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Titlul I. DISPOZIȚII GENERALE
CAPITOLUL I. Denumirea, însemnele, scopul și principiile de organizare ale Partidului
Articolul 1. Denumirea Partidului.
1) Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova” (denumit în continuare Partidul sau
PPEM) este o asociație benevolă a cetățenilor Republicii Moldova cu drept de vot, care, prin
activități comune și în baza principiului liberei participări, contribuie la conceperea, exprimarea
și realizarea voinței lor politice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă,
religie sau confesiune, sex, opinie, avere, origine socială, sau alte criterii similare, având
idealuri, doctrină și scopuri comune.
2) Denumirea integrală: Partidul Politic ”Partidul Popular European din Moldova”;
3) Denumirea scurtă este "PPEM".
Articolul 2. Forma organizatorico-juridică a Partidului.
1) Forma organizatorico-juridică a Partidului este Partid Politic.
2) Partidul este persoană juridică și din momentul înregistrării, dispune de patrimoniu,
ștampilă, legitimații, blanchete, conturi bancare, sigiliu și emite legitimații de partid pentru
membrii săi.
Articolul 3. Partidul este o formațiune politică de centru-dreapta bazat pe o doctrină conservatoare,
de esența democratică. La baza politicilor PPEM se află viziunea creștin-democrată asupra Persoanei
și Comunității.
Articolul 4. Scopul Partidului este de a promova consolidarea statului de drept, apărarea suveranității
naționale, respectarea valorilor democratice și pluralismului politic, contribuirea la formarea opiniei
publice, participarea, prin înaintarea și susținerea candidaților, la alegeri și la constituirea
autorităților publice, participarea cetățenilor la alegeri, participarea, prin reprezentanții lor, la
exercitarea în mod legal a puterii în stat, precum și desfășurarea altor activități în conformitate cu
legislația în vigoare.
Articolul 5. Partidul activează în conformitate cu principiile egalității în drepturi ale membrilor,
transparenței, publicității, libertății și legalității.
Articolul 6. Partidul pledează pentru asigurarea oportunităților egale și promovează reprezentarea
ambelor genuri într-o proporție de cel puțin de 30 la sută în organele de conducere ale PPEM și pe
listele de candidați pentru funcții elective.
Articolul 7. Organizarea teritorială a Partidului.
1) Partidul își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în deplină
conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, a legislației în vigoare ce
reglementează activitatea partidelor politice, a Programul Politic, precum și cu prevederile
prezentului Statut.
2) Partidul este organizat după principiul de organizare administrativ-teritorială a Republicii
Moldova. Organele de conducere, filialele și structurile partidului își au reședința pe teritoriul
Republicii Moldova.
Articolul 8. Însemnele partidului
1) Simbolul permanent al Partidului reprezintă o imagine formată din: denumirea scurtă a
Partidului și anume: „PPEM„ de culoare albastră, unde litera ”M” este prezentată sub forma
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2)
3)
4)
5)
6)

unei punți duble de culoare albastră, integrată în 12 stele de culoare galben-aurie. Mai jos de
denumirea scurtă a partidului este indicată denumirea lungă a Partidului Politic „Partidul
Popular European din Moldova” și pagina web a Partidului www.ppe.md. Întreaga imagine
grafică este prezentată pe un fon patrulater de culoare albă. Simbolul sub forma grafică în
culori și alb-negru se anexează la prezentul Statut.
Simbolul electoral al Partidului este aprobat de Consiliul Național al Partidului.
Culorile Partidului sunt: alb, galben-auriu și albastru.
Drapelul Partidului este de culoare albă, iar în centru fiind plasat simbolul permanent al
Partidului.
Imnul Partidului este elaborat și aprobat de către Consiliul Național al Partidului.
Simbolul permanent, simbolul electoral, drapelul Partidului, imnul, dar si regulamentele de
utilizare a acestora pot fi modificate în conformitate cu legea de către Consiliul Național al
Partidului.

Articolul 9. Adresa juridică a Partidului este: mun. Chișinău, bd. C. Negruzzi, nr.4. Adresa juridică
a Partidului poate fi schimbată prin hotărîrea Biroului Permanent Central al Partidului.
Articolul 10. Partidul poate forma uniuni, asociații, alianțe electorale și postelectorale în baza
hotărîrii Consiliului Național al Partidului cu respectarea prevederilor prezentului Statut.
CAPITOLUL II. Obiectivele și modul de realizare al acestora
Articolul 11. In activitatea sa politică, PPEM urmărește următoarele obiective:
1) implementarea standardelor europene în domeniul politic, juridic, economic, social și de
administrare publică prin integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană;
2) reintegrarea teritorială a statului prin soluționarea conflictului Transnistrean și înfăptuirea
unității sociale și culturale naționale;
3) edificarea unui stat de drept, unitar, suveran, democratic și pe libertate politică, proprietate
privată și economie socială de piață, justiție și solidaritate socială cu respectarea strictă a
principiului separației puterilor în stat;
4) respectarea și garantarea drepturilor fundamentale ale omului, fără deosebire de rasă, sex,
origine etnică, confesiune, opțiuni politice și alte criterii;
5) promovarea respectului pentru Credință și Familie, ca piloni de bază ai societății;
6) consolidarea legăturii dintre Republica Moldova și comunitatea originarilor din Republica
Moldova (diaspora), susținerea acestora și implicarea lor în dezvoltarea țării în scopul facilitării
reîntoarcerii finale;
7) promovarea principiului egalității genurilor la toate nivelurile decizionale si afirmarea
drepturilor omului în conformitate cu tratatele internaționale;
8) reformarea justiției prin asigurarea independenței justiției, restabilirea încrederii în sistemul
judiciar, eradicarea corupției din sistem și eficientizarea acestuia;
9) promovarea standardelor europene în sistemul educațional, inclusiv dezvoltarea sistemului
vocațional;
10) consolidarea capacităților organelor autorităților publice centrale și locale, promovarea
descentralizării, în scopul asigurării bunăstării cetățenilor;
11) aplicarea condițiilor de accedere în funcțiile publice în bază de concurs pe criteriul pregătirii
profesionale și implementarea mecanismelor de responsabilizare a funcționarilor publici;
12) combaterea corupției în toate domeniile, inclusiv: politic, economic, administrativ, judiciar,
medicină, administrație publică centrală, administrație publică locală, mass-media.
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13) asigurarea libertății presei, prin asigurarea respectării cadrului normativ și promovarea
modificărilor necesare pentru eradicarea influențelor politice și altor ingerințe ce afectează
independența mass-media din Republica Moldova;
14) asigurarea coeziunii sociale consolidarea comunităților locale și relațiilor între comunitățile
etnice și religioase din țară în baza standardelor internaționale general recunoscute;
15) combaterea criminalității organizate.
Articolul 12. În vederea realizării obiectivelor, Partidul în conformitate cu legislația în vigoare:
1) participă la alegeri de toate nivelurile;
2) elaborează proiecte de programe de guvernare;
3) participa la administrarea treburilor publice prin reprezentanții săi aleși sau desemnați în
organele puterii de stat;
4) colaborează cu societatea civilă și alte formațiuni politice si neguvernamentale din Republica
Moldova și de peste hotare care urmăresc scopuri similare;
5) formează alianțe electorale și postelectorale cu alte formațiuni politice;
6) organizează conferințe, seminare, simpozioane, manifestații publice;
7) informează opinia publică despre activitatea sa,
promovează valorile, principiile,
scopurile strategice și obiectivele cuprinse în prezentul Statut și în Program;
8) fondează și dispune de mijloace de informare în masă proprii și efectuează activități editoriale
în condițiile legii, cât și informează liber societatea despre activitatea sa;
9) organizează în conformitate cu legislația în vigoare întruniri publice, demonstrații, manifestații
de masă, acțiuni de protest, adunări populare precum și alte acțiuni publice;
10) desfășoară activitate legată de administrarea proprietății sale, precum și alte activități
economice conform prezentului Statut.
CAPITOLUL III. Obținerea și încetarea calității de membru al Partidului
Articolul 13. Poate deveni membru al Partidului orice cetățean al Republicii Moldova, cu capacitate
deplină de exercițiu, care în conformitate cu legislația în vigoare are dreptul la vot și care respectă
Statutul și Programul Partidului.
Articolul 14. Nu pot fi membri ai Partidului:
1) persoanele lipsite de drepturile politice;
2) persoanele cărora, conform prevederilor legale, le este interzisă participarea la activități cu
caracter politic.
Articolul 15. Calitatea de membru se obține cu respectarea următoarelor proceduri:
1) Pentru a deveni membru al Partidului o persoană depune o cerere scrisă la organizația primară
în raza căreia solicitantul își are domiciliu, reședința sau dorește să își desfășoare activitatea. În
cazul lipsei unei organizației primare, cererea se depune la organizația teritorială.
2) Președintele organizației primare sau, după caz, președintele organizației teritoriale ale
partidului restituie în termen de 7 zile cererea de partid în cazul neîntrunirii de către solicitant a
condițiilor legale pentru obținerea calității de membru de partid cu menționarea motivelor.
3) Cererea candidatului care întrunește condițiile legale de obținere a calității de membru de partid
se transmite pentru examinare la ședința imediat următoare a Adunării Generale a organizației
primare, care va decide asupra dobîndirii calității de membru al partidului.
4) Cererea depusă la organizația teritorială, acolo unde nu sunt organizații primare sunt examinate
de Biroul Politic Teritorial în termen de 20 zile.
5) Calitatea de membru de partid se obține de la data adoptării hotărârii Adunării Generale a
organizației primare sau a hotărârii Biroului Politic Teritorial.
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6) Membrul Partidului face parte din organizația primară. În cazul schimbării locului de trai,
membrul partidului se transfera la evidență în organizația primară în a cărei rază se află noul
domiciliu sau noua reședință. Transferul se realizează prin depunerea cererii către organizația
care a consemnat calitatea de membru, pentru radiere din listă și către organizația care urmează
să notifice noua înregistrare.
Articolul 16. Organizația primară și după caz, organizația teritorială consemnează calitatea de
membru, țin evidența membrilor și eliberează legitimații de membru. Modelul legitimației este
stabilit de Biroul Permanent Central al Partidului.
Articolul 17. Membrul de onoare al Partidului
1) Pot primi calitatea de membri de onoare ai PPEM persoanele care s-au distins în mod deosebit
prin contribuția lor la realizarea obiectivelor Partidului.
2) Calitatea de membru de onoare este conferita de Consiliul National al Partidului.
Articolul 18. Calitatea de membru de partid încetează prin:
1) renunțare (demisie);
2) anulare;
3) excludere.
Articolul 19. Renunțarea
1) Orice membru al Partidului poate renunța la această calitate depunînd o cerere de renunțare în
formă scrisă, sub semnătură în adresa Președintelui organizației primare, sau după caz,
teritoriale, din care face parte.
2) Membrul de partid care a depus o cerere de renunțare, va depune și legitimația de membru al
Partidului.
3) Renunțarea intră în vigoare la data depunerii cererii de retragere, ea nu se supune aprobării
organizației de apartenență.
4) Obținerea calității de membru la un alt partid se echivalează cu renunțarea de la calitate de
membru al PPEM.
Articolul 20. Anularea calității de membru al partidului survine:
1) în rezultatul decesului membrului;
2) în cazul constatării incopatibilităților prevăzute de legislația în vigoare.
Anularea calității de membru se constată prin decizie a Președintelui organizației primare, sau, în
cazul lipsei organizației primare, de către președintele organizației teritoriale. Decizia de constatare
a anulării calității de membru poate fi supusă contestării la Curtea de Onoare și Arbitraj.
Articolul 21. Procedura de excludere din partid poate fi inițiată de președintele organizației primare
sau cel puțin 3 membri ai organizației primare. Excluderea este o sancțiune disciplinară, aplicată
pentru acțiuni ce dăunează realizării scopurilor și unității Partidului, inclusiv în caz de:
1) încălcare în mod intenționat a prevederilor prezentului Statut;
2) condamnare a persoanei respective la o pedeapsă penală ori interzicerea exercitării drepturilor
politice prin hotărâre judecătorească irevocabilă;
3) implicare a membrului respectiv în activitatea altor partide sau organizaţii social-politice;
4) prejudiciere a intereselor Partidului în mod deliberat.
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Articolul 22. Sancțiunea de excludere a membrului de partid, care activează în organele de
conducere ale Partidului la nivelul organizației primare, este înaintată și decisă de Biroul Politic
Teritorial, iar la nivelul organizației teritoriale de Biroul Permanent Central al Partidului în baza
hotărîrilor organelor respective.
Articolul 23. Persoană în privința căreia se examinează aplicarea sancțiunii de excludere va fi
invitată să participe la ședința organului care propune și adoptă hotărîrea de excludere. În cazul
neprezentării organele respective pot hotărî asupra sancțiunii în lipsa personei.
Articolul 24. Hotărârea de excludere se adoptă de către Adunarea Generală a organizației primare cu
votul majorității membrilor prezenți și se aduce la cunoștința celui sancționat. Hotărîrea de excludere
poate fi contestată în termen de 30 zile de la data adoptării în Curtea de Onoare și Arbitraj, care poate
decide asupra menținerii hotărîrii sau anulării acesteia.
Articolul 25. Calitatea de membru în organul de conducere al Partidului şi în organele de specialitate
încetează înainte de termen în caz de:
1) incompatibilitate a funcției deținute;
2) renunțare (demisie);
3) excludere;
4) absență fără motive întemeiate de la 3 ședințe ordinare consecutive ale organului din care
face parte;
Articolul 26. Membrul Partidului, care a încălcat prevederile Statutului, a cauzat prin activitatea sa
prejudicii materiale și de imagine politică, în funcție de gravitatea acestor încălcări, este supus
următoarelor sancțiuni disciplinare:
1) avertismentul în scris;
2) suspendarea din funcția de partid pe termen limitat;
3) suspendarea din calitatea de membru al Partidului pe o durată de cel mult un an;
4) destituirea din funcția de conducere de partid;
5) retragerea sprijinului politic pentru cei aflați în funcții publice;
6) excluderea din Partid.
Articolul 27. Organele abilitate de aplicarea sancțiunilor
1) Organele abilitate de aplicarea sancțiunilor disciplinare:
a) pentru membrii organizației primare și după caz, teritoriale - în baza hotărârii Biroului
Politic Primar sau Președintele în cazul organizației primare cu mai puțin de 50 de membri
și, respectiv, după caz, - în baza hotărîrii Biroului Politic Teritorial;
b) pentru președintele, vicepreședintele, secretarul și după caz membrii Biroului Politic
Primar -în baza hotărârii Biroului Politic Teritorial respectiv;
c) pentru președintele, vicepreședinții, secretarul organizației teritoriale, membrii Consiliului
Politic Teritorial și ai Biroului Politic Teritorial - în baza hotărârii Biroului Permanent al
Partidului;
d) pentru membrii Biroului Permanent al Partidului, vicepreședinții partidului, secretarul
general al partidului - în baza hotărârii Consiliului Național;
e) pentru președintele Partidului, prim-vicepreședintele, membrii Consiliului Național,
membrii Comisiei Naționale de Cenzori, membrii Curții de Onoare și Arbitraj - în baza
hotărârii Congresului Național.
2) Hotărârea de aplicare a sancțiunii disciplinare se adoptă cu votul majorității
membrilor/delegaților prezenți ai organului competent să aplice sancțiunea disciplinară.
3) Organele de conducere care pot aplica sancțiuni disciplinare se pot sesiza și din oficiu.
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Articolul 28. Procedura de aplicare a sancțiunilor disciplinare:
1) Până la aplicarea sancțiunii disciplinare, organul abilitat cu sancționarea este obligat să ceară
membrului de partid o explicație scrisă privind abaterea comisă. Refuzul de a prezenta
explicația cerută se consemnează într-un proces-verbal.
2) În anumite cazuri, organele abilitate să aplice sancțiuni pot crea comisii pentru organizarea unei
anchete interne privind abaterea disciplinară.
3) Membrul Partidului care a săvârşit abaterea va fi invitat la ședință, unde poate să dea explicații,
precum și să prezinte probe pentru a susține poziția sa.
4) Hotărârea cu privire la sancționarea disciplinară se va comunica în termen de 15 zile de la data
adoptării.
Articolul 29. Procedura de contestare a sancțiunilor disciplinare
1) Hotărârea de sancționare poate fi contestată de către membrul sancționat la Curtea de Onoare și
Arbitraj a Partidului în termen de 30 de zile de la comunicare.
2) Contestarea înaintată de membrul Partidului va fi examinată de Curtea de Onoare și Arbitraj în
termen de 30 de zile din data depunerii.
Articolul 30. Suspendarea calităţii de membru
1) Membrii Partidului, numiţi în funcţii incompatibile cu apartenenţa la partidele politice, îşi
suspendă, pe durata exercitării acestor funcţii, apartenenţa la Partid în baza unei cereri scrise
depuse la organizația primara sau după caz organizația teritorială.
2) Membrii Partidului pot solicita suspendarea calităţii de membru de Partid şi pentru alte motive
întemeiate, care fac imposibilă exercitarea pentru o perioadă determinată a activităţii de partid.
3) În cazul deținerii funcțiilor de conducere sau în organele de specialitate ale partidului,
autosuspendarea atrage demisia din funcțiile respective.
4) Persoana care şi-a suspendat apartenenţa la Partid nu poate alege sau nu poate fi aleasă în
organele deconducere ale Partidului.
5) Membrul de partid care figurează în calitate de bănuit sau învinuit într-un proces penal
informează în termen de 3 zile organizația primară din care face parte, sau, în absența acesteia,
organizația teritorială, despre calitatea sa procesuală și depune o cerere de suspendare.
6) Suspendarea se consemnează în Registrul de evidență a membrilor organizaţiei primare sau
organizației teritoriale a Partidului.
7) Reluarea calităţii de membru se face printr-o cerere scrisă adresată organizaţiei care a efectuat
suspendarea.
Articolul 31. Simpatizanții Partidului
1) Simpatizant al Partidului este persoana care susține obiectivele şi programul Partidului.
2) Evidenţa simpatizanţilor se efectuează de către organizaţia în raza căreia simpatizantul îşi are
domiciliul sau reşedinţa, având la bază acordul scris al simpatizantului.
3) Simpatizanţii Partidului nu pot să aleagă şi să fie aleşi, nu achită cotizaţii de membru de Partid.
4) Membrii de Partid sunt în drept să renunţe la calitatea de membru în favoarea calităţii de
simpatizant, în baza cererii adresate organizaţiei. Restabilirea calităţii de membru se face în
baza aceleiaşi proceduri de aderare.
CAPITOLUL IV. Drepturile și obligațiile membrului Partidului
Articolul 32. Membrul partidului are următoarele drepturi:
1) să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale Partidului;
2) să candideze în numele Partidului pentru funcții publice, în urma investiturii primite din partea
organelor competente;
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3) să propună inițiative politice şi să dispună de posibilitatea de a le exprima, cât și să-și expună
opinia în toate chestiunile ce se referă la programul, modul de organizare și funcționare a
Partidului și să-şi exprime liber opiniile în cadrul organelor de conducere ale Partidului;
4) să reprezinte Partidul în calitate de delegați la conferințe, congrese, seminare și alte manifestări;
5) să fie informați privind activitatea organizației din care face parte, cât şi să fie informați asupra
hotărârilor organelor de conducere teritoriale şi centrale;
6) sa facă donații pentru desfășurarea activității statutare a Partidului;
7) să participe la acțiunile organizate de Partid prin dezbateri, susțineri de referate, expuneri,
comunicări, comentarii;
8) să se retragă din Partid în modul stabilit de prezentul Statut;
9) să beneficieze de protecţia Partidului în faţa atacurilor şi presiunilor politice de orice fel;
10) să aprecieze activitatea partidului, a structurilor de orice nivel ale acestuia și membrilor de
partid, indiferent de funcția deținută și să le adreseze în cunoștință de cauză observații critice și
constructive.
Articolul 33. Membrul Partidului are următoarele obligațiuni:
1) să cunoască prevederile Statutului, să susțină și să promoveze principiile doctrinare expuse în
Statut și Programul Partidului.
2) să cunoască Programul politic al Partidului și să contribuie la promovarea prevederilor acestuia;
3) să respecte și să implementeze hotărârile organelor de conducere ale Partidului și ale Comisiei
Naționale de Cenzori și a Curții de Onoare și Arbitraj;
4) sa respecte mandatul primit în cazul delegării sau participării în cadrul unor instituții publice;
5) să achite cotizația de membru.
6) să participe activ la activitatea organizației primare cin care face parte și/sau la activitatea
organelor de conducere ale partidului în care a fost ales;
7) să contribuie la consolidarea organizatorică a Partidului;
8) să respecte drepturile altor membri ai Partidului.
CAPITOLUL V. Delegarea candidaților partidului în alegeri
Articolul 34. Lista candidaților la alegerile parlamentare din partea PPEM este aprobată de Consiliul
Național al Partidului la propunerea Biroului Permanent Central.
Articolul 35. Lista candidații la funcțiile de consilieri raionali, inclusiv candidații la funcția de
primari ai municipiului în alegerile locale din partea PPEM este aprobată de Biroul Permanent
Central al Partidului la propunerea Biroului Teritorial al Partidului.
Articolul 36. Lista candidaţilor la funcțiile de consilieri locali, inclusiv candidații la funcția de
primari în alegerile locale din partea PPEM este aprobată de Biroul Politic Teritorial al Partidului la
propunerea Președintelui organizației primare, iar în cazul organizațiilor primare cu mai mult de 50
membri - la propunerea Biroului Politic al organizației primare.
Titlul II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ORGANELE DE CONDUCERE A
PARTIDULUI
CAPITOLUL VI. Structura organizatorică
Articolul 37. Partidul se constituie conform principiului teritorial și include:
1) organizații primare,
2) organizații teritoriale,
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3) organizația la nivel național;
4) alte organizații sau asociații ale membrilor de partid
CAPITOLUL VII. Organizația Primară
Articolul 38. Modul de funcționare al organizației primare
1) Organizația primară se poate constitui în raza unei localități (sătești, comunale, orășenești)
sau în raza unui sector al municipiului, incluzând câte cel puțin cinci membri și se
înregistrează la Biroul Politic al organizației teritoriale corespunzătoare a Partidului.
2) Organizația primară are următoarele organe de conducere:
a) Adunarea Generală,
b) Președintele.
3) Organele de conducere ale organizației primare care întrunește mai mult de 50 de membri
includ:
a) Adunarea Generală;
b) Birou Politic al Organizației primare format din minim 3 membri;
c) Președintele;
d) Secretarul organizației primare.
Articolul 39. Adunarea generală
1) Adunarea generală este organul suprem de conducere al organizaţiei primare și se convoacă la
necesitate, dar nu mai rar de odată pe an de către Președintele organizaţiei primare sau la
cererea a cel puţin 1/3 din membrii organizaţiei.
2) Adunarea generală este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea membrilor
organizaţiei.
3) Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu votul majorității celor prezenți, iar hotărîrea privind
alegerea președintelui, după caz a vicepreședintelui și secretarului organizației se adoptă cu
votul majorității membrilor organizației primare.
4) Adunarea Generală este prezidată de președintele organizaţiei primare, iar în lipsa acestuia de
Secretarul organizației sau de un Vicepreședinte în cazul organizațiilor primare cu mai mult de
50 de membri.
Articolul 40. Adunarea Generală a organizației primare are următoarele atribuţii:
1) decide asupra calității de membru de partid, sancționează membrul de partid, inclusiv prin
excludere;
2) adoptă decizia cu privire la constituirea organizaţiei primare;
3) adoptă măsurile de realizare a Programului Partidului la nivel local;
4) aprobă programul de activitate pînă la data convocării următoarei Adunări generale;
5) alege pe o perioadă de doi ani Preşedintele;
6) revocă Președintele organizației primare;
7) alege pe o perioadă de doi ani Vicepreședintele, și Secretarul organizației primare la
propunerea Președintelui, în cazul în care organizația primară întrunește mai mult de 50 de
membri de partid;
8) revocă Vicepreședintele și Secretarul organizației primare la propunerea Președintelui, în cazul
în care organizația primară întrunește mai mult de 50 de membri de partid
9) propune Biroului Politic Teritorial spre aprobare, în caz de necesitate spre modificare și
candidatul și/sau lista candidaţilor pentru alegerile în autorităţile publice locale;
10) alege delegații pentru Conferințele Teritoriale;
11) decide asupra componenței numerice a Biroului politic al organizației primare;
12) propune candidați din rîndul membrilor organizației primare pentru Consiliul Teritorial;
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13) examinează şi ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea organizaţiei primare;
14) aprobă rapoartele financiare de activitate prezentate de Trezorierul primar și le transmite
Biroului Politic Teritorial și Secretarului general al Partidului;
15) numește, după necesitate,coordonatori de micro-sectoare în raza unei secții de vot.
Articolul 41. Biroul Politic al organizației primare
1) Biroul Politic Primar se instituie în organizația primară care include mai mult de 50 de membri
și este organul de conducere al organizației în perioada dintre adunările generale primare şi se
întruneşte după necesitate, dar nu mai rar decât o dată la trei luni, la solicitarea preşedintelui
sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.
2) Şedinţele Biroului Politic Primar sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor
acestuia și adoptă hotărâri cu votul majorităţii simple al membrilor prezenți.
Articolul 42. Biroul Politic al organizației primare are următoarele atribuţii:
1) coordonează activitatea organizației primare în intervalul dintre adunările generale;
2) transmite Biroului Politic Teritorial listele de candidați pentru alegerile locale (primari și
consilieri locali), aprobate de Adunarea Generală a organizației primare, pentru a fi înaintate
către circumscripțiile electorale competente;
3) monitorizează implementarea hotărârilor Adunării Generale a organizației primare şi a
obligaţiilor membrilor Partidului;
4) organizează diverse manifestări în scopul creării unei imagini favorabile a Partidului în
localitate;
5) se ocupă permanent de cooptarea și atragerea noilor membri ai Partidului în cadrul organizaţiei
primare;
6) aprobă cererile de aderare la Partid;
7) numește și revocă trezorierul primar la propunerea Președintelui Organizației Primare;
8) propune Adunării Generale Primare candidaţi la diferite funcţii pentru organele de conducere
ale Partidului ierarhic superioare, precum și alte funcții publice, inclusiv de demnitate publică;
9) planifică și organizează campanii electorale și implementează programele și strategiile de
activitate în campaniile electorale elaborate de Adunarea Generală Primare;
10) gestionează mijloacele financiare şi materiale ale organizaţiei primare;
11) aplică sancțiunile disciplinare pentru membrii organizației primare, în afară de președintele,
vicepreședinții, secretarul și membrii Biroului Politic Primar;
12) îndeplinește alte atribuții care nu contravin prevederilor legislației în vigoare și prezentului
Statut.
Articolul 43. Preşedintele organizaţiei primare are următoarele atribuții:
1) exercită conducerea curentă a organizaţiei locale în perioada dintre Adunările Generale,
2) asigură realizarea hotărârilor Adunării Generale;
3) reprezintă Partidul în relaţii oficiale la nivelul respectiv;
4) propunere coordonatori pentru micro-sectoare în raza de raza unei secții de vot;
5) verifică dacă persoana care a depus cerere de aderare la partid corespunde cu cerințele calității
de membru prevăzute de lege și prezentul statut;
6) aprobă cererile de aderare la partid.
7) organizează desfăşurarea campaniei electorale în raza de activitate a organizaţiei respective;
8) gestionează mijloacele financiare ale organizaţiei;
9) semnează procese-verbale, după caz hotărîrile Biroului Politic Primar, Consiliului Politic
Primar și Adunării Generale Primare.
10) coordonează activitatea membrilor Partidului din autorităţile publice locale;
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Articolul 44. Vicepreședintele organizației primare care include mai mult de 50 de membri, execută
atribuțiile președintelui în absența acestuia și însărcinările președintelui cu privire la implementarea
programului partidului la nivel local.
Articolul 45. Secretarul organizației primare are următoarele atribuții:
1) asigură lucrările de secretariat a organizației
2) semnează procesele-verbale, după caz, hotărîrile Birolului Politic Primar, Consiliului Politic
Primar și Adunării Generale primare;
3) administrează arhivă organizaţiei primare pentru păstrarea actelor ce ţin de activitatea acesteia
(procesului-verbal de constituire a organizaţie primare, altor procese-verbale, a hotărârii
Biroului Politic Primar, Consiliului Politic Teritorial despre includerea organizaţiei primare în
componenta organizaţiei teritoriale, registrul evidenţei cererilor,
4) administrează lista de evidentă a membrilor, bazele de date ce ţin de membrii de partid,
simpatizanţii, alegătorii şi grupurile social active din localitate,
5) administrează condica evidenţei cotizaţiilor şi donaţiilor acumulate.
Articolul 46. Trezorierul organizației primare
1) Atribuțiile trezorierului:
a) urmărește încasarea cotizațiilor și este responsabil de gestionarea sumelor încasate;
b) răspunde de activitatea financiară a organizației teritoriale și ține evidența resurselor
financiare și materiale;
c) prezintă rapoarte de activitate financiară Biroului Politic Primar care vor fi aprobate de
Adunarea Generală;
d) poartă răspundere pentru orice iregularitate financiară;
2) Secretarul organizației primare poate cumula funcția Trezorierului.
CAPITOLUL VIII. Organizația Teritorială
Articolul 47. Modul de funcționare al organizației teritoriale
1) Organizaţiile teritoriale exercită funcţiile de coordonare şi asistenţă a activităţii organizaţiilor
primare ale Partidului și constituie la nivelul raional, municipal, al unităţilor administrativteritoriale cu statut special.
2) Organizațiile teritoritoriale ale unităților administrative-teritoriale cu statut special activează în
baza regulamentului aprobat de Biroul Permanent Central al Partidului.
Articolul 48. Organele de conducere ale organizației teritoriale sunt:
1) Conferința Teritorială;
2) Consiliul Teritorial;
3) Biroul Politic Teritorial;
4) Președintele;
5) Secretarul;
6) Trezorierul;
Articolul 49. Conferința Teritorială
1) Organul suprem al organizaţiei teritoriale este Conferința Teritorială.
2) Membrii Conferinței teritoriale include delegații din partea organizaţiilor primare, precum și
membrii de partid înregistrați direct la Organizația Teritorială în raza corespunzătoare a unității
administrative-teritoriale de nivelul doi, unde nu au fost create organizații primare. Ultimii vor
organiza o adunare comună pentru a delega reprezentanți la Conferința Teritorială.
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3) Conferința teritorială se convoacă nu mai rar decît o dată la doi ani, la solicitarea Preşedintelui
organizaţiei teritoriale, jumătate din membrii Consiliului teritorial sau la cererea a cel puţin 1/3
din organizaţiile primare.
4) Conferința teritorială este deliberativă dacă la lucrările ei participă majoritatea delegaţilor
desemnaţi în conformitate cu prezentul Statut, iar hotărîrile se adoptă cu votul majorităţii
delegaţilor prezenţi.
Articolul 50. Conferința teritorială are următoarele atribuţii:
1) adoptă decizii cu privire la implementarea Programului Partidului şi a Strategiei Partidului la
nivelul teritorial corespunzător;
2) alege pentru o perioadă de doi ani și revocă Preşedintele organizaţiei, Consiliul teritorial, şi
Comisia de Cenzori Teritoială;
3) alege, în cazul încetării înainte de termen a mandatului Președintelui, un Președinte interimar
pe un termen ce nu depășește 6 luni sau până la alegerea noului Președinte conform
prevederilor statutare;
4) alege delegaţi la Congres, reprezentînd membri din organizațiile primare și/sau reprezentanți
din localitățile care sunt reprezentante în organizația teritorială;
5) decide asupra modului de reprezentare a membrilor de partid în Consiliul Teritorial;
6) examinează şi aprobă sau respinge raportul preşedintelui organizaţiei şi Comisiei de Cenzori;
7) poate delega anumite atribuții Consiliului Teritorial, inclusiv alegerea sau revocarea
Președintelui organizației;
8) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut.
Articolul 51. Consiliul teritorial
1) Consiliul Teritorial este organul reprezentantiv care organizează activitatea organizaţiei în
perioada dintre Conferințele teritoriale.
2) Şedinţele Consiliului sunt convocate după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în 6 luni, la
solicitarea Preşedintele organizaţiei teritoriale, Biroul Politic Teritorial sau la cererea a 1/3 din
membrii Consiliului.
3) Numărul membrilor Consiliului teritorial este stabilit de Conferința Teritorială.
4) Şedinţele Consiliului Teritorial sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor
aleşi și sunt prezidate de Preşedintele organizaţiei teritoriale.
5) Hotărârile Consiliului Teritorial se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
Articolul 52. Consiliul teritorial are următoarele atribuţii:
1) convoacă Conferința Teritorială conform prezentului Statut;
2) alege pentru o perioadă de doi ani, la propunerea Președintelui organizației teritoriale, ,
vicepreşedintele organizaţiei teritoriale, membrii Biroului Politic Teritorial și Secretarul
organizaţiei teritoriale.
3) Revocă, la propunerea Președintelui organizației teritoriale, vicepreşedinții organizaţiei
teritoriale, membrii Biroului Politic Teritorial și Secretarul organizaţiei teritoriale.
4) alege, în cazul încetării înainte de termen a mandatului Vicepreședinților, vicepreședinți
interimari, secretarul interimar pentru termenul rămas vacant până la alegerea noilor persoane
în organele de conducere conform prevederilor statutare;
5) asigură implementarea hotărârilor organelor superioare ale Partidului, a Programului şi a
strategiilor partidului;
6) aprobă strategia de activitate a organizației teritoriale;
7) gestionează patrimoniul şi mijloacele financiare ale organizaţiei teritoriale;
8) aprobă bugetul organizaţiei teritoriale;
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9) desemnează noi membri ai Comisiei Teritoriale de Cenzori în cazul încetării a mandatului
deţinut înainte de termen;
10) stabileşte domeniile de activitate a vicepreşedintelui organizației teritoriale;
11) aprobă, după necesitate, Regulamente de activitate pentru organele interne;
12) aprobă rapoartele financiare prezentate de Trezorier și le transmite Biroului Parmanent și
Secretarului general al Partidului;
13) exercită alte atribuţii delegate de către Conferința teritorială.
Articolul 53. Biroul Politic Teritorial
1) Biroul Politic Teritorial organizează activitatea curentă a organizaţiei în perioada dintre
şedinţele Consiliului territorial;
2) Biroul Politic Teritorial este convocat după neceistate dar nu mai rar de o dată la trei luni, la
solicitarea Preşedintelui organizaţiei teritoriale, o treime din membrii Consiliul Teritorial sau la
cererea 1/3 din membrii Biroului.
3) Şedinţele Biroului Politic Teritorial sunt deliberative dacă la ședință s-au întrunit majoritatea
membrilor, iar hotărârile se adoptă cu votul majorității celor prezenți.
4) Şedinţele Biroului Politic Teritorial sunt prezidate de Preşedintele organizaţiei teritoriale.
Articolul 54. Biroul Politic Teritorial are următoarele atribuţii:
1) asigură executarea hotărârilor organelor de conducere superioare;
2) informează Consiliul Teritorial asupra activităţii organizaţiei;
3) adoptă hotărâri obligatorii spre executare de către organele organizațiilor primare;
4) elaborează bugetul organizaţiei teritoriale;
5) examinează, aprobă sau modifică candidaţii sau lista candidaţilor pentru alegerile în autorităţile
publice locale din nivelul 1;
6) propune spre aprobare sau modificare Biroului Permanent Central al Partidului candidaţii sau
lista candidaţilor la funcţia de consilier raional sau municipal pentru alegerile în autorităţile
publice locale pe teritoriul căruia activează;
7) numește trezorierul teritorial la propunerea Președintelui Organizației Teritoriale și în
coordonare cu Secretarul General al Partidului;
8) aprobă proiectele rapoartelor financiare prezentate de Trezorier;
9) aprobă cererile de aderare la PPEM înaintate către organizațiile primare sau direct către
organizația teritorială;
10) aprobă decizii de anulare a calității de membru și excludere în baza prevederilor articolelor 20
și 21 din prezentul Statut;
11) acordă sprijinul necesar pentru desfășurarea activităților de către organizațiile primare;
12) exercită alte atribuţii potrivit prezentului Statut.
Articolul 55. Președintele Organizației Teritoriale
1) Preşedintele Organizaţiei teritoriale este ales de către Conferința teritorială pentru o perioadă de
doi ani cu votul majorităţii membrilor Conferinței Teritoriale.
2) Preşedintele Organizaţiei teritoriale este revocat de către Conferința teritorială cu votul
majorităţii membrilor Conferinței Teritoriale.
3) La momentul constituirii organizatiei teritoriale, Președintele organizației teritoriale este ales la
Conferința Teritorială de constituire pe un mandat de 6 luni. La expirarea acestui termen,
Președintele organizației teritoriale va convoca Conferința Teritorială pentru organizarea noilor
alegeri ale Președintelui organizației teritoriale pentru perioada de doi ani în conformitate cu
prezentul Statut.
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Articolul 56. Preşedintele organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:
1) reprezintă organizaţia teritorială, asigură o bună conlucrare cu organele de conducere ierarhic
superioare, cu autorităţile publice, precum şi cu organizaţiile teritoriale ale altor partide;
2) prezidează lucrările Conferinței teritoriale, şedinţele Consiliului Teritorial şi şedinţele Biroul
Politic Teritorial;
3) deschide sub-cont în bancă şi poartă răspundere pentru gestionarea acestuia;
4) propune Consiliul Teritorial candidaturile vicepreşedinților;
5) pentru perioada de absenţă sau de imposibilitate a exercitării funcţiilor desemnează atribuțiile
sale unui vicepreşedinte pentru perioada respective;
6) elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului Politic Teritorial structura şi statele de personal
ale Aparatului organizaţiei;
7) prezintă rapoarte Biroului Politic Teritorial privind activitatea structurilor la nivel teritorial și
evidenţa membrilor Partidului;
8) semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor organizaţiei teritoriale;
9) semnează şi prezintă lista candidaţilor la funcţiile de primari, de consilier raional, local sau
municipali pentru alegerile în autorităţile publice locale pe teritoriul căruia activează, precum şi
modificările efectuate în listă;
10) exercită alte atribuţii prevăzute de Statut.
Articolul 57. Vicepreședinții
1) Vicepreședinții organizației teritoriale este ales de Consiliul Teritorial la propunerea
Președintelui și execută atribuțiile președintelui în absența acestuia și însărcinările
președintelui cu privire la implementarea programului partidului la nivel teritorial.
2) Atribuțiile Vicepreședinților se stabilesc prin hotărîrea Consiliul Teritorial la propunerea
Președintelui Organizației Teritoriale.
3) La momentul constituirii organizatiei teritoriale, poate fi ales un vicepreședinte al
organizației teritoriale de către Conferința Teritorială de constituire pe un mandat de 6 luni.
La expirarea acestui termen, Președintele organizației teritoriale va convoca Conferința
Teritorială pentru organizarea noilor alegeri ale vicepreședintelui organizației teritoriale
pentru o perioadă de doi ani în conformitate cu prezentul Statut.
Articolul 58. Secretarul organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:
1) elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului Politic Teritorial structura şi statele de personal
ale Aparatului organizaţiei;
2) elaborează, coordonează şi prezintă spre aprobare Biroului Politic Teritorial politica de
constituire şi consolidare a organizaţiilor primare de partid;
3) prezintă rapoarte Biroului Politic Teritorial privind activitatea structurilor Partidului la nivel
teritorial;
4) prezintă rapoarte Biroului Politic Teritorial privind numărul şi evidenţa membrilor Partidului;
5) semnează procesele-verbale ale şedinţelor organelor organizaţiei teritoriale;
6) este responsabil de arhiva organizaţiei teritoriale şi a tuturor organizaţiilor primare, de crearea
şi menţinerea bazelor de date ale membrilor de partid şi alegatorilor, evidenţa membrilor,
simpatizanţilor şi evidenţa cotizaţiilor de membru;
7) exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut.
Articolul 59. Demisia de onoare a Președintelui, Vicepreședinții și Secretarului organizației
teritoriale
1) În caz de pierdere a alegerilor locale generale la nivelul circumscripțiilor de nivelul 2 și/sau în
cel puțin 1/3 din circumscripțiile de nivelul 1, unde exponenții Partidului au fost înaintați în
calitate de candidați, Preşedintele, Vicepreşedinții și Secretarul din repsectivele organizații
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teritoriale ale Partidului își vor prezenta demisia în corpore la Conferința teritorială
extraordinară care va avea loc în cel mult opt săptămâni după data validării alegerilor locale.
2) Prin pierderea alegerilor locale generale se înțelege nealegerea candidaților la funcțiile de
consilieri raionali, consilieri locali și primari.
3) Conferința Teritorială poate accepta sau respinge cererea de demisie de onoare.
Articolul 60. Trezorierul organizației teritoriale
3) Atribuțiile trezorierului:
e) urmărește încasarea cotizațiilor și este responsabil de gestionarea sumelor încasate;
f) răspunde de activitatea financiară a organizației teritoriale și ține evidența resurselor
financiare și materiale;
g) prezintă rapoarte de activitate financiară Biroului Politic Teritorial care vor fi aprobate de
Consiliului Teritoriale;
h) poartă răspundere pentru orice iregularitate financiară;
4) Trezorierul poate cumula și funcția de secretar al organizației teritoriale.
Articolul 61. Comisia de Cenzori Teritorială
1) Comisia de Cenzori Teritorială, un organ de speciliatate territorial, este aleasă de către
Conferința teritorială şi este compusă din cel puțin 3 membri.
2) Comisia de cenzori teritorială efectuează controlul asupra activităţii de gestionare a fondurilor
şi a patrimoniului organizaţiei teritoriale și locale.
3) Comisia de cenzori va avea un regulament-tip aprobat de Consiliul Național al Partidului.
CAPITOLUL IX. Alte organizaţii şi asociaţii ale membrilor de partid
Articolul 62. În scopul realizării şi promovării de programe şi acţiuni specifice ale partidului, care
sunt puse în practică împreună cu structurile organizatorice ale partidului, Biroul Permanent Central
al Partidului poate constitui organizaţii şi asociaţii altele decât organizaţiile primare şi teritoriale.
Aceste organizaţii şi asociaţii se constituie din membrii şi simpatizanţi ai partidului şi funcţionează
pe baza regulamentelor proprii. Prevederile acestor regulamente nu pot conţine norme contrare
prezentului Statut. Regulamentele sînt aprobate prin hotărîrea Consiliul Național.
Articolul 63. Pentru asigurarea reprezentării şi participării active a tinerilor, femeilor, precum și
valorificarea experienței seniorilor în viaţa politică, economică, socială şi culturală, în cadrul
Partidului se constituie şi funcţionează Organizaţia de Tineret, Organizația de Seniori, Organizația
Diasporei şi Organizaţia de Femei în baza regulamentelor aprobate și îşi aleg organe de conducere
proprii care vor fi subordonate Biroului Permanent Central al Partidului.
Articolul 64. Președinții Organizației de Tineret, Organizației de Seniori, Organizația Diasporei și
Organizației de Femei sunt membri din oficiu al Biroului Permanent Central al Partidului.
Titlul III. ORGANELE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI LA NIVEL NAȚIONAL
CAPITOLUL X. Organele de conducere
Articolul 65. Organele de conducere ale partidului la nivel național sunt:
1) Congresul;
2) Consiliul Național;
3) Biroul Permanent Central al Partidului;
4) Președintele Partidului;
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5) Prim-vicepreședintele;
6) Vicepreședinții;
7) Secretarul General;
CAPITOLUL XI. Congresul
Articolul 66. Congresul este forul suprem de conducere și luare a deciziilor al Partidului și se
convoacă ordinar o dată la patru ani. Congresul extraordinar poate fi convocat la decizia Consiliului
Național sau la cererea a cel puțin 1/3 din organizațiile teritoriale.
Articolul 67. Convocarea Congresului
1) Congresul ordinar se convocă prin decizia Consiliului Național cu cel puţin 60 de zile pînă la
data desfășurării acestuia;
2) Congresul extraordinar se convoacă cu cel puţin 30 zile pînă la de data fixată pentru
desfăşurarea acestuia.
Articolul 68. Delegații la Congres
1) Delegații la Congres sunt aleși de Conferințele Teritoriale, în conformitate cu normă de
reprezentare, stabilită de către Consiliul Naţional al Partidului, proporţional cu numărul
membrilor în organizaţiile teritoriale.
2) Congresul este deliberativ constituit dacă la lucrările sale participă majoritatea delegaților aleși.
Articolul 69. Hotărîrile Congresului
1) Congresul adoptă hotărâri cu votul majorității delegaţilor prezenţi.
2) Hotărirea cu privire la alegerea sau revocarea Președintelui și Prim-vicepreședintele Partidului
se adoptă cu votul majorității delegaților prezenți.
3) Hotărârile privind reorganizarea sau autodizolvarea Partidului, se adoptă cu votul a 2/3 din
delegaţii aleşi.
Articolul 70. Congresul are următoarele atribuții:
1) adoptă Programul și Statutul Partidului, introduce în ele modificări. În cazul în care în perioada
dintre Congrese se modifică cadrul legislativ privind partidele politice, Consiliul Național
poate modifica Statutul şi/sau Programul partidului pentru a asigura concordanţa acestora
cu legislaţia în vigoare;
2) alege pentru o perioadă de patru ani și revocă Preşedintele Partidului; Prim-vicepreședintele,
Consiliul Național, Comisia Națională de Cenzori și Curtea de Onoare și Arbitraj;
3) ia deciziile cele mai importante vizând strategia și activitatea Partidului, inclusiv ia decizii cu
privire la reorganizarea sau autodizolvarea Partidului;
4) audiază şi hotărăște asupra raportului de activitate al Consiliului Național, prezentat de către
Președintele Partidului și rapoartele Președinților Comisiei Naționale de Cenzori și Curții de
Onoare și Arbitraj;
5) poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Naţional.
6) exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul statut şi de lege.
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CAPITOLUL XII. Consiliul Național
Articolul 71. Modul de funcționare al Consiliului Național
1) În perioada dintre Congrese, Consiliul National este organul suprem de conducere al Partidului,
ales de Congres pe o perioadă de patru ani;
2) Componenţa numerică și nominală a Consiliului Naţional este stabilit de Congres și poate avea
de la 65 pînă la 251 de membri;
3) Consiliul Național se convoacă de către Biroului Permanent Central după necesitate, dar nu mai
rar de odată în 6 luni.
4) Consiliul Național se convoacă în ședințe ordinare de către Biroul Permanent Central sau la
solicitarea a 1/3 din numărul membrilor Consiliului Național
5) Ședințele extraordinare ale Consiliului Național se convoacă la solictarea Președintelui
Partidului prin hotărîrea Biroului Central sau la solicitarea a 1/3 din numărul membrilor
Consiliului Național
6) Şedinţele Consiliului National sunt deliberative dacă la ele participă majoritatea membrilor
acestuia.
7) Deciziile Consiliului Național se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi.
8) Deciziile Consiliului National sunt obligatorii pentru toate structurile Partidului si pentru toţi
membrii acestuia.
9) Consiliul Național este condus de Preşedintele Partidului, iar în lipsa lui de PrimVicepreședinte sau unul dintre vicepreşedinţi imputernicit de acesta.
Articolul 72. Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:
1) asigură conducerea politică şi activitatea organizatorică a Partidului dintre Congrese;
2) convoacă Congresul, aprobă norma de reprezentare la Congres cu respectarea principiului
proporţionalităţii și stabileşte data şi locul desfăşurării acestuia;
3) stabilește data și locul desfășurării, aprobă proiectul ordinei de zi;
4) alege pe o perioadă de patru ani membrii Biroului Permanent Central;
5) revocă membrii Biroului Permanent Central;
6) audiază şi hotărăște asupra raportului de activitate al Biroului Permanent Central în perioada
dintre ședințele Consiliul Național prezentat de către Președintele sau Prim-vicepreședinte al
Partidului;
7) decide asupra poziţiei Partidului în problemele politice;
8) asigură realizarea hotărârilor Congresului şi interpretează normele Statutului Partidului şi
actele interne cu caracter normativ;
9) aprobă şi coordonează strategia campaniilor electorale în alegeri generale locale şi
parlamentare;
10) decide formarea alianţelor electorale sau postelectorale, a blocurilor şi convenţiilor cu alte
partide politice;
11) la propunerea Președintelui Partidului alege Vicepreședinții și Secretarul General al
Partidului
12) decide cu privire la afilierea internaţională a Partidului;
13) adoptă decizii de excludere a membrilor săi în cazurile prevăzute de statut;
14) aprobă programul de activitate al partidului pe parcursul ciclurilor electorale;
15) constituie departamente de specialitate şi numește şefii acestora;
16) la propunerea Biroului Permanent Central, aprobă/modifică lista de candidaţi ai Partidului la
funcţia de deputat în Parlament, desemnează candidatul la funcţia de Preşedinte şi Prim
ministru al Republicii Moldova;
17) validează hotărârile Biroului Permanent Central cu privire la delegarea membrilor Partidului
în funcţii publice centrale;
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18) la propunerea Comisiei Naţionale de Cenzori și a Curții de Onoare și Arbitraj poate anula
actele emise de către organele de conducere ale organizaţiilor primare şi teritoriale ale
Partidului și hotărârile Biroului Permanent Central care contravin prevederilor statutare;
19) aprobă sloganele Partidului;
20) aproba regulamente speciale cu privire la funcţionarea structurilor Partidului;
21) la necesitate poate exercita alte atribuţii, cu excepţia prerogativelor Congresului;
22) poate delega unele atribuţii Biroului Permanent Central al Partidului.
CAPILOLUL XIII. Biroul Permanent Central al Partidului
Articolul 73. Modul de funcționare al Biroului Permanent Central:
1) Biroul Permanent Central este organul executiv și exercită conducerea Partidului în
perioada dintre ședințele Consiliului Național.
2) Numărul membrilor Biroului Permanent Central este stabilit de Consiliul Național. Din oficiu
în componența Biroului Permanent Central al Partidului fac parte: Preşedintele Partidului,
Prim-vicepreședintele și Vicepreşedinţii Partidului, Secretarul General al Partidului,
Preşedintele de Onoare al Partidului (în cazul alegerii acestuia), Președinele organizației de
tineret, Președintele Organizației de Seniori, Președintele Organizației Diasporei și
Președintele organizației de Femei al Partidului și şefii Departamentelor de specialitate.
3) Biroul Permanent Central se convoacă odată pe lună sau mai frecvent, după necesitate, la
solicitarea Președintelui Partidului, 1/3 din membrii acestuia, Comisiei Naționale de Cenzori
sau a Curții de Onoare și Arbitraj.
4) Biroul Permanent Central este condus de Preşedintele Partidului, iar în lipsa lui, de Primvicepreședinte sau unul din vicepreşedinţii împuterniciți.
5) Ședința Biroului Permanent Central este deliberativă în cazul prezenței majorității membrilor
acestuia.
6) Hotărîrile Biroului se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.
Articolul 74. Biroul Permanent Central are următoarele atribuţii:
1) asigură conducerea politică a Partidului între şedinţele Consiliului Naţional;
2) asigură și supraveghează implementarea hotărârilor Congresului Partidului și Consiliului
Naţional,
3) pregăteşte şedinţele şi elaborează proiectele de hotărâri pentru Consiliul Naţional;
4) supune aprobării Consiliului Național poziţia sa în problemele politice majore,
5) elaborează şi propune Consiliului Naţional platforma electorală, strategii și tactici politice ale
Partidului.
6) negociază în numele Partidului și propune Consiliului Naţional încheierea alianţelor politice cu
alte partide;
7) execută deciziile Consiliului Național;
8) convoacă şedinţele Consiliului Național;
9) audiază și decide asuprea rapoartele de activitate ale Vicepreședinților, șefilor de departamente
și Președinților Organizațiilor Teritoriale, Organizației de Tineret și Organizației de femei a
Partidului;
10) propune spre aprobare Consiliului Naţional lista de candidaţi pentru alegerile parlamentare şi
candidatul la funcţia de Preşedinte și Prim-Ministru al al Republicii Moldova;
11) propune spre aprobare Consiliului Naţional, aprobă și modifică lista de candidaţi propuşi de
organizațiile teritoriale în cadrul alegerilor locale raionale/municipale;
12) desemnează candidatul la funcţia de Primar General al municipiului Chişinău la propunerea
organizației teritoriale a mun. Chişinău;
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13) aprobă, la propunerea Secretarului General al Partidului, structura și statele de personal a
Secretariatului General al Partidului, bugetul anual ale acestuia;
14) elaborează politica financiară şi de asigurare materială a Partidului;
15) informează Consiliul Naţional cu privire la activitatea desfăşurată între şedinţele acestuia;
16) informează organizaţiile teritoriale ale Partidului cu privire la orice subiect ce ține de buna
desfășurare și imlementarea a deciziilor conducerii naționale a Partidului;
17) decide cu privire la formarea grupurilor de analiză a situaţiei politice, economice şi sociale, la
nivel național sau internaţional;
18) crează și coordonează grupurile de lucru îmuternicite cu privire la Statut, doctrina și Programul
Partidului;
19) soluţionează divergenţele dintre organizaţiile locale şi organizaţiile teritoriale de orice natură,
inclusiv cele ce țin de desemnarea candidaţilor în alegerile locale;
20) propune Consiliului Național platforma electorală, formează Staful Electoral Central,
desemnează Șeful Stafului Central pentru coordonarea campaniilor electorale în alegerile
parlamentare și locale generale;
21) elaborează și asigură mecanisme de formare a fondurilor de finanțare a partidului și campaniilor
electorale;
22) coordonează activitatea departamentelor de specialitate din cadrul Biroului, exercită alte atribuţii
care nu constituie competenţa exclusivă altor organe.
CAPITOLUL XIV. Președintele Partidului
Articolul 75. Preşedintele Partidului este ales de Congres în baza de alternativă, în baza
propunerilor delegaților la Congres, pentru un termen de patru ani, cu votul majorității delegaților
prezenți, prin vot secret. Preşedintele Partidului, este concomitent Preşedinte al Consiliului
Naţional şi Preşedintele Biroului Permanent Central și este garantul realizării Programului politic,
respectării Statutului și al menținerii unității Partidului.
Articolul 76. Preşedintele Partidului are următoarele atribuţii:
1) promovează prin mijloace legale interesele Partidului și exprimă mesajul politic al Partidului;
2) reprezintă Partidul în relaţiile oficiale și asigură dialogul politic al Partidului cu alte partide şi
formaţiuni social-politice atât din Republica Moldova, cât şi din străinătate;
3) reprezintă Partidul în relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice naţionale şi
internaţionale;
4) prezidează şedinţele organelor de conducere ale Partidului și anume: lucrările Congresului,
şedinţele Consiliului Naţional şi ale Biroului Permanent Central ;
5) propune Congresului candidaţii la funcţia de Prim-vicepreședinte;
6) propune Consiliul Național candidații la funcțiile vicepreședinți, secretar general, şefi ai
Departamentelor Biroului Permanent Central;
7) angajează și eliberează din funcţie funcţionarii Secretariatului General al Partidului în
conformitate cu legislaţia muncii Republicii Moldova la propunerea Secraturului General.
8) prin intermediul Prim-vicepreședintelui și vicepreşedinţilor, coordonează activitatea
departamentelor;
9) semnează şi prezintă la Comisia Electorală Centrală lista candidaţilor la funcţia de deputat în
Parlament, precum şi modificările efectuate în listă;
10) desemnează mandatarul (trezorierul) financiar al Partidului;
11) exercită alte atribuţii prevăzute de Statut.
Articolul 77. În exercitarea atribuţiilor ce-i revin, Preşedintele Partidului emite dispoziţii, care sunt
obligatorii pentru organele de conducere şi membrii Partidului.
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Articolul 78. Președintele de Onoare al Partidului
1) Partidul poate avea un Preşedinte de Onoare ales de Congres la propunerea Președintelui
Partidului cu majoritate membrilor delegați prezenți
2) Preşedintele de Onoare poate să reprezinte Partidul, la decizia Biroului Permanent Central în
problemele de importanță majoră.
CAPITOLUL XV. Prim-vicepreședintele și Vicepreședinții
Articolul 79. Prim-vicepreședintele ales cu votul majorității delegaților prezenți la propunerea
Președintelui Partidului și are următoarele atribuții:
1) îndeplineşte însărcinările puse în seama lui de către Preşedintele Partidului, Consiliul Naţional
şi Biroul Permanent Central;
2) asigură promovarea politicii adoptate de către organismele de conducere ale Partidului;
3) asigură coordonarea şi funcţionarea performantă a organismelor centrale de conducere ale
Partidului;
4) reprezintă partidul în relaţiile oficiale în situaţia delegării de către Preşedintele Partidului şi în
celelalte situaţii prevăzute de prezentul Statut;
5) prezidează şi conduce şedinţele organelor de conducere ale Partidului la care participă, în
absenţa Preşedintelui.
Articolul 80. Vicepreşedinții Partidului sunt aleși cu votul majorității membrilor Consiliului
Național la propunerea Președintelui Partidului și au următoarele atribuţii:
1) îndeplinesc însărcinările puse în seama lor de către Preşedintele Partidului şi Consiliul Naţional
şi Biroul Permanent Central;
2) reprezintă partidul în relaţiile oficiale în cazul delegării unor însărcinări de acest gen de către
Preşedintele Partidului şi în alte situaţii prevăzute de statut;
3) asigură coordonarea şi funcţionarea eficientă a organelor naționale de conducere ale partidului;
4) supraveghează și coordonează activitatea departamentelor de specialitate;
5) în absenţa Preşedintelui și Prim-vicepreședintelui, vicepreședintele delegat de Președinte
prezidează şi conduce şedinţele organelor de conducere ale partidului;
CAPITOLUL XVI. Secretarul General
Articolul 81. Secretarul General ales de Consiliul Național ales cu votul majorității delegaților
prezenți la propunerea Președintelui Partidului și are următoarele atribuţii:
1) conduce Secretariatul General al Partidului și asigura coordonarea activității curente a Biroului
Permanent Central;
2) monitorizează colectarea cotizaţiilor de membru și îndeplinirea deciziilor Biroului
Permanent Central.
3) urmărește activitatea organizaţiilor teritoriale și primare ale Partidului;
4) execută deciziile Preşedintele Partidului şi Consiliul Naţional şi Biroul Permanent Central al
Partidului;
5) coordonează lucrările de secretariat și cancelarie ale Partidului;
6) propune Biroului Permanent Central structura și statele de persoanl a Secratariatului General al
Partidului, bugetul anual de venituri și cheltuieli ale acestuia;
7) semnează procesele verbale ale ședințelor organelor centrale ale Partidului;
8) organizează evidența contabilă a Partidului, prezintă rapoarte financiare anuale
Consiliului Național și instituțiilor publice abilitate;
9) exercită alte atribuții prevăzute de Statut.
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Articolul 82. Demisia de Onoare a Președintelui, Prim-vicepreședintelui, Vicepreședinților și
Secretarului
1) În caz de pierdere a alegerilor generale Preşedintele, Prim-vicepreședintele, Vicepreşedinţii și
Secretarul General al Partidului își vor prezenta demisia în corpore la Congresul Extraordinar
care va avea loc în cel mult opt săptămâni după data validării alegerilor.
2) Prin pierderea alegerilor generale parlamentare se înțelege nedepășirea pragului minim
electoral stabilit de legislația în vigoare la data petrecerii alegerilor.
3) Congresul poate accepta sau respinge demisia de onoare.
Titlul IV. ORGANELE DE SPECIALITATE ALE PARTIDULUI
CAPITOLUL XVII. Organele de specialitate
Articolul 83. Organele de specialitate ale partidului sunt:
1) Comisia Națională de Cenzori;
2) Curtea de Onoare și Arbitraj;
3) Departamentele de specialitate.
CAPITOLUL XVIII. Comisia Națională de Cenzori
Articolul 84. Modul de funcționare al Comisiei Naționale de Cenzori
1) Comisia Națională de Cenzori este organul de control intern financiar, revizie contabilă, și
verificare a patrimoniului Partidului.
2) Comisia se alege de către Congres cu votul majorității delegaților prezenți în baza propunerilor
delegaților pentru o perioadă de patru ani. Componența numerică și nominală a Comisiei se
stabilește de Congres, dar nu vor fi mai puțin de 5 membri.
3) Comisia Națională de Cenzori se întrunește de odată în an sau, mai frecvent, după necesitate, la
solicitarea Președintelui Partidului, Consiliului Național Politic, Președintelui Comisiei sau cel
puțin de către 1/3 din membrii acesteia.
4) La nivelul organizațiilor teritoriale activează Comisii de Cenzori Teritoriale compuse din
minim 3 membri. Comisiile de Cenzuri Teritoriale se convoacă după necesitate, dar nu mai rar
de odată în 6 luni la solicitarea Președinelui Comisiei Teritoriale sau 1/3 din membrii acesteia.
5) Comisiile de Cenzori activează în baza regulamentului-tip aprobat de Consiliul Național al
Partidului.
6) Hotărîrile Comisiilor se aprobă cu votul majorității membrilor prezenți.
Articolul 85. Comisia Națională de Cenzori are următoarele atribuții:
1) alege Președintele și Secretarul Comisiei, care își exercită funcțiile pe baze de voluntariat.
2) efectuează controlul activităţii economico-financiare a organelor de conducere naţionale şi
teritoriale, modul de utilizare a patrimoniului, evidenţei şi realizării bugetului aprobat;
3) prezintă rapoarte Congresului, informează Consiliul Naţional şi Biroul Permanent Central
despre încălcările depistate;
4) verifică anual activitatea financiară a Partidului şi a structurilor lui, aplicînd normele
profesionale valabile pentru auditorii financiari şi experţii contabili
elaborate de
organismele profesionale.
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CAPITOLUL XIX. Curtea de Onoare și Arbitraj
Articolul 86. Modul de funcționare a Curții de Onoare și Arbitraj
1) Curtea de Onoare şi Arbitraj este instanţa Partidului investită cu atribuţii privind controlul
respectării prevederilor statutare şi a disciplinei interne a Partidului, fiind aleasă de către
Congres cu votul majorității delegaților prezenți pentru o perioadă de patru ani și activează în
baza unui regulament aprobat de Consiliul Naţional.
2) Membrii Curţii nu pot face parte din organele de conducere ale Partidului. Numărul membrilor
Curţii de Onoare şi Arbitraj se stabileşte de Congres, dar nu mai puțin de 5 membri. Din
componenţa membrilor Curţii se aleg preşedintele şi vicepreşedintele.
3) Şedinţele Curţii sunt deliberative, dacă la ele participă 2/3 din membri.
4) Curtea de Onoare şi Arbitraj este investită cu dreptul exclusiv de control asupra conformităţii
actelor emise de organele Partidului cu prevederile prezentului Statut.
5) 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.
6) Litigiile din interiorul Partidului urmează a fi soluţionate în mod obligatoriu cu respectarea
procedurii stabilite de Curte.
7) Hotărârile Curţii de Onoare şi Arbitraj se adoptă cu votul majorităţii membrilor aleşi și sunt
definitive, nu se supun nici unei căi interne de atac și sunt executorii.
8) Curtea de Onoare şi Arbitraj se întruneşte o odată la 6 luni sau după necesitate, la solicitarea
Preşedintelui Partidului, a Consiliului Naţional, a Preşedintelui Curţii sau la solicitarea a cel
puţin 1/3 din numărul membrilor acesteia.
Articolul 87. Curtea de Onoare și Arbitraj are următoare atribuţii:
1) examinează cererile, reclamaţiile şi sesizările la adresa organelor de conducere ale Partidului;
2) examinează contestațiile membrilor sancționați în baza prevederilor prezentului Statut;
3) cercetează litigiile intervenite între organele de conducere ale organizaţiilor locale, teritoriale,
precum şi dintre acestea şi cele de la nivel central;
4) soluţionează diferendele apărute între membrii Partidului sau între aceştia şi conducerea
organizaţiilor Partidului;
5) în caz de necesitate, propune Consiliului Naţional retragerea sprijinului politic membrilor care
deţin funcţii publice
6) în caz de necesitate propune Congresului Național și Consiliului revocarea din funcţie a
persoanelor cu funcţii supreme de conducere în cadrul Partidului;
7) prezintă Congresului rapoarte de activitate.
CAPITOLUL XX. Departamentele de specialitate
Articolul 88. Modul de organizare și funcționare al Departamentelor de specialitate
1) Departamentele de specialiate se constitutie de către Consiliului Naţional al Partidului la
propunerea Biroului Permanent Central;
2) Rolul, locul şi atribuţiile Departamentelor se stabilesc de către Consiliul Naţional, printr-un
Regulament-tip de organizare şi de funcţionare.
3) Șefii Departamentelor se aleg de Consiliul Național la propunerea Biroului Parmanent Central;
4) Membrii departamentelor sunt membrii de partid;
5) Departamentele de specialitate fac parte din Secretariatul General al Partidului;
6) Un membru de partid poate face parte din maxim două departamente, dintre care unul este de
bază.
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7) Activitatea Departamentelor este administrată de Biroul Permanent Central și coordonată de
Secretarul General al Partidului;
Titlul V. MIJLOACELE DE INFORMARE ÎN MASĂ PROPRII
Articolul 89. Partidul poate fonda publicaţii prin care va aduce la cunoștința cetățenilor doctrina,
programul de guvernare şi viziunea politică a Partidului asupra procesului de guvernare a
statutului, cît și alte subiecte importante.
Articolul 90. Activitatea presei de partid este bazată pe principiul libertății de exprimare și va fi
coordonată de Biroul Permanent Central. Redactorii-şefi ai publicaţiilor fondate de Partid sunt
numiţi în funcţie de Biroul Permanent Central și participă la şedinţele acestuia.
Titlul VI. MIJLOACELE FINANCIARE ȘI PATRIMONIUL PARTIDULUI
Articolul 91. În scopul realizării sarcinilor statutare şi ale Programului, Partidul poate dispune cu
titlu de proprietate, de patrimoniu, de surse de finanţare, precum şi de alte bunuri neinterzise de
lege.
Articolul 92. Patrimoniul
1) Patrimoniul Partidului constă din totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea
Partidului, cum ar fi: clădiri, utilaje, edituri, tipografii, mijloace de transport, precum şi alte
bunuri neinterzise prin lege;
2) Patrimoniul și veniturile Partidului nu pot fi repartizate între membrii acesteia.
Articolul 93. Mijloacele financiare
1) Sursele de finanţare ale Partidului sunt:
a) donaţiile și cotizaţiile de membru de partid;
b) contribuții obținute din manifestări de agrement, culturale, sportive sau alte manifestări de
masă organizate de partid;
c) subvenţiile de la bugetul de stat în condiţiile legii;
d) alte venituri legale.
2) Responsabil pentru utilizarea legală a fondurilor Partidului este Preşedintele Partidului,
Secretarul General, mandatarul financiar desemnat de Președintele și trezorierii primari și
teritoriali, numiti de Biroul Politic al organizației primare și respectiv Biroul Politic Teritorial;
3) Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi bancare în lei şi/sau în valută străină,
deschise în conformitate cu legislația în vigoare, în bănci cu sediul în Republica Moldova şi se
gestionează prin mandatari financiari.
Articolul 94. Cotizația
1) Mărimea cotizaţiei de membru al Partidului este de 100 lei anual. Membrii de partid care sunt
din rîndurile elevilor, studenților, parinților cu mulți copii, șomerilor și pensionarilor pot
solicita printr-o cerere scrisă adresată Biroului Politic al organizației primare, sau Președintelui,
în cazul organizațiilor primare cu un număr mai mic de 50 membri scutirea parțială sau totală
de plata cotizației.
2) Formula de distribuire a cotizației anuale este: 50% se atribuie organizației primare, 30%
organizației teritoriale și 20% organizației naționale.
3) Cotizația este încasată de trezorierul organizaţiei teritoriale și/sau primare și o depune la
contabilitatea partidului sau o transferă direct în contul bancar al partidului și sub-conturile
bancare ale organizației primare și teritoriale.
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4) Trezorierul primar și trezorierul teritorial vor administra condica cotizațiilor.
Articolul 95. Donațiile
1) Donaţiile reprezintă contribuţii material-financiare și servicii transmise şi acceptate de PPEM
cu titlu gratuit şi necondiţionat, din partea persoanelor fizice sau juridice cu
domiciliu/reșidenţă/sediul în Republica Moldova.
2) Donaţiile primite de la persoanele fizice sau juridice se înscriu într-un registru, în care se
menţionează numele (denumirea organizaţiei), domiciliul (sediul) donatorului, natura şi
valoarea donaţiei, alte date de identificare.
Articolul 96. Membrii Partidului care îndeplinesc funcţii de conducere pot fi remuneraţi pentru
activitatea lor, conform deciziei Consiliului Naţional.
Articolul 97. Membrii Partidului nu poartă răspundere pentru datoriile Partidului, precum şi Partidul
nu poartă răspundere pentru datoriile membrilor săi.
Titlul VII. MODUL DE REORGANIZARE ȘI LICHIDARE AL PARTIDULUI
Articolul 98. Partidul îşi încetează activitatea prin reorganizare sau autodizolvare în baza hotărârii
Congresului, adoptată în condiţiile stabilite de lege și prezentul Statut.
Articolul 99. Reorganizarea
1) Reorganizarea Partidului se efectuează, în condiţiile legii, prin contopire, absorbţie, fuzionare,
divizare, separare sau transformare, cu notificarea prealabilă a creditorilor.
2) Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei la instituțiile de stat abilitate.
Articolul 100. Autodizolvarea
1) Autodizolvarea Partidului poate avea loc atunci cînd nu mai pot fi realizate sarcinele
statututare, lipsesc fondurile necesare, în cazul reducerii numărului de membri ai Partidului sub
limita prevăzuta de legislația în vigoare, sau odată cu realizarea obiectivelor Statutului.
2) Autodizolvare este urmată de procedura de lichidare, care se realizează în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare.În procesul de lichidare PPEM va utiliza denumirea sa cu
menţiunea „în proces de lichidare”.
Articolul 101. Procedura de lichidare
1) Lichidarea Partidului se efectuează de Comisia de Lichidare, numită de către organul care a
adoptat decizia respectivă în conformitate cu lislația în vigoare.
2) Biroul Permanent Central al Partidului va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire
la înregistrarea declanşării lichidării Partidului şi va comunica datele membrilor Comisiei de
lichidare.
3) Comisia de lichidare dispune de drepturile şi obligaţiile care nu contravin scopului lichidării.
Comisia de lichidare suspendă activitatea PPEM, încasează creanţele de la debitori, vinde
activele, satisface cerinţele creditorilor şi repartizează activele care au rămas conform
prevederilor legale şi statutare.
4) După încheierea procedurii de lichidare a PPEM, lichidatorii au obligaţia să întocmească
bilanţul de lichidare şi să-l prezinte spre aprobare Ministerului Justiţiei şi Inspectoratului fiscal,
precum şi să-l publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
5) Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii
PPEM şi membrii organelor acestuia şi se utilizează pentru realizarea scopurilor stabilite în
Statut, conform hotărîrii Congresului.
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6) Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu şi-a
îndeplinit obligaţiile ce îi revin, a distribuit activele PPEM înainte de a satisface pretenţiile
creditorilor sau cu încălcarea legii sau prezentului Statut.
7) Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate PPEM din culpa sa.
Titlul VIII. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Articolul 102. Intrarea în vigoare a Statutului
1) Prezentul Statut intră în vigoare din momentul înregistrării la Ministerul Justiţiei.
2) Congresul abilitează Secretariatul Congresului să efectueze modificările redacţionale,
ortografice şi stilistice necesare, pînă la prezentarea actelor de înregistrare la Ministerul
Justiţiei.
Articolul 103. Statutul Partidului este obligatoriu şi se aplică tuturor organizaţiilor primare,
teritoriale, de specialiatate și altor asociații și oganizații ale Partidului, precum şi tuturor membrilor
Partidului.
Articolul 104. Prezentul statut poate fi modificat doar de Congresul Partidului. Reglementările şi
procedurile care nu sînt prevăzute expres de prezentul Statut, se completează de drept cu
prevederile legii privind partidele politice, iar alte reglementari speciale vor fi aprobate de Consiliul
Naţional la propunerea Biroului Permanent Central al Partidului.
Președintele Partidului
____________________________________
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Anexa 1
Simbolul permanent al Partidului Popular European din Moldova (PPEM)
Simbolul prezentat în culori:

Simbolul în forma grafică alb-negru:

26

