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STATUTUL
PARTIDULUI POLITIC
“PLATFORMA DEMNITATE ŞI ADEVĂR”

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 1
1.1. Partidul Politic “Platforma Demnitate şi Adevăr” este persoană juridică,
dispune de conturi bancare şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituţiei, ale legislaţiei naţionale şi în acord cu prevederile prezentului Statut. Forma organizatorico-juridică a partidului este: partid politic.
1.2. Denumirea integrală a partidului este Partidul Politic “Platforma Demnitate şi Adevăr” (în continuare “Partid”), iar denumirea prescurtată este “PPPDA” („PPPDA”). Denumirea Partidului în limba rusă este Политическaя Партия
«Платформа Достоинство и Правда» («ПППДП»).
1.3. PPPDA este organizat pe criterii teritoriale. Sediul central al PPPDA se
afl în municipiul Chişinău. Structurile teritoriale de orice nivel ale Partidului au
sedii proprii.
1.4. PPPDA este reprezentat în Republica Moldova şi peste hotare de către
Preşedintele, Vicepreşedinţii şi Secretarul General al Partidului.
1.5. Semnul permanent al partidului, pe un fundal alb imaculat, ca simbol al
integrităţii şi moralităţii, este o mână dreaptă ridicată, strânsă într-un pumn ca
simbol al unităţii şi rezistenţei populare, în partea stângă a semnului permanent
sunt reprezentate 7 stele de culoare galbenă, iar laturile acestora au culoarea
maro, înscrise în semicircumferinţă, iar în partea dreaptă a semnului este poziţionată, în mod stilizat de culoare bordo şi în formă de semicircumferinţă primul
cuvânt din denumirea partidului – Platforma –, continuând în partea de jos a siglei cu denumirea completă – Demnnitate şi Adevăr, pe fundal de culoare bordo.
Semnul electoral al partidului este identic cu semnul permanent.
1.6. Drapelul partidului este de culoare albă, în centru fi plasat semnul
permanent al Partidului.
1.7. Reprezentarea grafi a semnului permanent este parte integrantă a
prezentului Statut. (Anexa nr. 1)
1.8. Consiliul Naţional Politic poate modifi între Congrese, semnul permanent al Partidului, culoarea drapelului, precum şi semnul electoral, în condiţiile
legii.

1.9. Sediul Central al PPPDA se afl în municipiul Chişinău, pe strada 31
august 1989 nr. 15.
1.10. Adresa Sediului Central poate fi schimbată prin hotărârea Biroului Politic Permanent.

CAPITOLUL II PRINCIPIILE ŞI OBIECTIVELE PARTIDULUI
Articolul 2
2.1. PPPDA este un partid popular, de centru, a cărui doctrină refl aspiraţia cetăţenilor Republicii Moldova spre libertate şi solidaritate, echitate şi responsabilitate socială, într-o democraţie liberală autentică, cu un stat de drept
funcţional, în care libertăţile fundamentale, bazate pe demnitatea umană ca sursă a tuturor drepturilor, sunt respectate şi promovate. Partidul este o emanaţie
politică a mişcării populare, exprimate în cadrul Marilor Adunări Naţionale din 6
şi 13 septembrie 2015. Partidul se va baza în politica de selectare şi promovare
a membrilor pe principiile integrităţii, profesionalismului şi transparenţei.
2.2. Principalele valori şi principii ideologice doctrinare, de care se ghidează
Partidul sunt următoarele:
2.2.1. Democraţia liberală ca orânduire politică, în care fi cetăţean să
poată duce o existenţă independentă, liberă şi prosperă.
2.2.2. Statul de drept ca garanţie a libertăţii, echităţii şi responsabilităţii sociale, precum şi a combaterii cu fermitate a corupţiei.
2.2.3. Economia socială de piaţă ca orânduire, ce urmăreşte reducerea sărăciei şi asigură libertatea antreprenorială fără ingerinţe abuzive ale statului, dar şi
intervenţia instituţiilor publice, atunci când evoluţiile pieţii generează dezechilibre
sociale.
2.2.4. Integritatea, efi
şi responsabilitatea actului de guvernare.
2.2.5. Parcursul european, asumat ca model de democratizare şi modernizare a societăţii, care să se concretizeze în îmbunătăţirea reală a nivelului
de trai.
2.3. În activitatea sa PPPDA îşi asumă următoarele obiective politice prioritare:
2.3.1. Respectarea şi asigurarea suveranităţii naţionale, a independenţei,
unităţii şi integrităţii Republicii Moldova;
2.3.2. Consolidarea instituţiilor democratice, a separaţiei puterilor în stat, a
statului de drept şi a luptei împotriva corupţiei, aprofundarea parcursului european ca garanţie a dezvoltării democratice şi economice durabile a ţării;
2.3.3. Modernizarea administraţiei publice la nivel naţional şi local, prin asi-

gurarea principiilor legalităţii şi efi
precum şi a eticii şi integrităţii funcţionarului public;
2.3.4. Promovarea unui nivel de trai decent şi combaterea sărăciei, prin
adoptarea modelului economiei sociale de piaţă;
2.3.5. Consolidarea sistemului de guvernare democratică şi efi în condiţiile asigurării coeziunii şi solidarităţii cetăţenilor ţării, a aplicării legii în conformitate cu normele statului de drept;
2.3.6. Promovarea şi asigurarea separaţiei puterilor în stat pentru a garanta
funcţionarea efi
a institutelor democratice şi a contracara deraparea eventuală a puterii spre autoritarism;
2.3.7. Garantarea proprietăţii private ca element fundamental al unei pieţe
libere şi funcţionale, protejarea mediului de afaceri de ingerinţe abuzive ale statului, inclusiv prin promovarea unui cadru legislativ care să ofere antreprenorilor
şi investitorilor garanţii în acest sens;
2.3.8. Efi
rolului statului prin asigurarea de parteneriate efi
între sfera publică şi cea privată, aprofundarea cooperării administraţiei centrale
şi locale cu societatea civilă;
2.3.9. Consolidarea autonomiei locale prin promovarea descentralizării puterii şi respectarea principiului subsidiarităţii, prin alocarea descentralizată a resurselor în economie;
2.3.10. Asigurarea accesului liber şi egal al cetăţenilor Moldovei la educaţie,
încurajarea dezvoltării sistemului de învăţământ public şi a ştiinţei, educarea
cetăţenilor în spiritul democraţiei şi încurajarea acestora de a participa la viaţa
publică;
2.3.11. Promovarea identităţii şi culturii minorităţilor naţionale şi combaterea
tuturor formelor de discriminare, precum cea bazată pe rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, gen, convingeri sau apartenenţă la
o categorie defavorizată;
2.3.12. Combaterea fenomenului oligarhizării puterii în stat, a sistemului politic, a corupţiei şi a crimei organizate;
2.3.13. Asigurarea securităţii pentru fi cetăţean în parte, promovarea
ordinii publice şi combaterea efi şi nepărtinitoare a criminalităţii, inclusiv a
crimei organizate;
2.3.14. Reformarea instituţiilor din sfera statului de drept, inclusiv a organelor
judiciare, de drept şi de reglementare, în sensul asigurării independenţei acestora şi al prevenirii ingerinţelor politice;
2.3.15. Asigurarea libertăţii depline a mass-media;
2.3.16. Educarea tinerei generaţii în spiritul patriotismului şi respectării valorilor naţionale, a libertăţii şi demnităţii umane şi a exercitării cu responsabilitate
a drepturilor cetăţeneşti.

Articolul 3
3.1. În realizarea obiectivelor sale programatice, PP “Platforma Demnitate şi
Adevăr” desfăşoară următoarele activităţi:
3.1.1. Participarea la alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale;
3.1.2. Formarea Guvernului sau participarea la coaliţii electorale şi guvernamentale;
3.1.3. Reprezentarea în organismele administraţiei publice de toate nivelurile
prin reprezentanţii săi aleşi sau desemnaţi;
3.1.4. Reprezentarea în structurile politice şi de partid internaţionale;
3.1.5. Elaborarea politicilor publice şi a programelor de guvernare în domeniile politic, economic, social şi cultural;
3.1.6. Conlucrarea cu partenerii de dezvoltare şi instituţiile internaţionale;
3.1.7. Întreţinerea unui dialog permanent cu cetăţenii în problemele de interes major pentru societate, comunicarea cu societatea civilă;
3.1.8. Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor, a altor materiale proprii
ale Partidului;
3.1.9. Promovarea acţiunilor de formare a cadrelor de partid în politică şi în
administraţie;
3.1.10. Organizarea conferinţelor, simpozioanelor, manifestaţiilor publice;
3.1.11. Conlucrarea cu alte formaţiuni politice şi organizaţii neguvernamentale, care urmăresc scopuri similare;
3.1.12. Desfăşurarea acţiunilor culturale, sportive şi de socializare cu participarea membrilor de partid.

CAPITOLUL III MEMBRII PARTIDULUI
Articolul 4
4.1. Orice cetăţean al Republicii Moldova, care a împlinit vârsta de 18 ani, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, religie sau confesiune, apartenenţă socială,
stare materială sau socială, poate deveni membru al PPPDA dacă îndeplineşte
următoarele condiţii:
a) se angajează să contribuie personal la realizarea obiectivelor de program
ale Partidului;
b) respectă prevederile Statutului şi ale Codului Etic;
c) nu este membru al unui alt partid politic;
d) nu îi este interzisă, prin hotărâre judecătorească defi
exercitarea
drepturilor politice sau cetăţeneşti;

e) nu a săvârşit grave abuzuri sau nereguli în funcţii publice sau politice;
f) recunoaşte şi respectă Programul PPPDA.
4.2. Înscrierea în PPPDA se face în temeiul hotărârii de validare a Biroului
Politic al Organizaţiei Teritoriale în baza unei cereri în scris adresate preşedintelui organizaţiei locale, în raza căreia domiciliază solicitantul, sau preşedintelui
organizaţiei teritoriale (în cazul în care în localitatea în care domiciliază persoana nu există organizaţie locală a partidului). În cazul persoanelor din diasporă,
precum şi în alte cazuri excepţionale, cererile de înscriere în Partid pot fi depuse
la Secretariatul general al Partidului.
4.3. Cererea de înscriere în Partid este examinată şi aprobată de către Biroul Politic teritorial respectiv sau, în cazuri excepţionale, de către Biroul Politic
Permanent.
4.4. În cazul schimbării locului de trai, membrul Partidului este obligat să informeze conducerea organizaţiei locale sau primare, care va efectua transferul
cererii de aderare a acestuia către noua organizaţie, conform locului de trai.
Transferul se realizează prin intermediul secretariatului organizaţiei teritoriale,
dacă noul loc de trai este în raza aceleiaşi organizaţii, sau implică şi Secretariatul general, dacă este cazul când persoana îşi schimbă locul de trai în altă
unitate administrativă.
4.5. Оbţinerea legitimaţiei de membru al Partidului se face public în şedinţa
Biroului Politic, Consiliului sau la Conferinţa organizaţiei teritoriale.
Articolul 5
5.1. O persoană nu poate face parte decat dintr-o singură organizaţie teritorială a Partidului. Transferul unui membru de partid dintr-o organizaţie în alta se
realizează în baza unei notifi scrise, adresată de către persoana în cauză
celor două organizaţii teritoriale.
5.2. Pot solicita statutul de membru de partid şi cetăţenii Republicii Moldova
care domiciliază în străinătate. În cazul acestora, cererea de aderare se depune
la Secretariatul general al Partidului şi se validează de către Biroul Politic Permanent.
5.3. Membrii PPPDA care au reşedinţă legală peste hotare se pot asocia în
organizaţii locale şi teritoriale, respectând condiţiile prezentului Statut şi legislaţia ţărilor de reşedinţă. Aceste organizaţii vor fi subordonate direct Biroului Politic
Permanent.
5.4. PPPDA poate avea reprezentanţi peste hotare, desemnaţi prin decizia
Biroului Politic Permanent al Partidului.
5.5. Registrul Naţional al Membrilor PPPDA este creat şi actualizat de către
Secretariatul general al Partidului.

Articolul 6
6.1. Membrii PP “Platforma Demnitate şi Adevăr” se bucură de drepturi egale
şi au obligaţii, care decurg din atribuţii şi funcţii deţinute în cadrul Partidului.
Articolul 7
7.1. Membrii Partidului au următoarele drepturi:
a) să participe la toate activităţile PPPDA;
b) să formuleze şi să promoveze iniţiative politice, să solicite dezbaterea lor în
cadrul Partidului, precum şi la nivelul organismelor de conducere ale Partidului;
c) să se bucure de dreptul la libera opinie în cadrul tuturor forurilor Partidului
în toate chestiunile ce se dezbat privind doctrina, programul, modul de organizare şi funcţionare a Partidului;
d) să fi informaţi la timp şi în mod obiectiv cu privire la activitatea şi deciziile
organizaţiei de partid de toate nivelurile;
e) să fi propuşi şi aleşi la funcţii de conducere în cadrul Partidului şi în administraţia publică de diferite nivele;
f) să reprezinte Partidul în calitate de delegaţi la conferinţe, congrese, simpozioane şi alte manifestări.
7.2. Orice limitare a acestor drepturi este interzisă şi atrage răspunderea
disciplinară a persoanelor vinovate, indiferent de funcţia ocupată în cadrul Partidului.
Articolul 8
8.1. Membrii Partidului au următoarele obligaţii:
a) să contribuie la realizarea scopului şi obiectivelor programatice ale PPPDA, să promoveze ideile, strategia şi tactica Partidului şi să militeze pentru realizarea idealurilor lui;
b) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului şi Codului Etic al Partidului;
c) să cunoască Programul Partidului şi să contribuie la înfăptuirea acestuia;
d) să îndeplinească şi să respecte hotărârile organismelor de conducere şi
deciziile Comisiei de Etică şi Arbitraj;
e) să participe la activitatea organizaţiei din care fac parte sau a organismelor de conducere în care au fost aleşi;
f) să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau participării în numele
Partidului la exercitarea funcţiilor sau demnităţilor publice în care au fost desemnaţi sau aleşi, de care trebuie să se achite cu demnitate, competenţă şi cinste;
g) să nu exprime public luări de poziţie contrare deciziilor sau hotărârilor
organismelor statutare ale PPPDA;
h) să achite cu regularitate cotizaţiile.

Articolul 9
9.1. Nici un membru al Partidului nu poate ocupa două funcţii de conducere
în Partid concomitent, cu excepţiile prevăzute de Statut.
9.2. Sunt considerate funcţii de conducere funcţia de preşedinte şi cea de
vicepreşedinte a organismelor de conducere ale Partidului la toate nivelurile,
inclusiv în cazul organismelor de conducere interimare, precum şi funcţia Secretarului General.
9.3. Membrii Comisiei de Etică şi Arbitraj, ai Comisiei Centrale de Cenzori şi
ai Comisiilor Teritoriale de Cenzori, nu pot ocupa nicio funcţie de conducere în
Partid.
Articolul 10
10.1. Calitatea de membru al PPPDA se pierde prin deces, retragere din
Partid sau excludere.
10.2. Membrul PPPDA poate demisiona în orice moment, cu efect imediat.
10.3. Excluderea din PPPDA este o sancţiune disciplinară, aplicată în cazurile prevăzute de art. 11 din prezentul Statut.
10.4. Orice sancţionare disciplinară a membrului PPPDA poate fi precedată
de decizia Comisiei de Etică şi Arbitraj.
Articolul 11
11.1. Sancţionarea membrului prin excluderea din PPPDA poate fi aplicată
în una din următoarele situaţii:
a) dacă persoana a încălcat de mai multe ori disciplina de partid şi nu a respectat hotărârile organismelor de conducere ale Partidului;
b) dacă persoana a pierdut legătură cu structurile PPPDA şi se eschivează
în mod permanent de la îndeplinirea îndatoririlor statutare;
c) dacă persoana a comis abateri grave de la cursul politic promovat de
PPPDA, inclusiv prin acţiuni sau declaraţii publice împotriva hotărârilor luate
prin vot de către organismele de conducere ale PPPDA la toate nivelurile, sau
împotriva conducerii PPPDA la toate nivelurile, împotriva imaginii şi prestigiului
PPPDA şi împotriva candidaţilor PPPDA la funcţiile publice de orice nivel;
d) dacă persoana în cauză a fost condamnată la o pedeapsă privativă de
libertate sau i s-a interzis exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti, prin
hotărâre judecătorească defi
Articolul 12
12.1. Excluderea din PPPDA se aplică în conformitate cu următoarea procedură:
a) pentru membrii de partid care nu deţin funcţii în organismele de conducere

locale - la propunerea oricărui membru al organizaţiilor locale, prin hotărârea
Adunării Generale sau Consiliului organizaţiei locale;
b) pentru membrii Consiliului sau Preşedintele organizaţiei locale – la propunerea Preşedintelui Organizaţiei Teritoriale, prin hotărârea Biroului Politic al
Organizaţiei Teritoriale;
c) pentru membrii Consiliului sau Biroului Politic ale Organizaţiei Teritoriale,
la propunerea Biroului Politic, prin hotărârea Consiliului Politic al Organizaţiei
Teritoriale;
d) pentru Preşedintele Organizaţiei Teritoriale, la propunerea Biroului Politic
Permanent, prin hotărârea Consiliului Politic Naţional al Partidului;
e) pentru membrii Consiliului Politic Naţional sau Biroului Politic Permanent
al Partidului, la propunerea Biroului Politic Permanent, prin hotărârea Consiliului
Politic Naţional al Partidului;
f) pentru Preşedintele Partidului - la propunerea Consiliului Politic Naţional,
prin hotărârea Congresului Partidului.
12.2. Hotărârea privind excluderea poate fi contestată în Comisia de Etică
şi Arbitraj. Decizia Comisiei de Etică şi Arbitraj privind solicitarea restabilirii calităţii de membru este obligatorie pentru Biroul Politic al Organizaţiei Teritoriale
respective.
Articolul 13
13.1. Următoarele măsuri disciplinare pot fi aplicate în cazul comiterii unor
abateri mai puţin grave decat cele prevăzute în Art. 11 din Statut:
a) avertismentul scris;
b) suspendarea din funcţie pe timp limitat;
c) suspendarea drepturilor ce decurg din calitatea de membru de partid pe
un termen de cel mult un an;
d) retragerea sprijinului politic pentru membrii de partid afl în funcţii publice;
e) suspendarea dreptului de vot în cadrul organismului de conducere din
care face parte.
13.2. Măsurile disciplinare enumerate în Art.13.1 se aplică şi se contestă
după aceeaşi procedură de competenţa a organismelor Partidului, prevăzută la
Art. 12 din Statut.
Articolul 14
14.1. Se consideră abateri mai puţin grave decat cele prevăzute de Art. 14
din Statut şi se soldează cu luarea de măsuri disciplinare:
a) neparticiparea nemotivată la activităţile organizaţiei din care face parte;
b) neîndeplinirea sarcinilor primite sau nesubordonarea faţă de organismul
de conducere al organizaţiei;

c) încălcarea Codului Etic al Partidului.
14.2. În cazul cumulării multiplelor abateri, considerate mai puţin grave,
membrului de partid i se poate aplica sancţiunea prevăzută la art. 11 din prezentul Statut.
Articolul 15
15.1. Organismele de conducere ale PPPDA, care pot aplica sancţiuni, se
pot sesiza şi din ofi
15.2. Sancţiunea intră în vigoare din momentul emiterii deciziei de către organul abilitat să o aplice.
15.3. Membrul de partid, care a fost exclus din PPPDA, poate adresa cererea de readerare la Partid, după trecerea unei perioade de minimum un an de
la excluderea sa.
Articolul 16
16.1. Membrii PPPDA pot fi suspendaţi din calitatea de membru al Partidului
în cazul ocupării unei funcţii publice incompatibile cu calitatea de membru al
unui partid politic pe durata îndeplinirii acestora;
16.2. În cazul în care este suspendat un membru de Partid, care deţine o
funcţie în organele de conducere ale Partidului, autosuspendarea atrage demisia din funcţia respectivă.

CAPITOLUL IV STRUCTURA ŞI ORGANIZAREA PARTIDULUI
Articolul 17
17.1. PPPDA este organizat şi funcţionează pe întreg teritoriul ţării.
17.2. PPPDA este constituit din:
a) organizaţii locale, care activează în raza unităţilor administrativ-teritoriale
de nivelul întâi (cu excepţia organizaţiilor din sectoarele municipiului Chişinău);
b) organizaţii teritoriale, care activează în raza unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi, precum şi în raza sectoarelor municipiului Chişinău;
c) organizaţii autonome extrateritoriale (organizaţii de tineret, de femei, de
seniori, organizaţiile cetăţenilor din diasporă, a aleşilor locali, a unui grup de
parlamentari etc.);
d) organele de conducere şi alte structuri ale Partidului la nivelul central.
17.3. Organizaţiile locale se constituie pe criterii teritoriale, cuprinzând câte
cel puţin trei membri şi se înregistrează la Biroul Politic al organizaţiei teritoriale
respective. Organizaţiile locale din municipiile Chişinău şi Bălţi se constituie în

raza secţiilor de votare şi în raza comunelor din componenţa municipiilor. În
cadrul altor municipii, centrelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi şi
oraşelor Ciadâr-Lunga şi Vulcăneşti, organizaţiile locale, la fel pot fi constituite
în raza secţiilor de votare. În anumite cazuri Birourile Politice ale Organizaţiilor
Teritoriale pot permite în cadrul sectoarelor municipiului Chişinău, altor municipii,
centrelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi şi oraşelor Ciadâr-Lunga şi Vulcăneşti crearea organizaţiilor locale, care vor cuprinde câteva secţii de
votare, dar nu mai mult de 5.
17.4. Organizaţiile teritoriale se constituie la Adunarea Generală a tuturor reprezentanţilor organizaţiilor locale de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale
respective sau a sectoarelor municipiului Chişinău. Organizaţia Teritorială nu
este una validă dacă în raza de activitate a acesteia nu sunt constituite cel puţin
1/3 din numărul maxim posibil de organizaţii locale.
Articolul 18
18.1. Organele de conducere ale Partidului sunt:
a) la nivel naţional: Congresul, Consiliul Politic Naţional, Biroul Politic Permanent, Preşedintele;
b) la nivel de organizaţii teritoriale: Conferinţa, Consiliul, Biroul Politic, Preşedintele;
c) la nivel de organizaţii locale: Adunarea generală, Consiliul local, Preşedintele.
Articolul 19
19.1. În scopul realizării şi promovării de programe şi acţiuni specifi ale
Partidului, care sunt puse în practică împreună cu structurile organizatorice,
Partidul poate constitui la nivel naţional organizaţii extrateritoriale autonome în
formă de asociaţii.
19.2. Aceste organizaţii se constituie din membrii Partidului, în baza deciziei
Biroului Politic Permanent şi funcţionează pe baza Regulamentelor, aprobate
de către Consiliul Politic Naţional, care nu pot conţine norme contrare Statutului.
19.3. Pentru asigurarea reprezentării şi participării active a tinerilor şi femeilor la viaţa politică, economică, socială şi culturală, în cadrul Partidului se constituie în mod obligatoriu şi funcţionează Organizaţia de Tineret şi Organizaţia
de Femei.
19.4. Organizaţiile extrateritoriale îşi aleg organe de conducere proprii, care
vor coordona activităţile organizaţiilor cu Biroul Politic Permanent.

CAPITOLUL V

PROCEDURA ALEGERILOR
ŞI DESEMNĂRILOR ÎN PARTID

Articolul 20
20.1. Şedinţele organismelor de conducere ale PPPDA la nivel naţional şi
ale organizaţiilor teritoriale sunt deliberative statutar dacă la ele participă majoritatea simplă a numărului membrilor ce le compun sau delegaţilor, cu excepţiile
prevăzute de Statut.
Articolul 21
21.1. Adunările generale ale membrilor organizaţiilor locale şi conferinţele
organizaţiilor teritoriale sunt deliberative statutar dacă la ele participă majoritatea
simplă a numărului total al membrilor de partid afl în evidenţă la organizaţia
locală sau a delegaţilor la conferinţa organizaţiei teritoriale.
Articolul 22
22.1. În cadrul organismelor de conducere ale Partidului votul poate fi secret
la decizia forului respectiv.
22.2. Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mână.
22.3. În vederea numărării voturilor delegaţilor cu privire la deciziile Congresului şi la Conferinţele organizaţiilor teritoriale se constituie comisii de numărare
a voturilor, alcătuite dintr-un număr impar de membri, stabilit de către Congres/
Conferinţă. Membrii Comisiei de numărare a voturilor sunt aleşi dintre delegaţii
la Congres/Conferinţă. Comisiile de numărare a voturilor îşi aleg un preşedinte.
Comisia de numărare a voturilor prezintă Conferinţei sau Congresului procesul
verbal cu privire la aceasta.
22.4. În cadrul organismelor de conducere, în caz de egalitate de vot, votul
preşedintelui acelui organism este decisiv.
Articolul 23
23.1. În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegaţilor la forurile superioare sau când se iau hotărâri cu privire la persoane, votul
poate fi secret la decizia forului respectiv.
23.2. Hotărârile în cadrul organismelor de conducere se adoptă cu majoritatea simplă a numărului de voturi ale celor prezenţi la şedinţă, cu excepţia
cazurilor în care Statutul prevede altfel.

Articolul 24
24.1. Membrii organismelor de conducere ale Partidului, la toate nivelurile,
se aleg pentru o perioadă de 5 ani.
24.2. Membrii organismelor de conducere ale Partidului, la toate nivelurile,
care sunt aleşi în perioada decurgerii mandatului organelor de conducere ale
Partidului se aleg pe un termen egal duratei rămase a mandatului organelor de
conducere.
Articolul 25
25.1. În cazul în care funcţia de preşedinte al Organizaţiei Teritoriale este
vacantă se organizează alegeri pentru funcţia de preşedinte în termen de 3 luni,
cu excepţia unei perioade de 3 luni anterioară datei alegerilor parlamentare, locale sau prezidenţiale. În această situaţie funcţia de preşedinte va fi îndeplinită
până la alegeri de către un vicepreşedinte, desemnat de către Biroul Politic al
Organizaţiei Teritoriale respective.
25.2. În cazul în care numărul locurilor vacante în Biroul Organizaţiei Teritoriale depăşeşte majoritatea simplă a acestui organism până la alegeri conducerea Organizaţiei Teritoriale va fi asigurată de un Birou Politic teritorial interimar,
compus din preşedinte şi un număr impar de membri, dintre care 2-3 vicepreşedinţi, propuşi de către preşedinte şi numiţi în termen de 15 zile de la vacanţa
funcţiilor prin decizia Biroului Politic Permanent.
25.3. Birourile Politice interimare de la toate nivelurile vor organiza alegeri
pentru o nouă conducere în termen de cel mult 3 luni de la numire, cu excepţia
unei perioade de 3 luni anterioare alegerilor parlamentare, locale sau prezidenţiale.
25.4. Orice Birou Politic interimar trebuie să organizeze alegeri pentru o
nouă conducere în termen de maxim 30 de zile de la data desfăşurării alegerilor
parlamentare, locale sau prezidenţiale.
25.5. Birourile Politice interimare de toate nivelurile, care nu au reuşit să îndeplinească mandatul de organizare de alegeri în termenul de 3 luni de la investire, sau în termenul de maxim 30 de zile de la data desfăşurării alegerilor
parlamentare, locale sau prezidenţiale, se consideră dizolvate de drept.
25.6. În cazul în care preşedintele ales nu a demisionat, acesta va exercita
funcţia de preşedinte al Biroului Teritorial interimar.
25.7. Din Biroul Teritorial interimar vor face parte şi membrii organismului de
conducere aleşi iniţial, care nu au demisionat.

CAPITOLUL VI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
LA NIVEL LOCAL
Articolul 26
26.1. La nivelul organizaţiei locale PPPDA are următoarele organisme de
conducere:
a) Adunarea Generală;
b) Consiliul;
c) Preşedintele şi vicepreşedintele.
26.2. Organizaţiile locale ale Partidului au următoarele obiective:
a) să facă cunoscută poziţia şi să promoveze politica Partidului în probleme
de interes public, naţional sau local;
b) să elaboreze propuneri, proiecte şi programe de dezvoltare locală şi să le
promoveze în relaţiile cu autorităţile publice locale şi centrale;
c) să contribuie nemijlocit la creşterea numărului de membri ai partidului, de
susţinători, de simpatizanţi şi de votanţi ai Partidului;
d) să elaboreze şi să promoveze poziţia organizaţiei locale şi a aleşilor locali
în probleme şi decizii de interes local;
e) să asigure resursele umane, materiale şi fi
necesare desfăşurării
activităţii proprii;
f) să se ocupe de informarea, de pregătirea şi de specializarea reprezentanţilor şi candidaţilor Partidului în probleme de administraţie publică;
g) să coordoneze activitatea aleşilor locali în structurile administraţiei publice
locale în care au fost aleşi.
Articolul 27
27.1. Adunarea generală este organul suprem de conducere al organizaţiei
locale şi este convocată de către Consiliul organizaţiei locale sau de către preşedintele organizaţiei locale, cel puţin o dată în an.
28.2. Adunarea generală poate fi convocată, de asemenea, la cererea scrisă
a cel puţin 1/3 din membrii organizaţiei locale.
Articolul 28
28.1. Adunarea generală are următoarele prerogative:
a) alege şi revocă preşedintele, vicepreşedintele şi Consiliul organizaţiei locale. În cazul în care organizaţia locală are mai puţin de 15 membri, alege numai
preşedintele;

b) stabileşte sarcinile şi apreciază activitatea fi
membru al organizaţiei locale;
c) ia în discuţie probleme de ordin local ce vizează activitatea organizaţiei
locale şi modalităţile de executare a hotărârilor organelor superioare de conducere ale Partidului;
d) comemorează date remarcabile din istoria statului şi a poporului;
e) informează opinia publică din localitate despre activitatea Partidului, despre scopul şi obiectivele lui;
f) analizează activitatea organizaţiei locale;
g) desemnează delegaţi pentru Conferinţa Organizaţiei Teritoriale din care
face parte;
e) înaintează către Organizaţia Teritorială lista candidaţilor în funcţii de consilieri locali şi primari pentru participarea la alegeri locale din numele PPPDA;
f) aplică sancţiuni faţă de membrii partidului în conformitate cu prevederile
statutare.
28.2. Adunarea generală este prezidată de către preşedintele organizaţiei locale, care semnează documentele adoptate. În lipsa preşedintelui, aceste funcţii
le îndeplineşte vicepreşedintele.
Articolul 29
29.1. Consiliul organizaţiei locale este organul de administrare al organizaţiei locale în perioada dintre adunările generale şi se constituie dintr-un număr
stabilit de Adunarea generală, în cadrul organizaţiilor locale care au mai mult
de 15 membri.
29.2. În fruntea Consiliului organizaţiei locale se afl preşedintele organizaţiei locale, care prezidează şedinţele şi semnează documentele adoptate. În lipsa
preşedintelui, aceste funcţii le îndeplineşte vicepreşedintele.
29.3. Consiliul organizaţiei locale convoacă Adunarea generală şi asigură
executarea hotărârilor ei.
Articolul 30
30.1. Preşedintele organizaţiei locale are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Partidul în relaţiile ofi
în zona lui de activitate;
b) prezidează şedinţele Adunării generale şi ale Consiliului organizaţiei locale;
c) participă la şedinţele Consiliului Organizaţiei teritoriale a Partidului şi informează Biroul Politic teritorial permanent despre activitatea sa şi despre evenimentele petrecute în organizaţia pe care o conduce;
d) supune aprobării organismelor de conducere ale organizaţiei locale măsurile pentru aplicarea hotărârilor conducerii teritoriale şi centrale a Partidului;
e) asigură încăsarea cotizaţiilor de membru în zona lui de activitate în con-

formitate cu Regulamentul privind procedurile de colectare, evidenţă a cotizaţiilor şi a donaţiilor;
f) transmite cererile de înscriere în partid către organizaţia teritorială.

CAPITOLUL VII STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
LA NIVELUL ORGANIZAŢIILOR TERITORIALE
Articolul 31
31.1. La nivel de Organizaţie Teritorială a PPPDA organele de conducere
sunt următoarele:
a) Conferinţa;
b) Consiliul;
c) Biroul Politic;
d) Preşedintele şi vicepreşedinţii.
Articolul 32
32.1. Conferinţa este organul suprem de conducere al organizaţiei teritoriale
a Partidului şi se întruneşte cel puţin o dată în an şi/ori de cate ori este nevoie,
la convocarea Consiliului organizaţiei teritoriale sau la iniţiativa majorităţii simple
din numărul membrilor Partidului, care se afl la evidenţa organizaţiei.
32.2. Conferinţa nu este deliberativă în situaţia în care la ea participă delegaţii de la mai puţin de 3/4 din organizaţiile locale, care intră în componenţa
organizaţiei teritoriale respective.
32.3. Conferinţa organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:
a) elaborează căile şi măsurile de realizare a Programului şi a Strategiei
Partidului la nivel teritorial;
b) stabileşte priorităţile de dezvoltare regională şi locală, proiectele şi programele, precum şi modalităţile de implicare a structurilor şi a organelor locale în
realizarea lor efectivă;
c) analizează activitatea desfăşurată de către organele de conducere alese,
precum şi a membrilor aleşi sau numiţi în administraţia locală şi aprobă programele de activitate ale acestora;
d) validează măsurile organizatorice necesare dezvoltării organizaţiei;
e) alege şi revocă preşedintele şi membrii Consiliului organizaţiei teritoriale
(în limita stabilită prin art. 33.1 din Statut);
f) alege delegaţii la Congresul Partidului;
g) dezbate raportul Comisiei de Cenzori.

Articolul 33
33.1. Consiliul este organul de conducere al organizaţiei teritoriale a Partidului în perioada dintre conferinţe şi se formează din preşedinte, vicepreşedinţi şi
secretarul organizaţiei teritoriale, preşedinţii organizaţiilor locale plus un număr
de membri, stabilit de Conferinţă.
33.2. Consiliul organizaţiei teritoriale se întruneşte o dată pe trimestru şi/
ori de cate ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui organizaţiei teritoriale,
hotărârii Biroului Politic al acesteia sau la cererea scrisă a majorităţii simple a
numărului membrilor săi.
33.3. Consiliul organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:
a) convoacă Conferinţa teritorială şi stabileşte norma de reprezentare a delegaţilor pentru organizaţiile locale;
b) evaluează dezvoltarea structurilor din teritoriu în ce priveşte numărul de
membri, activitatea, audienţa reprezentanţilor locali, dotarea logistică şi materială, precum şi asigurarea mijloacelor fi
necesare unei bune funcţionări
şi reprezentări;
c) analizează activitatea organelor de conducere locale alese, a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în administraţia publică locală;
d) aprobă/modifi la propunerea Biroului Politic al organizaţiei, listele candidaţilor din numele Partidului pentru funcţiile de primari şi consilieri în cadrul
autorităţilor publice locale de nivelul întâi şi doi, care vor participa la alegeri locale, precum şi acceptă candidaţii din numele PPPDA la funcţii de preşedinte
şi vicepreşedinţi ale autorităţilor publice locale de nivelul doi (cu excepţia listei
candidaţilor la funcţii de consilieri municipali, Primar general şi viceprimari din
municipiul Chişinău) ;
e) aplică sancţiuni faţă de membrii Partidului în conformitate cu prevederile
statutare;
f) aprobă/modifi şi propune Biroului Politic Permanent candidaţii pentru
alegerile parlamentare, care reprezintă organizaţia teritorială;
g) alege şi revocă, la propunerea Preşedintelui organizaţiei teritoriale, vicepreşedinţii, secretarul şi Comisia de Cenzori;
h) alege şi revocă membrii Biroului Politic al Organizaţiei teritoriale în limita
stabilită prin art. 34.1 din Statut;
i) dispune de dreptul de a convoca şedinţa Comisiei Teritoriale de Cenzori;
j) se pronunţă privind participarea conducerii organizaţiei teritoriale şi a organizaţiilor locale la proiectele şi programele de dezvoltare regională şi locală;
k) poate delega unele atribuţii Biroului Politic.
33.4. Consiliile organizaţiilor din sectoarele municipiului Chişinău înaintează
către Birou Politic Permanent listele candidaţilor din numele organizaţiei la funcţii de consilieri municipali, Primar general şi viceprimari ai municipiului Chişinău.

Articolul 34
34.1. Biroul Politic al organizaţiei teritoriale asigură conducerea curentă în
perioada dintre şedinţele Consiliului organizaţiei teritoriale, se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau/ori de cate ori este nevoie la convocarea preşedintelui
sau la cererea majorităţii simple a numărului membrilor săi. Din componenţa lui
fac parte preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul organizaţiei teritoriale plus un
număr de membri, stabilit de către Consiliu.
34.2. În absenţa preşedintelui, şedinţele vor fi conduse de către unul dintre
vicepreşedinţi, desemnat de acesta.
34.3. Biroul Politic al organizaţiei teritoriale are următoarele prerogative:
a) îndeplineşte hotărârile Conferinţei organizaţiei teritoriale şi a conducerii
centrale a Partidului şi asigură punerea în aplicare a măsurilor pentru realizarea
Programului şi a Strategiei Partidului;
b) coordonează, planifi şi asigură desfăşurarea efi a activităţii organizaţiei teritoriale între Conferinţe şi şedinţele Consiliului organizaţiei teritoriale;
c) contribuie la întocmirea proiectelor de dezvoltare locală;
d) convoacă în şedinţă Consiliul organizaţiei teritoriale;
e) examinează listele candidaţilor pentru funcţiile de primari, consilieri în cadrul autorităţilor publice locale de nivelul întâi şi doi, care vor participa la alegeri
locale, precum şi candidaţii în funcţia de preşedinte şi vicepreşedinţi ale autorităţilor publice locale de nivelul doi şi le înaintează spre validare Consiliului
organizaţiei teritoriale (cu excepţia listei candidaţilor la funcţiile de consilieri municipali, Primar general şi viceprimari ai municipiului Chişinău);
f) întocmeşte lista candidaţilor pentru alegerile parlamentare, care vor reprezenta organizaţia teritorială şi o înaintează spre aprobare Consiliului organizaţiei
teritoriale;
g) organizează şi conduce campaniile electorale la nivel local şi răspunde
în faţa Consiliului organizaţiei teritoriale de îndeplinirea obiectivelor electorale;
h) aplică sau propune sancţiuni faţă de membrii partidului în conformitate cu
prevederile Statutului;
i) propune Consiliului organizaţiei teritoriale lista delegaţilor pentru participarea la Congres;
j) îndeplineşte hotărârile organismelor de conducere superioare;
k) organizează activităţile necesare îndeplinirii atribuţiilor sale, inclusiv organizează grupuri de lucru, cercuri de studii, conferinţe, întruniri şi alte activităţi
similare;
l) aprobă cererile de înscriere în partid în limita competenţei teritoriale;
m) adoptă decizii privind gestionarea mijloacelor fi
şi materiale ale
organizaţiei, verifi îndeplinirea obligaţiilor statutare şi prezintă rapoarte Consiliului organizaţiei teritoriale;

n) dispune de dreptul de a convoca şedinţa Comisiei Teritoriale de Cenzori;
o) decide modalitatea de creare a organizaţiilor locale în sectoarele municipiului Chişinău, alte municipii, oraşele-centre ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul doi şi oraşelor Ciadâr-Lunga şi Vulcăneşti în contextul prevederelor
art. 17.3 din Statut;
p) asigură organizaţiile locale cu legitimaţii, fi de evidenţă şi documentaţia
necesară pentru bună desfăşurare a activităţii acestora;
r) aprobă, la propunerea Preşedintelui Organizaţiei, modalitatea de repartizare a responsabilităţilor între vicepreşedinţi;
s) dispune de dreptul de exercitare a altor atribuţii ce ţin de activitatea organizaţiei teritoriale, care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe de
conducere ale organizaţiei.
34.4. Birourile Politice ale organizaţiilor din sectoarele municipiului Chişinău
sunt responsabile pentru întocmirea listelor candidaţilor în numele organizaţiei
la funcţiile de consilieri municipali, Primar general şi viceprimari ai municipiului
Chişinău şi prezentarea acestora pentru dezbateri la şedinţele Consiliilor organizaţiilor respective.
Articolul 35
35.1. Preşedintele organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii:
a) reprezintă Partidul în relaţiile ofi din zona lui de activitate şi semnează
toate procesele verbale ale organelor de conducere ale organizaţiei teritoriale;
b) asigură promovarea efi
a liniei politice de acţiune, stabilită de forurile
de conducere superioare ale Partidului;
c) organizează şi prezidează şedinţele Conferinţei, Consiliului şi Biroului Politic ale organizaţiei teritoriale la care participă. În caz de necesitate, el deleghează această funcţie unuia dintre vicepreşedinţi;
d) propune Consiliului organizaţiei candidaturile vicepreşedinţilor şi a secretarului organizaţiei teritoriale şi solicită, în caz de necesitate, revocarea acestora;
e) supune aprobării Biroului Politic măsurile pentru aplicarea hotărârilor conducerii centrale a Partidului;
f) propune sancţiuni faţă de membrii Partidului în conformitate cu prevederile
Statutului;
g) propune Biroului Politic repartizarea responsabilităţilor între vicepreşedinţii
organizaţiei;
h) propune, în contextul situaţiei descrise în art. 25.2 al Statutului, candidaţi
pentru Biroul Politic interimar;
i) informează periodic Biroul Politic Permanent şi Consiliul Politic Naţional
cu privire la activitatea organizaţiei teritoriale şi la evenimentele importante din
zona sa de responsabilitate şi activitate;

j) stabileşte schema organizatorică a aparatului de lucru al Partidului la nivel
de organizaţie teritorială şi angajează personalul necesar acestui aparat;
k) organizează activitatea secretarului organizaţiei teritoriale şi răspunde de
modul în care acesta îşi îndeplineşte atribuţiile;
l) răspunde de respectarea termenelor de rezolvare a cererilor de înscriere în
Partid, de transmitere a bazelor de date lunare la Secretariatul general al PPPDA şi de achitarea obligaţiilor fi
ale organizaţiei teritoriale;
m) răspunde de gestiunea bunurilor mobile şi imobile, precum şi a fondurilor
din dotarea organizaţiei teritoriale a Partidului;
n) asigură colectarea cotizaţiilor şi a donaţiilor din zona de activitate a organizaţiei teritoriale;
o) poate convoca şedinţa Comisiei Teritoriale de Cenzori;
p) conduce negocierile politice purtate la nivel teritorial împreună cu echipe,
pe care le formează dintre membrii Biroului Politic;
r) organizează desfăşurarea campaniei electorale în raza de activitate a organizaţiei respective.
35.2. Vicepreşedinţii organizaţiei teritoriale sunt responsabili de activitatea
organizaţiilor locale din sectoarele în raza de responsabilitate a organizaţiei teritoriale. Alte competenţe ale vicepreşedinţilor sunt stabilite de către Biroul Politic
al organizaţiei teritoriale, la propunerea Preşedintelui organizaţiei.
Articolul 36
36.1. Secretarul organizaţiei teritoriale este responsabil în faţa Preşedintelui
organizaţiei teritoriale şi a Secretarului General al Partidului de următoarele:
a) administrarea treburilor organizaţiei teritoriale;
b) evidenţa şi recrutarea personalului;
c) asigurarea funcţionării grupurilor de lucru;
d) organizarea Conferinţei;
e) pregătirea şedinţelor Consiliului şi ale Biroului;
f) gestionarea şi utilizarea adecvată a mijloacelor bugetare acumulate sau
alocate;
g) evidenţa membrilor PPPDA din organizaţia teritorială şi transmiterea tuturor documentelor necesare Secretarului General al PPPDA;
h) colectarea şi evidenţa cotizaţiilor şi a donaţiilor în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de colectare, evidenţă a cotizaţiilor şi a donaţiilor;
i) completarea şi păstrarea arhivelor organizaţiei.
Articolul 37
37.1. Comisia Teritorială de Cenzori este aleasă de către Consiliul Teritorial
şi e compusă din cel puţin 3 membri.

37.2. Comisia Teritorială de Cenzori efectuează controlul asupra activităţii de
gestionare a fondurilor şi a patrimoniului organizaţiei teritoriale.
37.3. Comisia Teritorială de Cenzori se convoacă în şedinţe după necesitate,
dar nu mai rar decât o dată la 6 luni la solicitarea Preşedintelui Organizaţiei Teritoriale, a Biroului Politic, a Consiliului Politic Teritorial, a Preşedintelui Comisiei
sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor. Hotărârile Comisiei se
adoptă cu votul majorităţii membrilor aleşi.
37.4. Hotărârile Comisiei Teritoriale de Cenzori pot fi contestate în Comisia
Centrală de Cenzori, hotărârea în cazul dat fi
una irevocabilă.
37.5. Comisia Teritorială de Cenzori activează în conformitate cu Regulamentul-tip al Comisiei de Cenzori, aprobat de către Consiliul Politic Naţional.

CAPITOLUL VIII

ORGANIZAREA LA NIVEL NAŢIONAL

Articolul 38
38.1. La nivel naţional PPPDA are următoarele organisme de conducere:
a) Congresul;
b) Consiliul Politic Naţional;
c) Biroul Politic Permanent;
d) Preşedintele;
e) Vicepreşedinţii;
f) Secretarul General.
Articolul 39
39.1. Congresul este forul suprem de conducere şi de decizie al PPPDA la
nivel naţional şi se compune din:
a) delegaţii desemnaţi de către Conferinţele Organizaţiilor Teritoriale;
b) delegaţii desemnaţi de către Conferinţele Organizaţiilor Extrateritoriale ale
cetăţenilor din diasporă.
Articolul 40
40.1. Congresul Ordinar se întruneşte o dată la cinci ani.
40.2. Congresul Extraordinar se întruneşte ori de cate ori este nevoie în condiţiile prevăzute de prezentul Statut.
Articolul 41
41.1. Convocarea Congresului se face de către Consiliul Politic Naţional sau
la cererea a mai mult de jumătate din Consiliile organizaţiilor teritoriale.

41.2. Consiliul Politic Naţional stabileşte data, locul, ordinea de zi, precum şi
numărul şi norma de reprezentare a delegaţilor.
41.3. Pentru Congresul Ordinar, convocarea se face cu cel puţin 60 de zile,
iar pentru Congresul Extraordinar, cu cel puţin 30 de zile înainte de data fi
pentru ţinerea Congresului.
Articolul 42
42.1. Congresul este legal constituit dacă sunt prezenţi mai mult de jumătate
din numărul delegaţilor, care reprezintă minimum două treimi din organizaţiile
teritoriale.
42.2. Pentru validarea mandatelor delegaţilor la Congresul PPPDA se constituie comisia de validare, alcătuită dintr-un număr impar de delegaţi, stabilit de
către Congres. Membrii Comisiei de validare sunt aleşi dintre delegaţii la Congresul PPPDA. Comisia de validare îşi alege un preşedinte. Comisia de validare
verifi mandatele delegaţilor, constată cvorumul statutar de şedinţă şi prezintă
Congresului procesul verbal cu privire la acestea.
Articolul 43
43.1. Lucrările Congresului sunt prezidate de către Preşedintele Partidului.
În cazul lipsei Preşedintelui, Congresul alege persoana care va prezida şedinţa
acestuia.
43.2. Documentele prezentate Congresului sunt supuse dezbaterii şi aprobării prin vot. Ordinea de zi a Congresului poate fi modifi
dacă pentru modifi
respectivă vor vota cel puţin trei pătrimi din numărul delegaţilor prezenţi.
43.3. În cazul în care Congresul este convocat şi pentru alegerea Preşedintelui Partidului, Preşedintele îşi depune mandatul, iar până la alegerea noului
Preşedinte, şedinţa Congresului va fi prezidată în continuare de către un vicepreşedinte, ales de către delegaţii la Congres.
43.4. După alegerea Preşedintelui, acesta va prelua conducerea şedinţei
Congresului.
43.5. Procesele verbale şi hotărârile Congresului vor fi semnate de către
Preşedintele Partidului, membrii prezidiului şi Secretarul General.
Articolul 44
Congresul Partidului are următoarele atribuţii:
a) adoptă/modifi Statutul Partidului, la propunerea Biroului Politic Permanent;
b) alege şi revocă membrii Consiliului Naţional;
c) alege şi revocă Preşedintele Partidului, precum şi îl exclude pe acesta din
rândurile membrilor la propunerea Consiliului Politic Naţional;
d) aprobă Programul politic al Partidului;

e) hotărăşte asupra raportului pentru activitatea de 5 ani a Comisiei Centrale
de Cenzori şi Comisiei de Onoare şi Arbitraj;
f) aprobă reorganizarea sau lichidarea Partidului.
Articolul 45
45.1. Consiliul Politic Naţional este organul suprem de conducere al PPPDA
şi exercită conducerea Partidului dintre Congrese, fi
compus din:
a) Preşedintele Partidului;
b) Vicepreşedinţii Partidului;
c) membrii Biroului Politic Permanent;
d) Secretarul General al Partidului;
e) preşedinţii organizaţiilor teritoriale;
f) preşedinţii organizaţiilor autonome extrateritoriale ale Partidului;
g) un număr de membri ai Partidului, stabilit de Congres.
Articolul 46
1.1. Şedinţele Consiliului Politic Naţional se convoacă cel puţin o dată la
şase luni sau/ori de cate ori este nevoie, la solicitarea Preşedintelui PPPDA,
sau a Biroului Politic Permanent, sau a majorităţii simple a membrilor acestuia.
Şedinţa Consiliului este deliberativă dacă sunt prezenţi mai mult de jumătate din
numărul de membri.
1.2. Absenţa nemotivată de la trei şedinţe consecutive ale Consiliului Politic
Naţional este considerată drept retragere a membrului respectiv din această
funcţie.
1.3. Deciziile Consiliului Naţional se adoptă cu majoritatea voturilor celor
prezenţi.
Articolul 47
47.1. Consiliul Politic Naţional are următoarele atribuţii:
a) alege şi revocă, la propunerea Preşedintelui Partidului, membrii Biroului
Politic Permanent în limita stabilită prin art. 49.2 din Statut;
b) alege şi revocă, la propunerea Preşedintelui Partidului, vicepreşedinţii
Partidului şi Secretarul General al Partidului;
c) adoptă măsurile ce se impun pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului;
d) adoptă Platforma Electorală pentru alegerile parlamentare, programul de
guvernare, precum şi programele şi politicile sectoriale ale Partidului, în funcţie
de evoluţia social-politică a ţării;
e) analizează activitatea parlamentarilor şi a demnitarilor Partidului în funcţiile publice din administraţia centrală şi dispune măsurile ce se impun;
f) desemnează, la propunerea Biroului Politic Permanent, candidaţii PPPDA

la funcţiile de Prim-ministru, Preşedinte al Republicii Moldova, de Preşedinte al
Parlamentului;
g) desemnează, la propunerea Biroului Politic Permanent, candidaţii Partidului pentru alegerile parlamentare;
h) poate solicita rapoarte de activitate de la persoanele propuse de către
partid în Guvern şi în administraţia publică centrală;
i) analizează şi aprobă rapoartele de activitate ale Biroului Politic Permanent,
ale grupurilor parlamentare;
j) convoacă şi stabileşte data, locul, numărul şi norma de reprezentare pentru delegaţii la Congres şi propune ordinea de zi a acestuia;
k) propune Congresului adoptarea/modifi
Statutului Partidului;
l) adoptă declaraţii şi rezoluţii;
m) aprobă toate regulamentele interne ale Partidului, cu excepţia cazurilor
prevăzute de Statut;
n) aplică sau propune sancţiuni faţă de membrii Partidului în conformitate cu
prevederile Statutului;
o) aprobă, la propunerea Biroului Politic Permanent, alianţe electorale cu
partide politice, precum şi decide cu privire la afi
internaţională a Partidului.
p) confi sau abrogă decizia Biroului Politic Permanent privind dizolvarea
Organizaţiei Teritoriale PPPDA în cel mult 60 de zile din data emiterii deciziei
respective de către Biroul Politic Permanent.
q) alege şi revocă membrii Comisiei Centrale de Cenzori şi membrii Comisiei de Onoare şi Arbitraj, precum şi dispune de dreptul de a convoca şedinţa
acestor Comisii;
r) dezbate rapoartele anuale ale Comisiei Centrale de Cenzori şi Comisiei
de Etică şi Arbitraj;
s) aproba mărimea cotizaţiilor pentru membrii Partidului şi modalitatea de
achitare a acestora;
t) modifi între Congrese, semnul permanent al Partidului, culoarea drapelului, precum şi semnul electoral, în condiţiile legii;
u) poate delega unele atribuţii Biroului Politic Permanent.
Articolul 48
48.1. În cadrul Partidului pot fi organizate diferite comisii de specialitate.
48.2. Comisiile de specialitate se organizează în conformitate cu decizia Biroului Politic Permanent prin intermediul Secretariatului general.
48.3. Comisiile constituite pe criterii sociale au ca scop reprezentarea şi promovarea intereselor categoriei sociale respective, încurajarea şi coordonarea
activităţilor organizate de acestea, întocmirea de rapoarte şi iniţiative legislative
în favoarea acestora.

48.4. Comisiile constituite pe criterii profesionale elaborează politicile sectoriale şi politicile publice pe domenii de interes major, pentru exprimarea opţiunilor
şi a soluţiilor propuse de către PPPDA.
Articolul 49
49.1. Biroul Politic Permanent este constituit din 11-15 persoane şi asigură
conducerea Partidului între şedinţele Consiliului Politic Naţional. Biroul Politic
Permanent se convoacă la iniţiativa Preşedintelui sau a majorităţii membrilor
Biroului.
49.2. Din componenţa Biroului Politic Permanent fac parte Preşedintele şi
Vicepreşedinţii Partidului, Secretarul General şi un număr de membri aleşi de
către Consiliul Politic Naţional, cu participarea obligatorie a 3 preşedinţi ai organizaţiilor teritoriale, ce reprezintă zonele Nord, Centru şi Sud. Biroul Politic Permanent este prezidat de către Preşedintele Partidului, iar în lipsa acestuia - de
către unul dintre Vicepreşedinţi, împuternicit de Preşedinte.
49.3. Membrii Biroului Politic Permanent îndeplinesc responsabilităţi pe domenii, stabilite prin decizia Biroului, la propunerea Preşedintelui Partidului.
49.4. Departamentele Biroului Politic Permanent pot fi create pentru activitatea Partidului în diverse domenii şi au dreptul să antreneze în activitatea lor
experţi în materie.
49.5. Şedinţa BPP este deliberativă în cazul prezenţei majorităţii membrilor
acestuia. Deciziile Biroului Politic se adoptă cu majoritatea membrilor Biroului.
Articolul 50
50.1. Biroul Politic Permanent are următoarele atribuţii:
a) asigură conducerea politică a Partidului între şedinţele Consiliului Naţional, pregăteşte şedinţele şi elaborează proiectele de hotărâri pentru Consiliul
Politic Naţional;
b) adoptă şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor de îndeplinire a hotărârilor organismelor de conducere ale Partidului la nivel naţional;
c) coordonează şi evaluează modul în care toate organizaţiile teritoriale îndeplinesc obiectivele ce decurg din Strategia şi Programele politice ale PPPDA;
d) coordonează activitatea grupurilor parlamentare;
e) elaborează şi propune Consiliului Politic Naţional Platforma electorală
pentru alegerile parlamentare, programul de guvernare şi alte programe şi politici sectoriale, ce ţin de activitatea politică a Partidului;
f) coordonează din numele Partidului negocierea alianţelor electorale şi
post-electorale;
g) propune Consiliului Politic Naţional spre desemnare candidaţii la funcţia
de Preşedinte al ţarii, Preşedinte al Parlamentului şi Prim-ministru, precum şi

lista candidaţilor pentru participarea la alegeri parlamentare;
h) desemnează candidaţi pentru funcţiile din Guvern şi din administraţia publică centrală, monitorizează activitatea acestora, precum şi activitatea reprezentanţilor Partidului în organele de administraţie publică locală;
i) coordonează cu organizaţiile teritoriale listele candidaţilor pentru funcţiile
de primari şi consilieri în cadrul autorităţilor publice locale de nivelul întâi şi doi,
care vor participa la alegeri locale din partea Partidului, precum şi lista candidaţilor în numele Partidului la funcţii de preşedinţi şi vicepreşedinţi ale autorităţilor
publice locale de nivelul doi şi dispune de dreptul de respingere a unor candidaţi,
dacă există suspiciuni privind integritatea sau/şi profesionalismul acestora;
j) în baza propunerilor organizaţiilor teritoriale din sectoarele municipiului
Chişinău, întocmeşte, aprobă şi modifi lista candidaţilor din numele Partidului
la funcţii de consilieri municipali, Primar general şi viceprimari ai municipiului
Chişinău;
k) organizează campaniile electorale parlamentare şi prezidenţiale şi contribuie la organizarea campaniilor electorale locale;
l) propune Consiliului Politic Naţional candidaţi pentru alegerile parlamentare;
m) desemnează Biroul Politic Teritorial interimar în situaţia descrisă în art.
25.2 al Statutului, dizolvă, în cazuri excepţionale, Birouri Politice Teritoriale sau
demite preşedinţii organizaţiilor teritoriale şi desemnează Birouri Politice Teritoriale interimare şi Preşedinţi interimari, precum şi, în cazuri excepţionale, dizolvă
Organizaţiile Teritoriale cu confi
ulterioară a deciziei de dizolvare prin hotărârea Consiliului Politic Naţional;
n) validează cererile de înscriere în PPPDA, depuse în cazuri excepţionale
la Secretariatul Partidului;
o) convoacă Consiliul Politic Naţional şi propune ordinea de zi a acestuia,
precum şi dispune de dreptul de a convoca şedinţele Comisiei Centrale de Cenzori şi Comisiei de Onoare şi Arbitraj;
p) raportează Consiliului Politic Naţional despre activitatea desfăşurată şi
rezultatele ei;
q) audiază rapoartele preşedinţilor organizaţiilor teritoriale, preşedinţilor organizaţiilor extrateritoriale şi a comisiilor de specialitate;
r) aprobă bugetul Partidului;
s) propune aplicarea de sancţiuni membrilor Partidului în conformitate cu
prevederile Statutului;
t) alege, în cazul vacanţei funcţiei de Preşedinte, un Preşedinte-interimar,
care va exercita această funcţie până la următorul Congres;
u) aprobă, la propunerea Preşedintelui Partidului, modalitatea de repartizare a
responsabilităţilor între vicepreşedinţi şi alţi membri ai Biroului Politic Permanent;
v) stabileşte numărul de secretari generali-adjuncţi şi atribuţiile acestora şi

creează în cadrul Partidului, în caz de necesitate, comisii de specialitate;
w) adoptă hotărârea privind schimbarea sediului Partidului;
x) desemnează reprezentanţii PPPDA peste hotare;
y) decide constituirea organizaţiilor extrateritoriale ale Partidului, fondarea
publicaţiilor Partidului şi desemnarea redactorilor-şefi ai acestor publicaţii, precum şi coordonează activitatea presei de partid;
z) dispune de dreptul de exercitare a altor atribuţii ce ţin de activitatea Partidului, care nu constituie competenţa exclusivă a altor organe de conducere la
nivel naţional.
Articolul 51
51.1. Preşedintele Partidului este garantul infăptuirii Programului politic, al
respectării Statutului şi al păstrării identităţii, unităţii şi prestigiului Partidului.
51.2. Preşedintele Partidului exercită conducerea şi coordonează activitatea
organismelor la nivel naţional, având următoarele atribuţii:
a) reprezintă Partidul în relaţiile ofi în ţară şi în străinătate, încheie în
numele Partidului toate actele juridice, inclusiv contractele de muncă şi semnează toate procesele verbale ale şedinţelor organelor de conducere ale Partidului la nivel naţional;
b) face declaraţii în numele Partidului;
c) dispune de dreptul de a convoca şedinţele Biroului Politic Permanent,
Consiliului Naţional Politic, Comisiei Centrale de Cenzori şi Comisiei de Etică
şi Arbitraj;
d) prezidează şedinţele la orice organism de conducere a Partidului la nivel
naţional;
e) conduce negocierile politice purtate în numele Partidului;
f) propune Consiliului Politic Naţional candidaturile Vicepreşedinţilor şi a Secretarului General, precum şi candidaturile membrilor Biroului Politic Permanent;
g) la propunerea Secretarului General, numeşte secretarii generali adjuncţi
şi aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Secretariatului general,
precum şi structura şi statele de personal ale acestuia;
h) poate să-şi aleagă consilieri politici, ale căror funcţii şi atribuţii sunt onorifi
i) poate invita la şedinţele Consiliului Politic Naţional anumite persoane să
participe la dezbateri;
j) poate delega unele competenţe potrivit Statutului;
k) propune Biroului Politic Permanent repartizarea responsabilităţilor pe domenii ale vicepreşedinţilor şi altor membri ai Biroului Politic Permanent;
l) numeşte pe unul din vicepreşedinţi responsabil pentru exercitarea funcţiei
de Preşedinte în cazuri când din motive obiective şi temporare nu poate îndeplini aceasta funcţie;

m) numeşte şi revocă Trezorierul Partidului.
n) formează Staful Electoral Central, desemnează şeful Stafului Central
pentru coordonarea campaniilor electorale în alegerile prezidenţiale şi parlamentare, elaborează şi asigură mecanisme de formare a fondurilor de fi
re a partidului şi campaniilor electorale.
Articolul 52
52.1. În cazul vacanţei funcţiei de Preşedinte, Biroul Politic Permanent alege
un Preşedinte interimar până la organizarea Congresului extraordinar, care se
convoacă în cel mult 3 luni din data când a apărut vacanţa funcţiei. În situaţia în
care Preşedintele este în imposibilitatea de a-şi exercita funcţia din motive obiective şi temporare, responsabilităţile acestei funcţii se asigură de către un Vicepreşedinte numit de către Preşedinte, însă această perioadă nu poate depăşi 6 luni.
52.2. Domeniile de competenţă ale Vicepreşedinţilor sunt stabilite de către
Biroul Politic Permanent, la propunerea Preşedintelui.
Articolul 53
53.1. Secretarul General răspunde de sistemul informaţional şi de aparatul
de lucru, asigură comunicarea dintre organismele de conducere la nivel central
şi organizaţiile teritoriale, asigură gestionarea surselor de fi
şi gestiunea
patrimoniului mobil şi imobil al Partidului.
53.2. În activitatea sa Secretarul General este ajutat de către secretarii generali adjuncţi, numiţi de către Preşedintele PPPDA la propunerea Secretarului
General.
53.3. Numărul şi atribuţiile secretarilor generali adjuncţi se stabilesc prin decizia Biroului Politic Permanent.
53.4. Secretarul General are următoarele atribuţii:
a) conduce activitatea Secretariatului general şi execută deciziile luate de
către instanţele superioare ale Partidului;
b) participă la şedinţele Biroului Politic Permanent cu drept de vot;
c) ţine evidenţa, comunică şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor Biroului Politic
Permanent;
d) este responsabil pentru elaborarea tuturor regulamentelor şi procedurilor
prevăzute de Statut, pe care le supune aprobării Consiliului Politic Naţional;
e) răspunde de activitatea sa în faţa Preşedintelui, fi subordonat direct
acestuia;
f) pregăteşte şedinţele Consiliului Politic Naţional şi ale Biroului Politic Permanent;
g) propune Preşedintelui structura statelor de personal, răspunde de recrutarea personalului şi pregătirea lui profesională;

h) asigură completarea şi păstrarea arhivelor Partidului;
i) asigură legătura cu organizaţiile teritoriale şi cu cele autonome;
j) propune Biroului Politic Permanent proiectul bugetului anual al Partidului;
k) semnează procesele verbale ale şedinţelor organelor centrale ale Partidului;
l) ţine şi actualizează Registrul Naţional al membrilor PPPDA;
m) este responsabil în faţa Preşedintelui şi a Biroului Politic Permanent de
gestionarea şi utilizarea adecvată a mijloacelor bugetare;
n) prezintă Biroului Politic Permanent rapoarte despre activităţile Secretariatului general şi perspectivele organizaţiei.
Articolul 54
54.1. Comisia Centrală de Cenzori este organul suprem de revizie contabilă
fi
de verifi
a gestionării fi
şi patrimoniului Partidului, compusă din cel puţin 3 persoane, care se alege de către Consiliul Politic Naţional,
în baza candidaturilor individuale, pentru o perioadă de cinci ani.
54.2.Comisia Centrală de Cenzori anual prezintă Consiliului Politic Naţional
un raport privind corectitudinea gestionării fi
şi patrimoniului Partidului.
54.3. Comisia Centrală de Cenzori funcţionează pe baza Regulamentului-tip,
aprobat de către Consiliul Politic Naţional al Partidului.
54.4. Comisia Centrală de Cenzori se convoacă în şedinţe după necesitate,
dar nu mai rar decât o dată la 6 luni la solicitarea Preşedintelui Partidului, Biroului Politic Permanent, a Consiliului Politic Naţional, a Preşedintelui Comisiei sau
la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor.
54.5. Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majorităţii membrilor aleşi.
54.6. Comisia Centrală de Cenzori verifi anual şi în caz de necesitate,
activitatea fi
a Partidului şi a structurilor lui, efectuând în acest scop
controale fi
interne, cu aplicarea normelor profesionale valabile pentru
auditorii fi
şi experţii contabili.
Articolul 55
55.1. Comisia de Etică şi Arbitraj este instanţa Partidului având atribuţii privind:
a) respectarea prevederilor Statutului, Programului şi Codului Etic ale Partidului;
b) soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile disciplinare;
c) soluţionarea contestaţiilor privind învestirea candidaţilor, alegerile interne,
alegerea delegaţilor la Conferinţe sau la Congres;
d) avizarea la cererea Biroului Politic Permanent asupra candidaturilor propuse
pentru alegerile parlamentare şi pentru funcţiile în administraţia publică centrală;

e) interpretarea, la solicitarea Preşedintelui, a Biroului Politic Permanent sau
a Secretarului General, a prevederilor Statutului sau a concordanţei Regulamentelor interne cu normele statutare.
55.2. Comisia de Etică şi Arbitraj funcţionează în conformitate cu Regulamentul aprobat de către Consiliul Politic Naţional.
55.3. Comisia de Etică şi Arbitraj este numită de către Consiliul Politic Naţional şi e alcătuită din 3-5 membri care au o verticalitate morală ce nu poate fi
contestată şi care nu fac parte din nicio altă structură de conducere a PPPDA.
Preşedintele Comisiei de Etică şi Arbitraj este ales, prin vot deschis sau secret,
de majoritatea simplă a membrilor Comisiei.
55.4. În caz de necesitate, Comisia de Etică şi Arbitraj propune Consiliului
Politic Naţional şi Biroului Politic Permanent retragerea sprijinului politic membrilor care deţin funcţii publice.
55.5. Şedinţele Comisiei sunt deliberative dacă la ele participă 2/3 din membri. Hotărârile se adoptă cu votul majorităţii membrilor aleşi.
55.6. Comisia de Etică şi Arbitraj se întruneşte la necesitate, la solicitarea
Preşedintelui Partidului, a Biroului Politic Permanent, a Consiliului Politic Naţional, a Preşedintelui Curţii sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor
săi.
55.7. Deciziile Comisiei de Etică şi Arbitraj sunt obligatorii pentru toţi membrii
PPPDA, precum şi pentru toate organismele de conducere ale Partidului.

CAPITOLUL IX PRESA PARTIDULUI
Articolul 56.
56.1. Libertatea de exprimare este asigurată în întregime în mass-media fondate de către Partid.
56.2. Publicaţiile fondate de către Partid exprimă doctrina şi viziunea politică
ale Partidului, adoptate de către organele lui de conducere.
56.3. Activitatea presei este coordonată de către Biroul Permanent Central.
56.4. Redactorii-şefi ai publicaţiilor fondate de către Partid sunt numiţi în
funcţie de către Biroul Permanent Central. Redactorii-şefi ai publicaţiilor fondate
de către Partid participă la şedinţele Biroului Permanent Central cu drept de vot
consultativ.

CAPITOLUL X PATRIMONIUL ŞI FONDURILE PARTIDULUI
Articolul 57
57.1. Partidul poate deţine bunuri mobile şi imobile, care sunt necesare activităţilor sale specifi
57.2. Sursele de fi
ale Partidului provin din:
a) cotizaţiile membrilor partidului;
b) donaţii benevole din partea persoanelor fi
şi juridice, în conformitate
cu legislaţia în vigoare;
c) venituri provenite din activităţi proprii;
d) subvenţii de la bugetul de stat;
e) alte surse, potrivit legii.
57.3. Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi în lei şi în
valută, deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în Republica Moldova şi se
gestionează prin trezorieri sau mandatari fi
numiţi de către preşedinţii
organizaţiilor locale, a organizaţiilor teritoriale, respectiv de către Preşedintele
PPPDA, cărora le prezintă rapoarte.
Articolul 58
58.1. Cotizaţia lunară de membru al Partidului se stabileşte în mărime de la
10 până la 20 de lei, în funcţie de venitul membrului de partid. Cotizaţiile sunt
achitate în monedă naţională, personal de către membrul de Partid cu o periodicitate lunară, trimestrială sau semestrială, prin virament în contul bancar al
partidului sau în numerar.
58.2. Regulamentul privind cuantumul cotizaţiilor de membru, procedura de
colectare şi evidenţă a cotizaţiilor şi donaţiilor, precum şi redistribuirea acestora,
este aprobat în condiţiile legii şi ale prezentului Statut, prin decizia Consiliului
Politic.
Articol 59
59.1. Activitatea fi
a Partidului la nivel naţional şi teritorial este controlată de către Comisiile Teritoriale şi cea Centrală de Cenzori, nu mai rar decât
o dată pe an.

CAPITOLUL XI

MODUL DE REORGANIZARE
ŞI LICHIDARE A PARTIDULUI

Articolul 60
60.1. Partidul îşi încetează activitatea prin:
a) reorganizare;
b) autodizolvare în baza hotărârii Congresului, adoptată în condiţiile stabilite
de prezentul Statut;
c) dizolvare, în baza hotărârilor organelor de stat abilitate, în conformitate cu
legislaţia în vigoare.
d) declarare a neconstituţionalităţii Partidului de către Curtea Constituţională.
60.2. Reorganizarea Partidului se efectuează, în condiţiile legii, prin contopire, absorbţie, fuzionare, divizare, separare sau transformare, cu notifi prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei
la organul de stat competent.
60.3. Autodizolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare, din lipsa fondurilor, în cazul reducerii numărului membrilor Partidului sub limita prevăzută de lege sau în cazul atingerii obiectivelor statutare
propuse.
60.4. Autodizolvarea sau dizolvarea Partidului este urmată de procedura de
lichidare, care se desfăşoară în conformitate cu legislaţia civilă în vigoare.
60.5. Activele rămase după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Partidului şi membrii organelor acestuia şi se utilizează
pentru realizarea scopurilor stabilite în Statut, conform hotărârii Congresului.

CAPITOLUL XII

DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

Articolul 61
61.1. Statutul PPPDA conţine principii, norme şi prevederi prin care se determină principiile, obiectivele, acţiunile şi modul de organizare a partidului.
61.2. Prevederile Statutului şi ale celorlalte Regulamente de organizare şi de
funcţionare ale structurilor, constituite conform Statutului, sunt obligatorii pentru
toate organizaţiile şi pentru toţi membrii PPPDA.
61.3. Prezentul Statut intră în vigoare din data înregistrării la Ministerul Justiţiei.
61.4. Congresul abilitează Secretariatul Congresului să efectueze modifi rile redacţionale, ortografi şi stilistice necesare, până la prezentarea actelor
de
înregistrare
la
Ministerul
Justiţiei.

