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Capitolul I 

DISPOZIȚII  GENERALE 

 

Articolul 1. Partidul Liberal Reformator 

(1) Partidul Liberal Reformator (în continuare – Partidul) este persoană juridică formată în baza asocierii benevole a 

cetăţenilor Republicii Moldova, fără deosebire de rasă, sex, origine etnică şi confesiune, având idealuri, doctrină, 

scopuri comune și care, prin activităţi comune şi în baza principiului liberei participări, contribuie la conceperea, 

exprimarea şi realizarea voinţei lor politice. 

(2) Partidul Liberal Reformator, în calitate de institut democratic al statului de drept, promovează valorile 

democratice şi pluralismul politic, contribuie la formarea opiniei publice, participă, prin înaintarea şi susţinerea 

candidaţilor, la alegeri şi la constituirea autorităţilor publice, stimulează participarea cetăţenilor la alegeri, 

participă, prin intermediul reprezentanţilor săi, la exercitarea în mod legal a puterii în stat, desfăşoară alte 

activităţi în conformitate cu legea, și în special cu normele Constituţiei Republicii Moldova, Legii nr. 294 din 21 

decembrie 2007 privind partidele politice, ale legislaţiei în  vigoare şi ale prevederilor prezentului Statut. 

(3) Partidul îşi poate înfiinţa structuri care să se ocupe de problemele specifice unor grupuri sociale sau profesionale. 

(4) În vederea realizării voinţei sale politice, Partidul se poate afilia la organizaţii politice internaţionale.  

Articolul 2. Forma organizatorico-juridică a Partidului 

(1) Forma organizatorico-juridică a Partidului este partid politic. 

(2) Partidul este persoană juridică din momentul înregistrării, dispune de patrimoniu, de conturi bancare, ştampilă, 

foi cu antet şi eliberează legitimații de membru pentru membrii săi. 

Articolul 3. Principiul teritorial de organizare a Partidului 

(1) Partidul se organizează după principiul de organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova. 

(2) Activitatea Partidului se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în deplină concordanță cu Programul 

său şi cu prezentul Statut, respectând prevederile Constituţiei şi ale legislaţiei în vigoare care reglementează 

activitatea partidelor. 

(3) Organele de conducere, organizațiile şi structurile Partidului trebuie să-şi aibă reşedinţa pe teritoriul aflat sub 

jurisdicţia Republicii Moldova.  

(4) Partidul nu-şi poate crea structuri şi organe în cadrul instituţiilor, al organizaţiilor şi al întreprinderilor. 

Articolul 4. Sediul Partidului 

(1) Adresa juridică și sediul central al Partidului Liberal Reformator: municipiul Chişinău, str. Columna nr. 103 B. 

(2) Adresa juridică și/sau sediul central al Partidului pot fi schimbate numai prin hotărârea Consiliului Politic. 

Articolul 5. Denumirea Partidului 

Denumirea integrală a Partidului este Partidul Liberal Reformator, iar denumirea prescurtată – PLR. 

Articolul 6. Statutul Partidului 

(1) Statutul Partidului Liberal Reformator reprezintă un ansamblu de principii, norme și prevederi prin care se deter-

mină obiectivele, structura și modul de acțiune și organizare a Partidului. 

(2) Pentru organizarea și funcționarea eficientă a Partidului la diferite nivele, se va elabora Regulamente de 

organizare și funcționare, care vor conține dispoziții și proceduri organizatorice și care se vor adopta și modifica 

de către Consiliul Politic Național. 

(3) Prevederile Statutului și ale Regulamentelor de organizare și funcționare sunt obligatorii pentru toate 

organizaţiile şi pentru toţi membrii Partidului. 

Articolul 7. Atributele Partidului 

(1) Simbolul permanent al Partidului reprezintă un vulture în zbor ascendent spre dreapta, pe aripă este reprezentată 

o rozasă compusă din 12 stele, ce simbolizează steagul Uniunii Europene, spațiul valoric în care tinde să se 

integreze Republica Moldova. Vulturul are la bază acronimul „PLR” și este de culoare albastru-închis cu 

degradeu spre albastru-deschis, stelele sunt de culoare galbenă. Vulturul are următoarea semnificaţie: vigoare, 

viziune, putere, rezistenţă, înălțime, perspective clare. Simbolul vulturelui în istorie este legat de momentele de 

glorie a poporului nostru. Liniile grafice ale acestui simbol sunt tăioase și sigure, element ce reprezintă 

tenacitate, exactitate, incisivitate. 

(2) Simbolul electoral al Partidului este identic cu simbolul permanent. 

(3) Culorile Partidului sunt: albastru-închis, albastru-închis cu degradeu spre albastru-deschis și galben. Drapelul 

Partidului este de culoare albă și conține elemente grafice cu culorile Partidului, în centru fiind plasat simbolul 

permanent cu acronimul „PLR” și inscripția „PARTIDUL LIBERAL REFORMATOR”. 

(4) Imnul Partidului Liberal Reformator este melodia „Libertate” pe versurile lui Ion Hadârcă. 

(5) Simbolul electoral, culorile şi drapelul Partidului pot fi modificate în conformitate cu legea de către Congres. 



Capitolul II 

PRINCIPIILE,  SCOPUL,  OBIECTIVELE  ȘI  

ACTIVITATEA PARTIDULUI 

 

Articolul 8. Principiile de activitate a Partidului 

(1) Partidul Liberal Reformator este un partid politic de centru-dreapta cu doctrină liberală, care militează pentru 

edificarea în Republica Moldova a statului de drept, democrat şi modern, în conformitate cu principiile generale 

ale Legii Supreme a Republicii Moldova. 

(2) Partidul activează în conformitate cu principiile legalităţii, transparenţei, publicităţii, libertăţii și egalităţii în 

drepturi a membrilor săi, precum şi cu alte principii şi valori democratice universale recunoscute. 

(3) Partidul militează pentru respectarea Constituţiei Republicii Moldova şi a legilor statului, a formei republicane 

de guvernământ, întărirea ordinii de drept, apărarea suveranităţii naţionale, asigurarea condiţiilor decente de trai, 

asigurarea liberei exprimări a voinţei politice a cetăţenilor, promovarea şi respectarea principiilor democraţiei, 

statului de drept,  pluralismului politic şi al separării  puterilor în stat. 

(4) Partidul este deschis colaborării cu instituţiile publice, cu alte partide şi organizaţii social-politice, economice, 

precum şi cu organizaţii neguvernamentale, religioase etc. din Republica Moldova şi de peste hotare. Conform 

deciziei organelor competente, Partidul poate stabili și menține legături internaţionale, cu încheierea unor 

acorduri de aderare la organizaţii internaţionale (europene şi mondiale), alte structuri etc. 

(5) Partidul pledează pentru oportunităţi și șanse egale atât pentru femei, cât și pentru bărbați de accedere în 

organele de conducere și funcții elective, astfel asigurând și promovând reprezentarea și implicarea activă a 

femeilor în viața politică, socială, culturală și economică a țării. 

(6) Prin conceptul pe care îl promovează, Partidul nu tolerează discriminarea pe criterii de rasă, naţionalitate, origine 

etnică, limbă, religie, sex, avere sau origine socială. 

(7) Partidul Liberal Reformator se poate asocia în blocuri politice, uniuni, asociaţii, alianţe, coaliții cu alte partide, în 

baza Hotărârii Consiliului Politic, cu respectarea prevederilor legale şi statutare. 

Articolul 9. Scopul Partidului 

(1) Scopul Partidului Liberal Reformator este promovarea valorilor liberale şi a intereselor naţionale: apărarea 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei şi ale familiei; consolidarea democrației,  pluralismului 

politic și  statului de drept; dezvoltarea economiei naționale, în condițiile concurenței libere; accesul liber și egal 

la educație, asistență socială și medicală de calitate; conectarea la spațiul economic și cultural european; 

promovarea valorilor și culturii românești și a altor valori universale recunoscute. 

(2) Întru atingerea dezideratelor enunțate, Partidul își propune să desfășoare o activitate politică consecventă și 

dinamică, pentru accederea la putere în mod legal, în urma alegerilor democratice și echitabile, prin intermediul  

reprezentanților săi ai autorităților publice locale și centrale.   

Articolul 10. Obiectivele Partidului 

(1) În activitatea sa, Partidul pledează pentru realizarea următoarelor obiective politice prioritare: 

Pe dimensiunea internă: 

a) asigurarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, în cadrul unui stat unitar şi 

independent; 

b) promovarea, respectarea și garantarea valorilor, principiilor și intereselor Republicii Moldova și ale cetățenilor 

acesteia; 

c) promovarea asigurării și respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor Republicii Moldova; 

d) garantarea accesului liber și echitabil al tuturor cetățenilor Republicii Moldova la înfăptuirea actului justiției; 

e) garantarea și asigurarea accesului liber și egal al cetățenilor  Republicii Moldova la educație, studii, încurajând 

educarea cetățenilor în spiritul democrației și participarea lor activă în viața publică; 

f) garantarea și asigurarea libertății depline a mass-media și alte forme de informare în masă, prin restrângerea 

oricărui control din partea autorităților publice și a reprezentanților acestora; 

g) constituirea și promovarea unei noi elite politice responsabile, formată din persoane integre  competente, necom-

promise și necorupte; 

h) garantarea și asigurarea accederii în funcții publice în baza concursului, pe criterii de profesionalism și 

meritocrație; 

i) asigurarea implementării standardelor europene în domeniul politic, economic, juridic, social și administrativ în 

vederea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană; 

j) garantarea realizării reformelor sociale, economice, judiciare, care ar crea mediul confortabil pentru dezvoltarea 

și creșterea bunăstării populației; 

k) garantarea și asigurarea unor relații armonioase între comunitățile etnice și religioase din Republica Moldova în 

baza standardelor internaționale; 

l) garantarea și asigurarea bunăstării cetățenilor prin eficientizarea activității organelor autorităților publice centrale 

și locale ca urmare a implementării reformelor administrative; 



m) dezvoltarea autonomiei locale prin promovarea principiilor descentralizării serviciilor publice, subsidiarității şi  

consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit;  

n) promovarea și garantarea implicării active a tineretului în viața publică și politică prin atragerea și participarea 

tinerilor în procesul decizional; 

o) garantarea respectării proprietății private ca factor ce contribuie la asigurarea progresului economic al țării. 

Pe dimensiunea externă: 

a) garantarea, susținerea și promovarea plenară a integrării  Republicii Moldova în Uniunea Europeană ca vector 

unic al politicii externe și cadru indispensabil de modernizare rapidă a societății; 

b) promovarea parteneriatului strategic privilegiat între Republica Moldova și România la un nou nivel calitativ, 

vizând relaţiile economice, diplomatice, politice şi spirituale, ce ar asigura stabilitate, prosperitate şi echilibru 

geopolitic regional;    

c) promovarea aderării Republicii Moldova la Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) în vederea 

creșterii securității teritoriale, militare și economice a statului; 

d) promovarea politicii de cooperare economică durabilă cu statele din regiunea Europei de Sud-Est; 

e) retragerea armatei şi arsenalului militar al Federaţiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova;  

f) soluţionarea diferendului transnistrean, având ca bază caracterul unitar şi indivizibil al statului; 

g) protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor Republicii Moldova din diasporă și facilitarea reintegrării 

persoanelor dornice de a reveni în Republica Moldova, precum și consolidarea capacităţilor diasporei 

organizate în diverse structuri (asociaţii şi federaţii de asociaţii, grupuri de iniţiativă, grupuri de interese etc.). 

Articolul 11. Activitatea Partidului 

În scopul realizării obiectivelor sale, Partidul Liberal Reformator desfăşoară următoarele activităţi: 

a) informează opinia publică despre activitatea sa, propagă ideile, scopurile, obiectivele cuprinse în Program şi 

Statut, colaborează și comunică permanent cu societatea civilă; 

b) consultă  cetăţenii în toate problemele de interes major; 

c) organizează, în condiţiile legii, manifestaţii de masă, acţiuni de protest, întruniri publice, demonstraţii, adunări 

populare,  precum şi alte acţiuni publice; 

d) elaborează  proiecte de politici publice şi programe în domeniile social, economic, cultural şi politic; 

e) participă de sine stătător sau în coaliţie cu alte partide şi organizaţii social-politice la alegerile în organele repre-

zentative ale puterii de stat de toate nivelurile, precum şi la formarea organelor autorităţilor publice; 

f) participă activ, prin intermediul reprezentanţilor săi, la conducerea statului; 

g) formează Guvernul sau participă la coaliţii guvernamentale; 

h) se reprezintă  în autoritățile administraţiei publice locale şi centrale; 

i) editează  şi difuzează publicaţii ori  alte materiale publicitare; 

j) încurajează  constituirea de asociaţii, fundaţii şi cluburi liberal reformatoare; 

k) desfășoară acţiuni de formare în politică şi administraţie; 

l) desfăşoară activități legate de administrarea proprietăţilor sale ce rezultă direct din scopurile prevăzute în 

prezentul  Statut; 

m) desfăşoară acţiuni culturale, sportive şi de recreere; 

n) desfăşoară orice alte activităţi neinterzise de lege. 

 

 

Capitolul III 

MEMBRII  PARTIDULUI  LIBERAL  REFORMATOR 

 

Articolul 12. Categoriile de membri 

Partidul Liberal Reformator are următoarele categorii de membri: 

a) membri activi; 

b) membri de onoare. 

Articolul 13. Dobândirea calității de membru 

(1) Membru al Partidului Liberal Reformator poate fi orice cetăţean al Republicii Moldova care, potrivit normelor 

legale, are dreptul la vot. 

(2) Nu poate fi membru al Partidului Liberal Reformator persoana căreia, conform prevederilor legale, îi este 

interzisă participarea la activităţi cu caracter politic.  

(3) Aderând la Partidul Liberal Reformator, orice persoană este obligată să declare în scris, pe propria răspundere, 

dacă este sau nu membru al altui partid politic. 

(4) Pentru a deveni membru al Partidului Liberal Reformator, cetăţeanul Republicii Moldova va depune o cerere 

adresată uneia dintre organizaţiile de orice nivel ale Partidului. 

(5) Organizaţia care a primit cererea o va repartiza ulterior organizaţiei Partidului solicitate de cetăţean, în cazul în 

care acesta nu doreşte să activeze acolo unde îşi are viza de reşedinţă. 



(6) Hotărârea de acceptare sau de respingere a cererii de aderare va fi luată de către Biroul Politic Local, Biroul  

Politic Teritorial și respectiv Biroul Politic Național al Partidului, unde a fost repartizată cererea. 

(7) Organizația locală va restitui în termen de 10 (zece) zile cererea de aderare solicitantului, dacă solicitantul nu 

întruneşte cerinţele legale de obţinere a calităţii de membru de Partid cu indicarea motivelor respingerii. 

(8) Atestarea aderării solicitantului la Partid se efectuează prin eliberarea legitimaţiei de   membru. 

(9) Pot deveni membri ai Partidului Liberal Reformator şi cetăţenii Republicii Moldova care domiciliază în 

străinătate. Ei se vor întruni în birouri (consilii) ale Diasporei Liberal Reformatoare, iar adresa juridică a acestora 

va coincide cu  sediul central al Partidului.   

Articolul 14. Membrii de onoare 

 Pentru merite deosebite, devotament, abnegaţie în activitatea îndelungată desfăşurată în cadrul Partidului, poate 

fi atribuită demnitatea de membru de onoare unor persoane notorii atât  din ţară, cât și din străinătate, care dețin 

cetăţenia Republicii Moldova. 

Articolul 15. Preşedintele de onoare al Partidului Liberal Reformator 

(1) Pentru modul deosebit în care a condus Partidul, a contribuit la realizarea Programului politic,  a asigurat 

respectarea Statutului Partidului, poate fi atribuită calitatea de preşedinte de onoare al Partidului Liberal 

Reformator. 

(2) Propunerea privind atribuirea înaltei demnităţi prevăzute în alin. (1) se va face de către președinte/copreședinți,  

Biroul Politic Național sau Consiliul Politic Național şi se aprobă de Congresul Național. 

Articolul 16. Legitimația de membru de Partid 

(1) Atestarea aderării membrului la Partid se efectuează în baza legitimaţiei de  membru, eliberată pentru fiecare 

persoană care a dobândit calitatea de membru şi a fost înregistrată în evidenţa membrilor de Partid. 

(2) Modelul legitimației de membru se stabilește de Consiliul Politic Național. 

(3) Legitimaţia de membru este semnată de preşedintele sau copreședinții Partidului și de președintele organizației 

locale/teritoriale din care face parte membrul respectiv. 

Articolul 17. Drepturile membrilor Partidului 

(1) Membrii Partidului au următoarele drepturi: 

a) să-şi exprime, în mod liber, opiniile în cadrul tuturor forumurilor Partidului; 

b) să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de a le exprima şi de a le supune dezbaterii în cadrul organelor de 

conducere ale Partidului; 

c) să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiilor din care fac parte şi cu privire la hotărârile organelor de 

conducere locale, teritoriale şi centrale; 

d) să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere ale Partidului; 

e) să fie propuşi şi promovaţi în funcţii în toate sferele de activitate ale Partidului; 

f) să beneficieze gratuit de consultaţii politice, juridice, economice şi de alt ajutor din partea subdiviziunilor 

respective ale Partidului şi organelor de conducere ale acestora; 

g) să reprezinte Partidul, în calitate de delegaţi, la congrese, conferinţe, simpozioane şi la alte manifestări politice şi 

culturale, naţionale şi internaţionale; 

h) să sponsorizeze Partidul cu mijloace financiare şi materiale; 

i) să se autosuspende pe anumite termene din calitatea de membru; 

j) să renunțe la calitatea de membru al Partidului în modul stabilit. 

(2) Orice limitare a acestor drepturi, cu excepția celor legale şi statutare este interzisă şi atrage răspunderea 

disciplinară a celor ce le vor încălca. 

Articolul 18. Obligațiile membrilor Partidului  

(1) Membrii Partidului Liberal Reformator au următoarele obligaţii: 

a) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului și Programului politic al Partidului; 

b) să cunoască și să respecte Regulamentele de funcționare și alte acte interne ale Partidului şi să contribuie la 

înfăptuirea lor; 

c) să respecte și să îndeplinească hotărârile organelor de conducere şi ale Curţii de Etică şi Arbitraj; 

d) să participe la activitatea organizaţiilor din care fac parte sau a organelor de conducere în care au fost aleşi; 

e) să respecte pluralismul de idei şi opinii, să contribuie la realizarea hotărârilor organizaţiei locale, teritoriale şi ale 

organelor ierarhic superioare Partidului, să-și onoreze obligaţiile de partid; 

f) să îndeplinească cu demnitate, competență și cinste mandatul primit în numele Partidului la exercitarea 

funcţiilor publice, inclusiv de demnitate publică, în care au fost desemnaţi sau aleşi; 

g) să plătească cotizaţia de membru. 

Articolul 19. 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. Hotărârea de suspendare sau de reluare a calităţii de membru de 

partid este adoptată de Biroul Politic al organizaţiei din care face parte membrul suspendat, în baza unei cereri 

scrise.  



(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. În cazul deținerii funcțiilor de 

conducere, autosuspendarea atrage demisia din funcțiile  respective.  

(3) Suspendarea se consemnează în Registrul de evidență a membrilor organizaţiei de Partid.  

(4) Reluarea calităţii de membru se face printr-o cerere scrisă adresată organizaţiei care a efectuat suspendarea. 

(5) Persoana care şi-a suspendat apartenenţa la Partid nu poate alege sau nu poate fi aleasă în organele de conducere 

ale Partidului.  

Articolul 20. Pierderea calității de membru 

(1) Calitatea de membru al Partidului Liberal Reformator se pierde prin: 

a) renunţare; c) excludere; 

b) înscriere în alt partid; d) deces. 

Articolul 21. Renunțarea la calitatea de membru 

 Renunţarea la calitatea de membru al Partidului se face prin depunerea unei cereri, în formă scrisă, adresată 

organizaţiei din care face parte membrul. 

Articolul 22. Abateri disciplinare grave 

Se consideră  abateri disciplinare grave: 

a) încălcarea, în mod deliberat, a prevederilor Statutului, regulamentelor de organizare și funcţionare, a altor acte 

normative interne ale Partidului; 

b) nerespectarea hotărârilor organelor de conducere ale Partidului, dacă au fost luate atitudini publice contrare 

politicii şi strategiei generale a Partidului; 

c) condamnarea persoanei respective, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, inclusiv exercitarea drepturilor 

politice; 

d) încadrarea persoanei respective în activitatea altor partide şi organizaţii social-politice; 

e) alte abateri care au adus prejudicii grave intereselor Partidului. 

Articolul 23. Abateri disciplinare mai puțin grave 

Se consideră abateri disciplinare mai puţin grave: 

a) neparticiparea repetată şi nemotivată a membrului Partidului la şedinţele şi activităţile organizaţiei din care face 

parte; 

b) încălcarea sau limitarea drepturilor altor membri ai partidului, prevăzute de prezentul Statut; 

c) neîndeplinirea sarcinilor asumate sau insubordonarea faţă de organul de conducere al organizaţiei; 

d) alte abateri. 

Articolul 24. Sancțiunile disciplinare  

În cazul săvârşirii unor abateri disciplinare, membrului i se pot aplica una sau mai multe din următoarele 

sancţiuni disciplinare: 

a) avertismentul în scris; 

b) suspendarea din funcţia de partid pe termen limitat; 

c) suspendarea din calitatea de membru al Partidului pe o durată de cel mult un an; 

d) destituirea din funcția de partid; 

e) retragerea sprijinului politic pentru cei aflați în funcții publice; 

f) excluderea din Partid. 

Articolul 25. Procedura de aplicare a sancțiunilor disciplinare 

(1) Până la aplicarea sancţiunii disciplinare, organul abilitat cu sancţionarea este obligat să ceară membrului de 

partid o explicaţie scrisă privind abaterea comisă. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un 

proces-verbal. 

(2) În anumite cazuri, organele abilitate să aplice sancţiuni pot crea comisii pentru organizarea unei anchete interne 

privind abaterea disciplinară. 

(3) Membrul Partidului care a săvârşit abaterea va fi invitat la şedinţă, unde poate să dea explicaţii,  precum şi să 

prezinte probe  întru susţinerea sa. 

(4) Hotărârea cu privire la sancţionarea disciplinară se va comunica în termen de 15 zile de la data adoptării. 

(5) În cazul săvârşirii abaterilor disciplinare grave, stipulate în art. 22, celui sancționat i se aplică pedeapsa de 

excludere din Partid, conform art. 24, litera (f). 

(6) În cazul comiterii abaterilor disciplinare mai puțin grave, stipulate în art. 23, celui sancționat i se aplică una sau 

mai multe pedepse stipulate în art. 24, cu excepția literei (f). 

(7) Sancțiunile disciplinare se aplică în modul următor: 

a) pentru membrii organizației locale/teritoriale, în baza hotărârii Biroului Politic Local/Teritorial; 

b) pentru președintele, vicepreședinții, secretarul și membrii Biroului Politic Local, 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 Politic Național; 



d) pentru membrii Biroului Politic Național, membrii Comisiei Naţionale de Cenzori, membrii Curţii de Etică şi 

Arbitraj, în baza hotărârii Consiliului Politic Național; 

e) pentru  președintele Partidului, copreședinții, vicepreşedinţii, secretarul general, membrii Consiliului Politic 

Național,  președintele Comisiei Naționale de Cenzori, președintele Curții de Etică și Arbitraj, în baza hotărârii 

Congresului Național al Partidului. 

(8) Hotărârea de aplicare a sancțiunii disciplinare se adoptă cu votul majorităţii simple  al membrilor/delegaților  

prezenți ai organului competent să aplice sancțiunea disciplinară. 

(9) Organele de conducere care pot aplica sancţiuni disciplinare se pot sesiza şi din oficiu.  

Articolul 26. Procedura de contestare a sancțiunilor disciplinare 

(1) Hotărârea de sancţionare poate fi contestată de către membrul sancţionat la Curtea de Etică și Arbitraj a 

Partidului în termen de 30 de zile de la comunicare. 

(2) Contestarea înaintată de membrul Partidului va fi examinată de organul respectiv în termen de 30 de zile din data 

depunerii. 

Articolul 27. 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/reşedinţa, având la bază acordul scris al simpatizantului. Simpatizanţii Partidului nu pot să aleagă şi să 

fie aleşi, nu achită cotizaţii de membru de Partid.  

(3) 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 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI ORGANELE DE CONDUCERE ALE PARTIDULUI LIBERAL 

REFORMATOR 

 

Articolul 28.  Principiul de organizare 

 Partidul Liberal Reformator este creat şi funcţionează după principiul de organizare administrativ-teritorială al 

Republicii Moldova.  

Articolul 29. Structura Partidului 

 Partidul Liberal Reformator este constituit din: 

– Organizaţii locale (sătească, comunală, orășenească); 

– Organizaţii teritoriale (raionale, de sector în municipiile Chișinău şi Bălți, unitatea administrativ-teritorială cu statut 

special);  

– Organizația națională.  

Articolul 30. Organele de conducere ale Partidului 

 Organele de conducere ale Partidului Liberal Reformator sunt: 

(1) La nivel local: 

– Adunarea Generală Locală; 

– Biroul Politic Local. 

(2) La nivel teritorial: 

– Conferința Teritorială; 

– Consiliul Politic Teritorial; 

– Biroul Politic Teritorial. 

(3) La nivel național: 

– Congresul Național; 

– Consiliul Politic Național; 

– Biroul Politic Național. 

Secțiunea 1 

Organizarea la nivel local 

Articolul 31. Structura organizației locale 

(1) La nivel local, Partidul Liberal Reformator are următoarele organe de conducere: 

– Adunarea Generală Locală; 

– Biroul Politic Local. 

(2) Organizația locală se constituie conform prezentului Statut, dacă întrunește cel puțin 3 membri. 



Articolul 32. Adunarea Generală a organizației locale 

(1) Adunarea Generală Locală este organul suprem de conducere al organizaţiei locale. 

(2) Adunarea Generală Locală se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decât o dată pe an, de către președintele 

organizației,  Biroul Politic Local, Biroul Politic Teritorial, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor 

organizaţiei. 

(3) Adunarea Generală Locală are următoarele atribuţii: 

a) decide cu privire la constituirea organizaţiei; 

b) aprobă programul de activitate a organizației pentru perioada următoare; 

c) alege pentru o perioadă de  2 (doi)  ani preşedintele, vicepreşedinții şi secretarul Biroului Politic Local sau îi 

revocă din funcții; 

d) alege membrii Biroului Politic Local pentru o perioadă de 2  (doi) ani sau  îi revocă din funcții;  

e) alege trezorierul  pe un termen de  2 (doi) ani sau îl  revocă din funcție; 

f) alege delegaţii la Conferința organizaţiei teritoriale; 

g) aprobă listele candidaţilor la funcțiile de primari și consilieri locali; 

h) confirmă candidaţii la diferite funcţii pentru organele de conducere ale Partidului, ierarhic superioare, precum și 

alte funcții publice, inclusiv de demnitate publică; 

i) analizează activitatea desfăşurată de organele de conducere alese, precum şi a membrilor aleşi sau numiţi în 

administraţia publică locală şi aprobă programele de activitate a acestora; 

j) confirmă membrii de partid responsabili (lideri) ai structurilor  create la nivel de  regiuni, sectoare, secții de 

votare ș.a. propuși de către  Biroul Politic Local; 

k) elaborează şi adoptă programe și strategii de activitate în campaniile electorale în cadrul localității (oraș, 

comună, sat), regiunii, secției de votare; 

l) adoptă decizii cu privire la raportul de activitate a preşedintelui și a Biroului Politic Local; 

m) examinează şi ia decizii asupra tuturor chestiunilor ce ţin de activitatea organizaţiei;  

n) îndeplinește alte atribuții care nu contravin prevederilor legale şi prezentului Statut. 

(4) Adunarea Generală Locală este deliberativă, dacă la ea participă majoritatea membrilor organizaţiei și adoptă 

hotărâri cu votul majorităţii simple al membrilor prezenți. 

Articolul 33. Biroul Politic Local 

(1) Biroul Politic Local este organul de conducere al organizației în perioada dintre adunările generale locale şi se 

întruneşte după necesitate, dar nu mai rar decât o dată pe lună, la solicitarea preşedintelui  sau a cel puţin 1/3 din 

numărul membrilor săi. 

(2) Şedinţele Biroului Politic Local sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor săi și adoptă 

hotărâri cu votul majorităţii simple al membrilor prezenți. 

(3) Biroul Politic  Local are următoarele atribuţii: 

a) coordonează  activitatea organizației locale în intervalul dintre adunările generale; 

b) transmite Biroului Politic Teritorial listele de candidați pentru alegerile locale (primari și consilieri locali), 

aprobate de Adunarea Generală Locală, pentru a fi înaintate către circumscripțiile electorale competente; 

c) monitorizează implementarea hotărârilor Adunării Generale Locale şi a obligaţiilor membrilor Partidului; 

d) organizează diverse manifestări în scopul creării unei imagini favorabile a Partidului în localitate; 

e) se ocupă permanent de cooptarea și atragerea noilor membri ai Partidului în cadrul organizaţiei locale; 

f) aprobă cererile de aderare la Partid la nivel local și ține Registrul de evidență a membrilor Partidului la nivel 

local, precum și Registrul simpatizanților Partidului; 

g) propune Adunării Generale Locale candidaţi la diferite funcţii pentru organele de conducere ale Partidului 

ierarhic superioare, precum și alte funcții publice, inclusiv de demnitate publică; 

h) planifică și organizează  campanii electorale și implementează programele și strategiile de activitate în 

campaniile electorale elaborate de Adunarea Generală Locală; 

i) gestionează mijloacele financiare şi materiale ale organizaţiei locale; 

j) aplică sancțiunile disciplinare pentru membrii organizației locale, în afară de președintele, vicepreședinții, 

secretarul și membrii Biroului Politic Local; 

k) îndeplinește alte atribuții care nu contravin prevederilor legale şi prezentului Statut; 

l) stabileşte atribuţiile vicepreşedinţilor organizaţiei locale. 

Articolul 34. Președintele organizației locale 

(1) Preşedintele organizației locale are următoarele atribuţii: 

a) exercită conducerea curentă a tuturor organelor de conducere a organizaţiei locale; 

b) reprezintă Partidul în relaţiile oficiale în aria lui de activitate; 

c) semnează documentele privind mijloacele financiare ale organizaţiei; 

d) semnează actele oficiale ale organizaţiei; 

e) asigură implementarea hotărârilor Adunării Generale Locale şi ale organelor de conducere ierarhic superioare; 

f) îndeplinește alte atribuții în vederea exercitării atribuțiilor sale. 

(2) În vederea exercitării funcției sale, președintele poate emite dispoziții și semna procesele-verbale ale Adunării 

Generale și Biroului Politic Local. 



Articolul 35. Secretarul organizației locale 

Secretarul organizației locale se subordonează preşedintelui şi are următoarele atribuţii:  

a) coordonează activităţile organizatorice şi administrative;  

b) ţine evidenţa membrilor de partid;  

c) este responsabil de arhiva organizaţiei;  

d) dirijează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor organizaţiei;  

e) îndeplineşte alte atribuţii, în conformitate cu hotărârile Adunării Generale sau a Biroului Politic Local. 

Articolul  36. Trezorierul 

(1) Trezorierul are următoarele atribuții: 

a) urmărește încasarea cotizațiilor și este responsabil de evidenţa sumelor încasate; 

b) răspunde de activitatea financiară a organizației locale și ține evidența resurselor financiare și materiale; 

c) prezintă rapoarte de activitate financiară Biroului Politic Local, care vor fi aprobate de Adunarea Generală; 

d) poartă răspundere pentru orice iregularitate financiară. 

(2) Trezorierul poate cumula și funcția de secretar al organizației locale. 

Secțiunea 2 

Organizaţia la nivel teritorial  

Articolul 37. Structura organizației teritoriale 

(1) Organizaţia teritorială  (raională, municipală, de sector, unitatea administrativ teritorială cu statut special)  este 

formată din organizaţii locale ale Partidului Liberal Reformator. 

(2) Organizaţiile teritoriale (raionale și de sector)  ale Partidului Liberal Reformator au următoarele organe de 

conducere: 

– Conferința Teritorială; 

– Consiliul Politic Teritorial; 

– Biroul Politic Teritorial. 

(3) La nivelul municipiului Chișinău se constituie Biroul Politic al municipiului Chișinău. 

(4) La nivelul municipiului Bălți se constituie următoarele organe de conducere: 

– Conferința Municipală; 

– Biroul Politic Municipal. 

(5) Componența Biroului Politic Municipal Bălți este aleasă de Conferința Municipală și este constituită din 15 – 17 

membri, inclusiv președinții organizațiilor locale ale municipiului Bălți. 

(6) Organizaţiile teritoriale exercită funcţiile de organizare, coordonare şi asistenţă a activităţii organizaţiilor locale 

ale Partidului. 

(7) La nivel teritorial pot fi create, de către Consiliul Politic Teritorial, structuri și organe de specialitate, 

profesionale, sociale, pe interese  ale Partidului.  

Articolul 38. Conferința Teritorială 

(1) Organul de conducere al organizaţiei teritoriale este Conferința Teritorială. 

(2) Delegaţii la Conferință sunt aleşi de către Adunarea Generală Locală, în baza normei de reprezentare stabilită de 

Biroul Politic Teritorial. 

(3) Conferința Teritorială se convoacă după necesitate, dar nu mai rar decât o dată la doi ani, la cererea a cel puțin 

1/3 din numărul  membrilor  Biroului Politic Teritorial, la cererea a cel puțin 1/3 din numărul organizaţiilor 

locale sau la cererea Biroului Politic Național. 

(4) Conferința Teritorială este deliberativă, dacă la lucrările ei participă majoritatea delegaţilor aleşi. 

(5) Hotărârile Conferinței Teritoriale se adoptă cu votul majorităţii delegaţilor prezenţi. 

(6) Conferința are următoarele atribuţii: 

a) adoptă hotărâri pentru realizarea Programului şi a Strategiei Partidului la nivel teritorial cu scopul realizării 

obiectivelor Partidului  în campaniile electorale; 

b) alege  președintele, vicepreședinții și secretarul organizației teritoriale pentru o perioadă de 2 (doi) ani sau îi 

revocă din funcții;  

c) alege trezorierul pe o perioadă de 2 (doi) ani sau îl  revocă din funcție și aprobă Raportul de activitate al 

trezorierului; 

d) alege membrii Consiliului Politic Teritorial pe un termen de 2  (doi) ani sau revocă membrii Consiliului Politic 

Teritorial; 

e) dezbate şi aprobă Raportul de activitate al președintelui organizației şi programul de activitate pentru perioada 

următoare; 

f) alege delegaţi la Congres, conform normelor de reprezentare stabilite de Biroul Politic Național; 

g) analizează activitatea organelor de conducere pe care le-au ales şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în administraţia 

locală; 

h) poate delega unele atribuţii Consiliului Politic Teritorial, inclusiv atribuţia de alegere/revocare a preşedintelui 

organizaţiei;  

i) îndeplineşte alte atribuţii, care nu contravin prevederilor prezentului Statut.  



Articolul 39. Consiliul Politic Teritorial 

(1) Consiliul Politic Teritorial coordonează activitatea organizaţiei teritoriale în perioada dintre conferințele 

teritoriale.  

(2) Şedinţele Consiliului Politic Teritorial sunt convocate după necesitate, dar nu mai rar decât o dată la 6 luni, de 

către preşedintele organizaţiei teritoriale, la cererea a cel puțin 1/3 din membrii  Biroului Politic Teritorial sau la 

cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi. 

(3) Şedinţele Consiliului Politic Teritorial sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor aleşi, iar 

hotărârile Consiliului se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi. 

(4) Consiliul Politic Teritorial are următoarele atribuţii: 

a) alege Biroul Politic Teritorial pentru o perioadă de 2 (doi) ani; 

b) asigură realizarea hotărârilor Conferinței Teritoriale; 

c) realizează Programul Partidului la nivel teritorial şi hotărârile organelor ierarhic superioare ale Partidului; 

d) stabileşte strategia de dezvoltare teritorială, locală și aprobă  proiectele şi programele de implicare a structurilor 

şi a organelor locale în realizarea efectivă a acestora; 

e) alege, în cazul încetării înainte de termen a mandatului, președintele interimar, vicepreședinții interimari, 

secretarul interimar și trezorierul interimar până la alegerea noilor persoane în organele de conducere conform 

prevederilor statutare; 

f) desemnează şeful staffului electoral teritorial în campaniile electorale; 

g) aprobă/modifică  listele de candidaţi  la funcţiile de consilieri municipali, raionali, primari de municipii şi le 

transmite Biroului Politic Teritorial pentru a fi înaintate circumscripţiilor electorale, cu excepţia listei 

candidaţilor la funcţiile de consilieri ai municipiului Chişinău şi a candidaturii la funcţia de primar general al 

municipiului Chişinău; 

h) Consiliul Politic Teritorial de sector din municipiul Chișinău  propune Biroului Politic Național  lista 

candidaţilor pentru consilierii municipali şi a candidaturii la funcţia de primar general al municipiului Chişinău; 

i) stabileşte domeniile de coordonare și activitate ale vicepreşedinţilor organizației teritoriale; 

j) îndeplinește alte atribuții care nu contravin prevederilor legale şi prezentului Statut. 

Articolul 40. Biroul Politic Teritorial 

(1) Biroul Politic Teritorial coordonează activitatea curentă a organizaţiei teritoriale.  

(2) Biroul Politic Teritorial este convocat după necessitate, dar nu mai rar de o dată pe lună, de către preşedintele 

organizaţiei teritoriale sau la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi. 

(3) Şedinţele Biroului Politic Teritorial sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor săi, iar 

hotărârile se adoptă cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi. 

(4) Biroul Politic Teritorial are următoarele atribuţii: 

a) coordonează şi planifică activitatea organizației, precum şi a organizaţiilor locale între şedinţele Consiliului 

Politic Teritorial; 

b) informează Consiliul Politic Teritorial asupra activităţii organizaţiei; 

c) înaintează către circumscripţiile electorale respective listele de candidați desemnați de Consiliul Teritorial la 

funcțiile de consilieri municipali, raionali, primari de municipii și listele de candidați pentru alegerile locale 

(primari și consilieri locali), aprobate de adunările generale locale către circumscripțiile electorale respective; 

d) aprobă planurile de activitate şi monitorizează realizarea acestora; 

e) organizează diverse acţiuni şi manifestări cu caracter politic, cultural, educativ, civic ş.a. în conformitate cu 

programul de activitate aprobat în scopul promovării unei imagini favorabile a Partidului în teritoriu; 

f) organizează activitățile electorale la nivel teritorial; 

g) înaintează membrii Partidului la diferite funcţii în cadrul organelor administraţiei publice locale, inclusiv de 

demnitate publică ș.a.; 

h) aplică sancțiunile disciplinare pentru președintele, vicepreședinții, secretarul și membrii Biroului Politic Local; 

i) îndeplinește alte atribuții care nu contravin prevederilor legale şi prezentului Statut. 

Articolul 41. Președintele organizației teritoriale 

(1) Președintele organizației teritoriale este ales de Conferința Teritorială cu votul majorităţii simple a delegaților 

prezenți, pe un termen de doi ani.  

(2) Preşedintele organizației teritoriale este și președinte al Consiliului Politic Teritorial și al Biroului Politic 

Teritorial.  

(3) Preşedintele organizaţiei teritoriale are următoarele atribuţii: 

a) prezidează lucrările Conferinței Teritoriale, şedinţele Consiliului Politic Teritorial şi ale Biroului Politic 

Teritorial; 

b) reprezintă organizaţia teritorială în relaţiile cu membrii organizaţiei în teritoriu, cu organele de conducere 

ierarhic superioare, cu autorităţile publice din raza de acţiune, precum și cu alte organizații și întreprinderi; 

c) asigură îndeplinirea hotărârilor organelor ierarhic superioare; 

d) coordonează activitatea membrilor Partidului aleşi sau numiţi de autorităţile publice locale; 

e) îndeplinește alte atribuții în vederea exercitării atribuțiilor sale. 

(4) În vederea exercitării funcției sale, președintele poate emite ordine și dispoziții, precum și semna procesele-

verbale ale Conferinței Teritoriale, ale Consiliului Politic Teritorial și ale Biroului Politic Teritorial. 



Articolul 42. Secretarul organizației teritoriale 

(1) Secretarul organizației teritoriale este ales de Conferința Teritorială, cu votul majorităţii membrilor prezenți, pe 

un termen de doi ani. 

(2) Secretarul organizației teritoriale are următoartele atribuții: 

a) coordonează activităţile organizatorice şi administrative la nivel teritorial;  

b) elaborează, coordonează și prezintă spre aprobare Biroului Politic Teritorial politica de constituire și consolidare 

a structurilor organizațiilor locale; 

c) coordonează activitatea de centralizare a evidenţei membrilor de partid și prezintă rapoarte Biroului Politic 

Teritorial;  

d) organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor organelor de conducere;  

e) este responsabil de arhiva organizaţiei;  

f) contrasemnează procesele-verbale ale şedinţelor organizaţiilor teritoriale;  

g) îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu hotărârile Biroului Politic Teritorial.  

Articolul 43. Trezorierul 

(1) Trezorierul are următoarele atribuții: 

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 atât Biroului Politic Teritorial, cât și Conferinței Teritoriale, care vor fi 

aprobate de Conferința Teritorială; 

d) poartă răspundere pentru orice iregularitate financiară; 

e) Trezorierul poate cumula și funcția de secretar al organizației teritoriale. 

Secțiunea 3 

Organizarea la nivelul municipiului Chișinău 

Articolul 44. Structura Partidului la nivelul municipiului Chișinău 

(1) Organizația municipală este compusă din organizațiile teritoriale ale sectoarelor municipiului Chișinău: 

Botanica, Buiucani, Centru, Ciocana, Râşcani. 

(2) Organizaţiile locale din localitățile care intră în componența municipiului Chișinău (din sate, comune, oraşe) 

sunt organizate după aceleaşi principii şi au aceleaşi organe de conducere ca şi organizaţiile locale de partid și 

fac parte din organizaţiile teritoriale de sector respective.  

(3) Organizațiile teritoriale ale sectoarelor (organizaţiile teritoriale de sector) municipiului Chişinău sunt organizate 

după aceleaşi principii şi au aceleaşi organe de conducere ca şi organizaţiile teritoriale. 

(4) Organizația teritorială a municipiului Chișinău este constituită din Biroul Politic al municipiului Chișinău. 

(5) Organizația teritorială a municipiului Chișinău exercită funcţiile de organizare, conducere, coordonare şi 

asistenţă a activităţii organizațiilor teritoriale ale sectoarelor municipiului Chișinău. 

Articolul 45. Biroul Politic al municipiului Chișinău 

(1) Biroul Politic al municipiului Chișinău constituie un organ reprezentativ și executiv la nivelul municipiului 

Chișinău. 

(2) Biroul Politic al municipiului Chișinău exercită organizarea și conducerea activității Partidului la nivel de 

municipiu. 

(3) Biroul Politic al municipiului Chișinău este convocat după necesitate, dar nu mai rar decât o dată pe lună, de 

către președintele Biroului Politic al municipiului Chișinău sau la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor 

săi. 

(4) Ședințele Biroului Politic al municipiului Chișinău sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor 

ei, iar hotărârile se iau cu votul majorității membrilor prezenți. 

(5) Biroul Politic al municipiului Chișinău este constituit din oficiu de: 

– Președinții organizațiilor teritoriale de sector; 

– Președinții organizațiilor locale de sector; 

– Președinții organizațiilor locale din sectoarele municipiului Chișinău. 

(6) Biroul Politic al municipiului Chișinău poate desfășura ședințe în componență lărgită, după necesitate, unde se 

va discuta componența lărgită, procedura de desfășurare a ședinței lărgite, precum și ordinea de zi ce urmează a 

fi aprobată. 

(7) Biroul Politic al municipiului Chișinău are următoarele atribuții: 

a) coordonează, planifică și conduce activitatea Partidului la nivelul municipiului Chișinău; 

b) stabilește strategia de desfășurare a campaniei electorale la nivel de municipiu și o prezintă Biroului Politic 

Național pentru aprobare; 

c) organizează activitățile electorale la nivel de municipiu și răspunde în fața Biroului Politic Național de 

îndeplinirea obiectivelor electorale; 

d) asigură executarea hotărârilor organelor de conducere ierarhic superioare; 



e) alege din rândul membrilor săi președintele, vicepreședinții și secretarul Biroului Politic al municipiului 

Chișinău; 

f) propune Biroului Politic Național candidaturile pentru consilierii municipali Chișinău și candidatul la funcția de 

primar general al municipiului Chișinău; 

g) informează Biroul Politic Național și Consiliul Politic Național despre activitatea în municipiul Chișinău; 

h) îndeplinește alte atribuții care nu contravin prevederilor legale și prezentului Statut. 

(8) Atribuțiile președintelui, vicepreședinților, secretarului și trezorierului Biroului Politic al municipiului Chișinău 

sunt identice cu cele din organizația teritorială în măsura în care nu contravin prezentei Secțiuni. 

Secțiunea 4 

Organizarea la nivel național 

Articolul 46. Structura Partidului la nivel național 

La nivel național Partidul Liberal Reformator are următoarele organe de conducere: 

– Congresul Național; 

– Consiliul Politic Național; 

– Biroul Politic Național. 

Articolul 47. Congresul Național al Partidului 

(1) Forul suprem al Partidului este Congresul Național. 

(2) Congresul se convoacă ordinar o dată la 2 (doi) ani şi extraordinar – ori de câte ori este necesar. 

(3) Congresul se convoacă de către Consiliul Politic Național la cererea a cel puțin 1/3 din membrii Biroului Politic 

Național sau la cererea a cel puțin 1/3 din organizațiile teritoriale. 

(4) Biroul Politic Național stabileşte data, ora, locul, norma de reprezentare a delegaţilor din partea membrilor 

organizațiilor teritoriale și ordinea de zi și le propune spre aprobare Consiliului Politic Național. 

(5) Congresul Național este deliberativ, dacă la el participă majoritatea delegaților desemnaţi, iar hotărârile 

Congresului se adoptă cu votul majoritătii delegaţilor prezenţi. 

(6) Hotărârea privind alegerea/revocarea preşedintelui sau copreședinților Partidului se adoptă cu votul secret al 

majorităţii simple a delegaţilor prezenți. 

(7) Hotărârile Congresului Național privind reorganizarea sau autodizolvarea Partidului se adoptă cu votul a cel 

puțin 2/3 din delegaţii prezenți. 

(8) Norma de reprezentare a delegaților la Congres este de 1/10 membri, dacă Consiliul Politic Național nu a stabilit 

altă normă de reprezentare. 

(9) Congresul are următoarele atribuţii: 

a) adoptă şi introduce modificări în Programul şi Statutul Partiduluui. În cazul în care, în perioada dintre congrese, 

se schimbă cadrul legislativ privind partidele politice, Consiliul Politic poate modifica Statutul și/sau Programul 

Partidului, pentru aducerea lor în concordanță cu legislația în vigoare; 

b) adoptă hotărâri în vederea stabilirii strategiei Partidului; 

c) alege, prin vot secret, pe bază de alternativă, preşedintele și doi copreședinți ai Partidului pe un termen de doi 

ani, la propunerea delegaților din cel puțin o organizație teritorială, prin moțiune scrisă; 

d) revocă, prin vot secret, președintele și copreședinții Partidului la propunerea a cel puțin 1/3 din organizațiile 

teritoriale, prin moțiune scrisă; 

e) atribuie/retrage calitatea de preşedinte de onoare al Partidului pe un termen nelimitat; 

f) alege șapte vicepreşedinţi şi secretarul general al Partidului, prin vot deschis, nominal, pe un termen de doi ani, 

la propunerea președintelui și copreședinților sau îi revocă din funcții. Președintele propune trei candidați, iar 

copreședinții propun câte doi candidați. 

      Secretarul general al partidului este propus de președintele partidului. 

g) alege membrii Consiliului Politic Național pe un termen de doi ani sau îi revocă din funcții; 

h) alege membrii Comisiei Naționale de Cenzori pe un termen de doi ani sau îi revocă din funcții; 

i) alege membrii Curții de Etică și Arbitraj pe un termen de doi ani sau îi revocă din funcții; 

j) adoptă decizii privind reorganizarea internă, fuzionarea cu alte formaţiuni politice sau încetarea activităţii 

Partidului;  

k) decide asupra activităţii desfăşurate de preşedinte, copreședinți, vicepreședinți, secretarul general al Partidului; 

l) decide asupra activităţii desfăşurate de Comisia Naţională de Cenzori şi Curtea de Etică şi Arbitraj; 

m) aplică sancțiunile disciplinare pentru președinte, copreședinți, vicepreședinți, secretar general, membrii 

Consiliului Politic Național; 

n) exercită alte atribuţii prevăzute de prezentul Statut şi de legislaţie; 

(10) Congresul Național poate delega o parte din atribuţiile sale Consiliului Politic Național al Partidului. 

Articolul 48. Consiliul Politic Național  

(1) Consiliul Politic Național exercită conducerea Partidului în intervalul dintre congresele naționale.  

(2) Consiliul Politic se convoacă semestrial sau după necesitate de către preşedintele sau copreședinții Partidului, 

Biroul Politic Național sau la solicitarea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor Consiliului Politic Național. 

(3) Şedinţele Consiliului Politic sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor acestuia, iar hotărârile 

Consiliului Politic se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi. 



(4) Consiliul Politic Național este constituit din: 

– Președintele Partidului; 

– Copreședinții Partidului; 

– Vicepreșdinții Partidului; 

– Secretarul general al Partidului; 

– Secretarii generali adjuncți; 

– Președinții organizațiilor teritoriale și câte un membru din partea birourilor politice teritoriale, delegați de 

conferințele teritoriale; 

– Președinții organizațiilor teritoriale de sector ale municipiului Chișinău și câte trei membri din partea birourilor 

politice teritoriale de sector ale municipiului Chișinău, delegați de conferințele teritoriale de sector ale 

municipiului Chișinău; 

– Cinci membri din partea Organizației de Femei ale Partidului; 

– Cinci membri din partea Organizației de Tineret a Partidului; 

– Cinci membri propuși de președintele Partidului; 

– Câte trei membri propuși de copreședinții Partidului. 

(5) Consiliul Politic are următoarele atribuţii: 

a) aplică Statutul și Programul politic al Partidului; 

b) alege membrii Biroului Politic Național pe un termen de doi ani sau îi revocă din funcții; 

c) aprobă/modifică listele candidaţilor pentru alegerile parlamentare și le transmite Biroului Politic pentru a fi 

înaintate cu toate materialele necesare la Comisia Electorală Centrală sau deleagă dreptul de aprobare Biroului 

Politic Național; 

d) alege candidații Partidului pentru funcțiile de președinte al țării, președinte al Parlamentului, prim-ministru; 

e) dezbate şi decide asupra poziţiei Partidului în problemele politice; 

f) aprobă şi coordonează strategia campaniilor electorale în alegeri generale locale şi parlamentare; 

g) propune Congresului fuziunea cu alte partide politice, negociate de Biroul Politic Național; 

h) decide formarea blocurilor, convențiilor și alianţelor cu partidele politice, în cadrul proceselor electorale și 

postelectorale, negociate de Biroul Politic Național; 

i) convoacă Congresul Național şi aprobă data, ora, locul, norma de reprezentare a delegaţilor din partea membrilor 

organizațiilor teritoriale și ordinea de zi pentru desfășurarea Congresului propuse de Biroul Politic Național; 

j) analizează activitatea grupului parlamentar, membrilor Guvernului și a reprezentanţilor în administraţia centrală 

şi decide asupra activității lor; 

k) decide asupra afilierii internaţionale a Partidului Liberal Reformator;  

l) aprobă structura Secretariatului General al Partidului;  

m) adoptă regulamentele de organizare și funcționare ale organelor de conducere și ale structurilor specializate, 

precum şi alte acte normative interne ale Partidului;  

n) aprobă sigla, simbolul electoral şi sloganele Partidului; 

o) alege, în cazurile funcțiilor vacante, președintele, copreședinții, vicepreședinții, secretarul general, interimari, 

până la confirmarea lor de către Congres; 

p) aplică sancțiunile disciplinare pentru membrii Biroului Politic Național, membrii Comisiei Naționale de Cenzori, 

membrii Curții de Etică și Arbitraj; 

q) îndeplinește alte atribuții, care nu contravin prevederilor legale şi prezentului Statut. 

(6) Consiliul Politic Național poate delega unele atribuții Biroului Politic Național. 

Articolul 49. Biroul Politic Național 

(1) Biroul Politic Național exercită conducerea Partidului între şedinţele Consiliului Politic Național. 

(2) Biroul Politic Național se întruneşte în şedinţe după necesitate, dar nu mai rar decât o dată în două săptămâni. 

(3) Şedinţa Biroului Politic Național se convoacă de către preşedintele sau copreședinții Partidului, sau la cererea a 

cel puțin 1/3 din membrii săi, sau la cererea Comisiei Naționale de Cenzori sau a Curții de Etică şi Arbitraj. 

(4) Şedinţa Biroului Politic Național este deliberativă în cazul în care la ea participă majoritatea membrilor aleşi, iar 

hotărârile Biroului Politic Național se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. 

(5) Biroul Politic Național are următoarele atribuţii: 

a) asigură conducerea politică a Partidului între şedinţele Consiliului Politic; 

b) adoptă şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor pentru îndeplinirea hotărârilor Congresului Național şi ale 

Consiliului Politic Național; 

c) elaborează politica financiară a Partidului; 

d) convoacă Consiliul Politic Naţional și propune proiectul ordinei de zi; 

e) raportează Consiliului Politic Național despre activităţile desfăşurate; 

f) propune ordinea de zi, data, ora, locul, numărul și norma de prezentare a delegaţilor din partea membrilor 

organizațiilor teritoriale la Congresul Național al Partidului; 

g) înaintează listele candidaților pentru alegerile parlamentare, împreună cu toate materialele necesare la Comisia 

Electorală Centrală. În caz de delegare a acestei competențe de către Consiliul Politic Național, aprobă și 

înaintează listele candidaților pentru alegerile parlamentare; 



h) aprobă și înaintează către comisiile electorale de circumscripție lista consilierilor municipiului Chişinău şi a 

candidaturii la funcţia de primar general al municipiului Chişinău; 

i) numește adjuncții secretarului general la propunerea secretarului general al Partidului; 

j) aprobă structura şi statele de personal ale Secretariatului General la propunerea secretarului general al Partidului; 

k) stabileşte, la propunerea secretarului general, activitatea de organizare şi consolidare a rândurilor Partidului; 

l) desemnează șeful și membrii staffului electoral la nivel național și municipal; 

m) constituie departamente conform domeniilor de activitate şi alege coordonatorii acestora;  

n) monitorizează şi evaluează activitatea autorităţilor publice centrale; 

o) monitorizează şi evaluează activitatea departamentelor de specialitate; 

p) elaborează și coordonează realizarea strategiei politice a Partidului; 

q) propune sancţiuni conform prevederilor Statutului; 

r) negociază înţelegeri politice în limita mandatului aprobat de Consiliul Politic Național; 

s) desemnează candidaţii pentru funcţiile din Guvern şi administraţia publică centrală; 

t) aplică sancțiuni disciplinare pentru președinte, vicepreședinți, secretarul organizației teritoriale, membrii 

Consiliului Politic Teritorial, Biroului Politic Teritorial; 

u) îndeplinește alte atribuții, care nu contravin prevederilor legale şi prezentului Statut. 

Articolul 50. Președintele Partidului 

(1) Preşedintele Partidului Liberal Reformator conduce activitatea generală a Partidului, activitatea Congresului, a 

Consiliului Politic Național și a Biroului Politic Național, reprezintă garantul realizării Programului și a 

Strategiei politice a Partidului, respectarea Statutului și a regulamentelor interne, precum și menținerea unității, 
echității și stabilității Partidului. 

(2) Președintele îndeplinește următoarele atribuții: 
a) reprezintă Partidul în relațiile oficiale; 

b) exprimă mesajul politic al Partidului; 

c) asigură dialogul politic și reprezintă partidul în relațiile cu alte formațiuni social-politice, instituții și autorități 
publice din țară și din străinătate;  

d) informează Consiliul Politic Național asupra măsurilor disciplinare luate în corespundere cu prevederile 

prezentului Statut; 

e) își alege, în caz de necesitate, consilierii politici pe diferite domenii și stabilește atribuțiile acestora; 

f) desemnează mandatarul (managerul) financiar al Partidului; 

g) poate delega unele din competențele sale către copreședinți, vicepreședinți sau secretarul general al Partidului; 

h) exercită alte atribuții conform Statutului. 

(3) În vederea realizării competențelor sale, președintele emite ordine și dispoziții și semnează procesele-verbale 

ale Congresului, Consiliului Politic Național și Biroului Politic Național. 

Articolul 51. Copreședinții Partidului 

Copreședinții Partidului Liberal Reformator îndeplinesc următoarele atribuții: 
a) conduc și coordonează grupuri pe domenii de activitate; 

b) prezintă Biroului Politic Național informaţii privind implementarea strategiei şi tacticii Partidului în domeniile 

de activitate încredinţate; 

c) coordonează și sunt responsabili de procesele de comunicare și imagine a Partidului; 

d) dirijează și asigură activitatea structurilor Partidului; 

e) asigură dialogul politic și reprezintă Partidul în relațiile cu alte formațiuni social-politice, instituții și autorități 

publice din țară și străinătate, în lipsa președintelui; 

f) angajează și concediază personalul Secretariatului General sau deleagă această competență secretarului general 

al Partidului; 

g) coordonează la nivel central procesele de recrutare, evidență, pregătire și organizare a resurselor umane în 

cadrul Partidului; 

h) îndeplinesc însărcinările puse în seama lor de către președintele Partidului. 

Articolul 52. Vicepreședinții Partidului 

Vicepreședinții Partidului îndeplinesc următoarele atribuții: 

a) elaborează, dirijează și prezintă spre aprobare Biroului Politic Național politica de constituire, consolidare și 

dezvoltare a structurilor teritoriale de Partid; 

b) coordonează la nivel central procesele de planificare, organizare, motivare, implementare și evaluare a activității 

organizațiilor teritoriale ale Partidului; 

c) gestionează activitatea organizațională pe diferite domenii de responsabilitate; 

d) coordonează activitatea structurilor departamentale instituite la nivel central; 

e) asigură coordonarea și organizarea guvernării, conceptualizarea programelor și politicilor de guvernare, 

monitorizează implementarea acestora; 

f) asigură comunicarea între puterea executivă și legislativă în cadrul Partidului; 



g) prezintă Biroului Politic Național informaţii privind implementarea strategiei şi tacticii Partidului în domeniile 

de activitate încredinţate; 

h) îndeplinesc însărcinările puse în seama lor de către preşedinte, copreședinți, Consiliul Politic Național şi Biroul 

Politic Național; 

i) reprezintă Partidul în relaţiile oficiale, dacă aceste atribuții sunt delegate de președinte sau copreședinți. 

Articolul 53. Secretarul general 

Secretarul general al Partidului îndeplinește următoarele atribuții: 

a) conduce și asigură activitatea eficientă a Secretariatului General al Partidului; 

b) elaborează şi prezintă spre aprobare Biroului Politic Național structura şi statele de personal ale Secretariatului 

General; 

c) elaborează și propune spre aprobare Consiliului Politic Național Regulamentul privind modul de desfășurare a 

activității Biroului (Consiliului) Diasporei Liberale Reformatoare; 

d) contribuie la implementarea strategiilor, campaniilor şi a altor manifestări şi iniţiative, organizate de către Partid; 

e) coordonează procesul de evidenţă a resurselor umane, materiale, financiare la nivel de Partid; 

f) prezintă rapoarte Biroului Politic Național, Consiliului Politic Național și Congresului Național privind 

activitatea structurilor Partidului; 

g) reprezintă Partidul în relaţiile oficiale cu instituţiile şi cu autorităţile publice naţionale şi internaţionale în 

chestiunile ce ţin de atribuţiile sale; 

h) asigură o comunicare internă eficientă între toate organizaţiile, structurile şi grupurile Partidului; 

i) emite ordine și dispozitii, precum și alte acte interne la nivel de Partid ce ţin direct de îndeplinirea atribuţiilor 

sale; 

j) exercită alte atribuţii, prevăzute în Statut sau delegate. 

Articolul 54. Secretariatul General al Partidului 

(1) Secretariatul General al Partidului este o structură funcțională în cadrul Partidului care îl asistă pe secretarul 

general în exercitarea atribuțiilor sale statutare și legale. 

(2) Secretariatul General este coordonat şi condus de către secretarul general al Partidului sau de către adjuncții 

secretarului general, competențele cărora sunt delegate de către secretarul general. 

(3) Toate atribuţiile Secretariatului General reies din atribuţiile directe ale secretarului general al Partidului. 

(4) La propunerea secretarului general, Biroul Politic Național poate adopta un regulament de organizare și 

funcționare al Secretariatului General. 

 

 

 

Capitolul V 

ORGANELE  CENTRALE  DE  SPECIALITATE 

 

Articolul 55. Organele centrale de specialitate 

Organele centrale de specialitate sunt: 

a) Comisia Națională de Cenzori; 

b) Curtea de Etică şi Arbitraj; 

c) Departamentele de specialitate. 

Articolul 56. Comisia Națională de Cenzori 

(1) Comisia Națională de Cenzori este organul suprem de control și revizie contabilă şi financiară de verificare și 

evidență a patrimoniului Partidului. 

(2) Comisia Națională de Cenzori se întruneşte anual ori după necesitate, la solicitarea preşedintelui sau 

copreședinților Partidului, a secretarului general, a Consiliului Politic Național, a Biroului Politic Național, a 

preşedintelui Comisiei sau la solicitarea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi. 

(3) Comisia Națională de Cenzori are următoarele atribuţii: 

a) efectuează controlul activităţii economico-financiare a organelor de conducere naţionale şi teritoriale, modul de 

utilizare a patrimoniului, elaborării şi realizării bugetului aprobat; 

b) prezintă rapoarte Congresului Național, informează Consiliul Politic Național şi Biroul Politic Național despre 

încălcările depistate; 

c) verifică, anual sau după necesitate, activitatea financiară a Partidului şi a structurilor lui, efectuând în acest scop 

controale financiare interne; 

d) alege din rândul membrilor săi preşedintele şi secretarul Comisiei. 

Articolul 57. Curtea de Etică şi Arbitraj 

(1) Curtea de Etică şi Arbitraj reprezintă organul care are atribuţii privind controlul respectării prevederilor statutare 

şi a disciplinei interne a Partidului. 



(2) Curtea de Etică şi Arbitraj are dreptul exclusiv de control asupra conformităţii actelor emise de organele 

Partidului cu prevederile prezentului Statut. În cazul neconformităţii unor prevederi sau a unor acte cu 

prevederile Statutului, acestea sunt prezentate organelor respective ale Partidului pentru modificare sau, după 

caz, anulare. 

(3) Litigiile din interiorul Partidului vor fi soluţionate în baza mecanismului stabilit de Curte, în conformitate cu 

Statutul Partidului și cu Regulamentul Curții aprobat de Consiliul Politic Național al Partidului. 

(4) Curtea de Etică și Arbitraj se întruneşte o dată la 6 luni sau după necesitate, la solicitarea preşedintelui sau 

copreședinților Partidului, a secretarului general, a Consiliului Politic Național, a Biroului Politic Național, a 

preşedintelui Curții de Etică și Arbitraj sau la solicitarea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor săi. 

(5) Membrii Curții de Etică şi Arbitraj nu pot face parte din organele de conducere ale Partidului și Comisiei 

Naționale de Cenzori. 

(6) Curtea de Etică și Arbitraj are următoarele atribuţii: 

a) examinează cererile, reclamaţiile şi sesizările la adresa organelor de conducere ale Partidului; 

b) cercetează litigiile apărute între organele de conducere ale organizaţiilor locale, teritoriale, precum şi dintre 

acestea şi cele de nivel central; 

c) soluţionează conflictele apărute între membrii Partidului sau între aceştia şi conducerea organizaţiilor Partidului; 

d) prezintă Congresului Național, Consiliului Politic Național sau Biroului Politic Național rapoarte de activitate; 

e) alege din rândul membrilor săi preşedintele şi secretarul Curții. 

Articolul 58. Departamentele de specialitate 

(1) Biroul Politic Național creează departamente de specialitate, stabilește domeniile de activitate și atribuțiile lor, 

alege coordonatorii acestora. 

(2) Departamentele de specialitate sunt coordonate, de regulă, de către vicepreședinții Partidului. 

(3) Biroul Politic Național coordonează, monitorizează şi evaluează activitatea departamentelor de specialitate şi 

sprijină formarea grupurilor de lucru pe programe, domenii şi proiecte. 

Articolul 59. Alte structuri și organizații ale Partidului 

(1) În Partid pot fi create alte structuri care vor activa atât la nivel local, teritorial, cât și național. 

(2) Aceste structuri pot fi create în baza unor interese comune ale grupurilor de membri ai Partidului, pe diferite 

domenii de specialitate, categorii profesionale și sociale, criterii de gen, vârstă, etnie ș.a., și vor activa în 

realizarea scopurilor stabilite în prezentul Statut. 

(3) În Partid se pot înființa Organizaţia de Tineret, Organizaţia de Femei, Organizația Aleșilor Locali, Organizaţia 

PLR Diaspora și alte structuri. 

(4) În afara țării pot fi create birouri (consilii) ale Diasporei Liberal Reformatoare, care vor întruni cetățeni ai 

Republicii Moldova, stabiliți cu domiciliul în afara țării, ce susțin doctrina Partidului Liberal Reformator. 

Procedura de organizare, desfășurare, coordonare și monitorizare a activității membrilor, precum și modul de 

aderare și evidență a acestora se vor efectua în conformitate cu principiile stabilite într-un Regulament de 

organizare și funcționare a Biroului (Consiliului) Diasporei Liberal Reformatoare, care va fi elaborat de 

Secretariatul General și propus spre aprobare către Consiliul Politic Național al Partidului.  

(5) Toate structurile menționate mai sus vor funcționa în baza regulamentelor de organizare şi funcționare aprobate 

de Consiliul Politic Național. 

Articolul 60. Regulamentele de organizare și funcționare 

(1) Toate structurile Partidului Liberal Reformator se conduc de Statutul și Programul Partidului Liberal 

Reformator, activează şi funcţionează în baza Regulamentelor de organizare şi funcţionare specifice fiecărei 

structuri în parte. 

(2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale structurilor de partid se elaborează ca proiecte de către structurile 

respective şi se înaintează spre avizare secretarului general al Partidului. 

(3) În termen de 30 de zile de la primirea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a structurii 

respective, secretarul general avizează proiectul Regulamentului, efectuând toate modificările necesare, și îl 

transmite Consiliului Politic Național spre aprobare. 

 

 

 

Capitolul VI 

PRESA DE PARTID 

 

Articolul 61. Presa de Partid 

(1) Partidul Liberal Reformator poate să elaboreze, să fondeze şi să dispună de mijloace de informare în masă proprii 

şi să desfăşoare activitate editorială în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

(2) Publicaţiile fondate de Partid exprimă doctrina şi viziunea politică a Partidului, adoptate de organele lui de 

conducere. 



(3) Activitatea editorială a Partidului este coordonată de către Biroul Politic Național. 

(4) Biroul Politic Național numește redactorii-şefi, iar procesul de comunicare este asigurat prin intermediul 

Secretariatului General al Partidului sau al purtătorului de cuvânt. 

(5) Redactorii-şefi ai publicaţiilor fondate de Partid participă la şedinţele Biroului Politic Național cu drept de vot 

consultativ. 



Capitolul VII 

PATRIMONIUL  ȘI  MIJLOACELE  FINANCIARE  

ALE PARTIDULUI 

 

Articolul 62. Patrimoniul Partidului 

(1) În scopul realizării sarcinilor statutare şi a Programului, Partidul Liberal Reformator poate dispune, cu titlu de 

proprietate, de patrimoniu, de surse de finanţare, precum şi de alte bunuri neinterzise de lege. 

(2) Patrimoniul Partidului, inclusiv veniturile, nu poate fi distribuit între membrii acestuia. 

(3) Patrimoniul Partidului constă din totalitatea bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea Partidului, cum ar 

fi: clădiri, utilaje, edituri, tipografii, mijloace de transport, precum şi alte bunuri neinterzise prin lege. 

(4) Bunurile Partidului nu pot fi utilizate în alte scopuri decât pentru realizarea sarcinilor lor statutare.  

(5) Partidul nu poate avea în posesie, la dispoziţie sau în folosinţă şi nici nu poate accepta spre depozitare sau 

păstrare armament, substanţe explozive şi alte materiale care prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea oamenilor.  

(6) Păstrarea, evidenţa şi administrarea patrimoniului Partidului se stabilesc de către Consiliul Politic Național în 

baza unui Regulament de organizare și funcționare și se aplică la toate nivelele. 

(7) Sursele de finanţare ale Partidului Liberal Reformator provin din: 

– cotizaţiile membrilor de partid; 

– donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice, evidenţa cărora se ţine într-un Registru al donaţiilor primite; 

– venituri provenite din activităţi proprii; 

– subvenţii de la bugetul de stat; 

– alte surse legitime. 

(8) 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, numiţi de către Biroul Politic Național, Biroul Politic Teritorial și Biroul Politic Local, cărora le 

prezintă rapoarte. 

(9) Membrii Partidului plătesc o cotizaţie al cărei cuantum este stabilit de către Consiliul Politic Teritorial. Consiliul 

Politic Teritorial stabileşte şi cotizaţia pentru persoanele alese sau numite în funcţii de conducere în administraţia 

locală. Pentru persoanele alese sau numite în funcţiile de conducere în structurile Partidului sau în administraţia 

centrală, precum şi pentru membrii Partidului – deputați în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai 

Guvernului, cotizaţia lunară este stabilită de Consiliul Politic Național. 

(10) Membrii Partidului care îndeplinesc funcţii de conducere pot fi remuneraţi pentru activitatea lor, conform 

deciziei Consiliului Politic Național. 

(11) Membrii Partidului Liberal Reformator nu poartă răspundere pentru datoriile Partidului, precum nici Partidul nu 

poartă răspundere pentru datoriile membrilor săi. 

(12) În scopul asigurării evidenței contabile a Partidului, președintele, copreședinții sau secretarul general 

angajează contabili sau manageri financiari, încheie contracte cu societățile de audit sau cu auditorii întreprinzători 

individuali. 

 

 

 

Capitolul VIII 

REORGANIZAREA  ȘI  ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII  PARTIDULUI 

 

Articolul 63. Reorganizarea Partidului 

(1) Partidul Liberal Reformator se poate reorganiza prin fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi 

separare) sau transformare, în condiţiile legii. 

(2) Hotărârea de reorganizare a Partidului se adoptă de Congresul Național al Partidului cu votul a cel puțin 2/3 din 

numărul delegaților prezenți. 

Articolul 64. Încetarea activităţii Partidului 

(1) Partidul își încetează activitatea prin reorganizare, dacă în urma reorganizării își pierde personalitatea juridică, 

prin autodizolvare, prin alte modalități prevăzute de legislație. 

(2) Hotărârea de încetare a activității Partidului se adoptă de Congresul Național al Partidului cu votul a cel puțin 2/3 

din numărul delegaților prezenți. 

(3) După încetarea activităţii Partidului, bunurile acestuia se trec, cu titlu gratuit, în proprietatea statului pentru a fi 

utilizate în scopuri filantropice (de caritate). 



Capitolul IX 

DISPOZIȚII  FINALE  ȘI  TRANZITORII 

 

Articolul 65. Dispoziții finale și tranzitorii 

(1) Prezentul Statut şi toate modificările lui ulterioare intră în vigoare din momentul înregistrării la Ministerul 

Justiţiei al Republicii Moldova. 

(2) Statutul Partidului este obligatoriu şi se aplică tuturor membrilor ce fac parte din organizaţiile locale, teritoriale 

şi naționale. 

(3) În măsura în care nu prevede, prezentul Statut se completează de drept cu prevederile legii privind partidele 

politice. 

 

 

 

 

 

 

Președintele Partidului Liberal Reformator                                          

Ion HADÂRCĂ 


