem de revizie contabilă, financiară şi de
verificare a patrimoniului Partidului.
(2) Comisia Centrală de Cenzori este aleasă de Congresul Partidului pe un termen de patru ani.
(3) Numărul membrilor Comisiei Centrale de Cenzori este stabilit de Congres.
(4) Comisia Centrală de Cenzori se întruneşte anual ori după necesitate, la solicitarea
Preşedintelui, Preşedintelui Executiv sau a vicepreşedinţilor Partidului, a Consiliului Politic
Republican, a Biroului Politic Republican, a Preşedintelui Comisiei sau a cel puţin 1/3 din
numărul membrilor săi.
(5) Şedinţele Comisiei Centrale de Cenzori se consideră deliberative dacă la ea participă mai
mult de jumătate din numărul membrilor aleşi.
(6) Comisia Centrală de Cenzori adoptă hotărâri cu votul a mai mult de jumătate din numărul
membrilor aleşi.
(7) Comisia Centrală de Cenzori are următoarele atribuţii:
a) efectuează controale ale activităţii economico-financiare a organelor de conducere
republicane şi teritoriale, modul de utilizare a patrimoniului, evidenţei şi realizării
bugetului aprobat;
b) prezintă rapoarte Congresului, informează Consiliul Politic Republican şi Biroul Politic
Republican despre încălcările depistate;
c) verifică anual şi în caz de necesitate activitatea financiară a Partidului şi a structurilor lui,
efectuând în acest scop controale financiare interne;
d) alege din rândul membrilor săi preşedintele şi secretarul Comisiei.
Articolul 42.
(1) Consiliul de Integritate reprezintă organul care are atribuţii privind controlul respectării
prevederilor statutare şi a disciplinei interne a Partidului.
(2) Consiliul de Integritate este ales de Congresul Partidului pe un termen de patru ani.
(3) Cu excepţia preşedintelui Consiliului de Integritate, care este membru al Biroului Politic
Republican, membrii Consiliului de Integritate nu pot fi concomitent membri ai Consiliului
Politic Republican, ai Biroului Politic Republican şi ai Comisiei Centrale de Cenzori.
(4) Numărul membrilor Consiliului de Integritate este stabilit de Congres.
(5) Consiliul de Integritate se întruneşte cel puţin o dată la 6 luni, la solicitarea Preşedintelui,
Preşedintelui Executiv al Partidului, a Consiliului Politic Republican, a Biroului Politic
Republican, a Preşedintelui Consiliului sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.
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(6) Şedinţele Consiliului de Integritate se consideră deliberative dacă la ea participă mai mult de
jumătate din numărul membrilor aleşi.
(7) Consiliul de Integritate adoptă hotărâri cu votul a mai mult de jumătate din numărul
membrilor aleşi.
(8) Consiliul de Integritate are dreptul exclusiv de control asupra conformităţii actelor emise de
organele Partidului cu prevederile prezentului Statut. În cazul neconformităţii unor prevederi sau
a unor acte cu prevederile Statutului, acestea sunt prezentate organelor respective ale Partidului
pentru modificare sau, după caz, anulare.
(9) Litigiile din interiorul Partidului vor fi soluţionate în baza mecanismului stabilit de Consiliul
de Integritate în conformitate cu Statutul Partidului şi Regulamentul Consiliului de Integritate.
(10) Regulamentul Consiliului de Integritate este aprobat de Consiliul Politic Republican al
Partidului.
(11) Consiliul de Integritate are următoarele atribuţii:
a) cercetează litigiile apărute între organele de conducere ale organizaţiilor locale,
teritoriale, precum şi cele de la nivel central;
b) soluţionează conflictele apărute între membrii Partidului sau între aceştia şi conducerea
organizaţiilor Partidului;
c) prezintă Congresului, Consiliului Politic Republican sau Biroului Politic Republican
rapoarte de activitate;
d) alege din rândul membrilor săi Preşedintele şi Secretarul Consiliului de Integritate.

CAPITOLUL VI
Structurile specializate de Partid
Articolul 43.
(1) Structurile specializate ale Partidului sunt:
a) Secretariatul Preşedinţiei;
b) Departamentele de Specialitate;
c) Departamentul PR (Relaţii cu Publicul).
Articolul 44.
(1) Secretariatul Preşedinţiei este coordonat şi condus de către Preşedintele Executiv al
Partidului.
Articolul 45.
(1) Departamentele de Specialitate sunt coordonate şi conduse de către Prim-vicepreşedinţi sau
vicepreşedinţii Partidului.
(2) Departamentele de specialitate propun politici, strategii, planuri de acţiuni pe domenii, prin
care se realizează programul Partidului.
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Articolul 46.
(1) Departamentul Relaţii cu Publicul elaborează şi propune spre aprobare Biroului Politic
Republican politici şi strategii de comunicare a Partidului în spaţiul public.
(2) Departamentul Relaţii cu Publicul (PR) asigură logistic şi intelectual comunicarea dintre
Partid şi instituţiile media din ambele state româneşti şi cele din străinătate.
(3) Şeful Departamentul Relaţii cu Publicul este membru invitat cu drept de opinie consultativă
al Biroului Politic Republican.
(4) Departamentul Relaţii cu Publicul poartă responsabilitate pentru corectitudinea informaţiei
transmise în spaţiul public, după coordonarea acesteia cu Biroul Politic Republican.
Articolul 47.
(1) Toate Structurile specializate activează şi funcţionează în baza Regulamentelor de organizare
şi funcţionare specifice fiecărei structuri în parte.
(2) Regulamentele de organizare şi funcţionare a structurilor de Partid se elaborează ca proiecte
de către structurile respective şi se avizează de către Secretariatul Preşedinţiei pentru a fi
înaintate spre aprobare Consiliului Politic Republican.
Alte structuri şi organizaţii
Articolul 48.
(1) La nivel de Partid se pot înfiinţa, organiza şi desfiinţa şi alte structuri, precum Organizaţia de
Tineret, Organizaţia de Femei, Organizaţia Aleşilor Locali şi altele, care vor funcţiona în baza
regulamentelor de organizare şi funcţionare aprobate de Consiliul Politic Republican.

CAPITOLUL VII
Instrumente de comunicare
Articolul 49.
(1) În relaţiile cu autorităţile publice, cu alte partide sau organizaţii din ţară şi din străinătate, cu
alte persoane juridice şi fizice, Partidul este reprezentat de Preşedintele Executiv al Partidului
sau de un reprezentant al Partidului împuternicit prin Hotărârea Biroului Politic Republican.
(2) La nivel local Partidul este reprezentat de Preşedinţii Organizaţiilor Primare, Locale şi
Teritoriale în conformitate şi în limitele atribuţiilor prevăzute de prezentul statut.
Articolul 50.
(1) Partidul poate să elaboreze, să fondeze şi să dispună de mijloace de informare în masă proprii
şi să desfăşoare activitate editorială în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
(2) Mijloacele de informare create de Partid exprimă doctrina şi viziunea politică a Partidului,
adoptate de organele lui de conducere.
(3) Activitatea editorială a Partidului este coordonată de către Biroul Politic Republican.
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(4) Biroul Politic Republican numeşte redactorii-şefi ai acestor mijloace.
(5) Procesul de comunicare este asigurat prin intermediul Departamentului Relaţii cu Publicul al
Partidului, prin coordonare cu Biroul Politic Republican.

CAPITOLUL VIII
Patrimoniul şi mijloacele financiare ale Partidului
Articolul 51.
(1) În scopul realizării sarcinilor statutare şi a Programului, Partidul poate dispune, cu titlu de
proprietate, de patrimoniu şi de surse de finanţare, precum şi de alte bunuri neinterzise de lege.
(2) Patrimoniul Partidului, inclusiv veniturile, nu poate fi distribuit între membrii acestuia.
(3) Patrimoniul Partidului constă din totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea
Partidului.
(4) Păstrarea, evidenţa şi administrarea patrimoniului Partidului se stabilesc de către Comisia
Centrală de Cenzori în baza unui regulament.
(5) Sursele de finanţare a Partidului provin din:
a) cotizaţiile membrilor de partid;
b) donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice, evidenţa cărora se ţine într-un registru al
donaţiilor primite;
c) venituri provenite din activităţi economice proprii şi dobânzi;
d) subvenţii de la bugetul de stat;
e) alte surse în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(6) Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi în altă valută, deschise,
potrivit legii, în bănci cu sediul în Republica Moldova, şi se gestionează prin mandatari
financiari, numiţi de către Birourile Politice de la toate nivelurile de conducere, cărora le prezintă
rapoarte.
(7) Membrii Partidului care îndeplinesc funcţii de conducere pot fi remuneraţi pentru activitatea
lor, conform deciziei Consiliului Politic Republican.
(8) Membrii Partidului nu poartă răspundere pentru datoriile Partidului, precum şi Partidul nu
poartă răspundere pentru datoriile membrilor săi.
Articolul 52.
(1) Fiecare membru al partidului achită cotizaţia de membru.
(2) Mărimea lunară a cotizaţiei de membru este următoarea:
a) pentru membrii Biroului Politic Republican angajaţi în câmpul muncii – 500 lei;
b) pentru membrii Biroului Politic Republican neangajaţi în câmpul muncii – 250 lei;
c) pentru toţi ceilalţi membri de partid – 2 lei.
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(3) Consiliul Politic Republican poate modifica temporar, prin hotărâre, mărimea cotizaţiei de
membru, până la convocarea Congresului Partidului şi aprobarea modificărilor respective în
Statut.

CAPITOLUL IX
Modul de reorganizare şi încetare a activităţii Partidului
Articolul 53.
(1) Partidul îşi încetează activitatea prin reorganizare sau autodizolvare în baza hotărârii
Congresului cu votul a mai mult de jumătate din numărul membrilor delegaţi.
(2) Reorganizarea se efectuează prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi
separare) sau transformare în condiţiile legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL X
Dispoziţii finale şi tranzitorii
Articolul 54.
(1) Prezentul Statut şi toate modificările lui ulterioare intră în vigoare la data adoptării de către
Congresul Partidului.
(2) Statutul Partidului este obligatoriu şi se aplică tuturor membrilor ce fac parte din
Organizaţiile Primare, Teritoriale şi Republicane.
(3) În măsura în care nu prevede, prezentul statut se completează de drept cu prevederile Legii
privind Partidele politice.
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