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Comisia Electorala Cenfi?la

Va transmitem copia Statutului Partidul Poliric "Platforma Demnitate si

Adevar".
Va mentionam ca in Capitolul X, articolul 67, punctual 67.1 martmea
minima a cotezatiilor de membru a fost stabilita in marime de 5 lei.
Pe rarcursul a. 2015-2016 pina in prezent nu au fost achitate cotezatii de

membru.
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APROEAT
la Congresul Extraordinar al partidului Politic
,,PIatforma Demnitate si Adev5r"

din 13 decembrie 2015
proces-verDat ...
din 2015

innrctsrnar
de Ministerul lustiliei
al Republicii Moldova

STATUTUL
Partidului Politic

"Platforma Demnitate 9i Adevir"

Chi$in5u 2015
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StatutrJl Partidului politic <platforma Demnitate si Adevir>

Capitolul I - Dispozitii generale

Articolul I
Partidul Politic "Platforma Demnitate si AdevSr" este persoanS juridic; 9i i9i des#soar; activitatea in
conformitate cu prevederi{e constituliei, ale legistaliei nalionale giin acord cu prevederile prezentului
Statut, Forma organjzatorico-juridicS a partidului este - partid politic.

1.1 Denumirea integralS a partidului este partidul politic ',platforma Demnitate sj Adevdr,' (n
continuare "Platforma Demnitate 9i Adevir,,), iaf denumirea prescurtatd este',pppDA', iin
continuare .,PPPDAI, Denumirea partidului in limba rus6 este <flnaroopMa Aoc-tovicJBo t1

npaBAa> (<nAn)),
1.2 Platforma Demnitate 9l AdevSr este organizat pe criterii teritoriale, Sediul central al pppDA se

aR5 in rnunicipiul Chiqi#u. Structurile terjtoriale de orice nivel ale padjdului au sedjj oroorii.
1.3 PPPDA este reprezentat in Republica lvloldova Sj peste hotare de cttre presedintele,

Vicepregedinlii Si Secretarul General al partidului.

1.4 Semnul permanent al partidului, pe un fundal alb imaculat, ca simbol al integritdtii sj
moralit:lii, este o mAnd dreapti ridicatS, $ren$ intr-un pumn ca simbol al unitEtii ;i
rezistentei populare, in partea stingi a semnului permanent sunt reprezentate 7 stele
inscrise in semicircumferintS, iar in partea dreapt; a semnului este pozitionati, in mod
stilizat de culoare bordo si in formi de semicircumferint: primul cuvent din denumirea
partidului - Platforma -, continuand in partea de jos a siglei cu denumirea complet5 _
Demnnitate 9i Adevbr, pe fundal de culoare bordo. Semnul electoral al partidului este
identic cu semnul Dermanent.

1.5 Drapelul partidului este de culoafe alba, in centru fiind plasat semnul Dermanent al partidutui.
1.6 Reprezentarea graficS a semnului permanent este parte integtanG a prezentului Statut (Anexa

1,7 Consiliul Politic Nalional poate modifica, intre Congrese, semnul permanent al partidului,
culoarea drapelului, precum Si semnul electoral, in condiliile legii,

1.8 sediul central ai Platformei oemnitate 9i Adeidr este in Municipiul chiginEu, Bulevardul gtefan
cel Mare, numSrul 202,

1.9 Adresa Sediului Central poate fi schjmbatS prin hot5rarea Consiliului politjc National.
1,10 PPPDA este persoanb juridic: ti dispune de conturi bancare,

Capitolul II - Obiectivele Partidutui potitic "ptatforma Demnitate si Adever,,

Articolul 2
2.1 Platforma Demnitate si Adevdr urmeregte in exclusivitate obiective politjce, promoveazE
interesele nalionale 5i valorile democratice, pluralismul politic ai consolidarea sistemului democratic
de guvernare, respectarea necondivonati a drepturilor omului, precum gi realizarea in practjca a
conceptului statului bunlstErii cet5tenilor in condjtiile statului moldoveoesc,

2.2 in activitatea sa Platforma Demnitate 5i AdevSr igi propune urmEtoarele obiective politice
prioritare:

i, Respectarea 5i asigurarea suveranitStii nationale, a independenlei, unitelii 9i integrit;lii
ReDublicii lYoldova;
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ii. Asigufarea dezvolttrij djnamice 9i democratice a Republicii lYoldova in calitate de stat
independent, suveran 9i teritorial integru;

iil, Respectarea 9i promovarea drepturilor gi libertdtilor fundamentale ale ce$tenilor, garantarea

demnitdtii omului;
iv. Consolidarea sistemului de guvernare democratic5 5i eficienH in conditiile asigurArii coeziunli

9i solidarit5tii cetdlenilor tdrii, a aplicirii legiiin conformitate cu normele statuluide drept;
v. Promovarea 9i asjgurarea separatjei puterilor in stat pentru a asigura funclionarea eficienth a

institutelor democratice Si a contracara deraparea eventualS a puterii spre autoritarism;
vi. Gafantarea proprietSlii private, principiu cheie a unei economii libere 9i dinamice, incu?jarca

iniliativei private in condiliile concurentei 9i suprematiei legii;
vii. Eficientizarea rolului statului prin asigurarea unui parteneriat eflcient public-privat 5i

aprofundarea cooper6rii administratiei centrale 9l {ocale cu societatea civili,
viii. consolidarea autonomiei locale prin promovarea descentralizirii puterii 9i respedarea

principiului subsidiarit6tii, prin alocarea descentralizati a resurselor in economie;
ix. Asigurarea accesului liber 5i egal alcetSleniior ploldovei la educagie, incurajarea dezvoltSrii

sistemului de invSltmant pubjjc 5i a gtiinlei, educarea ceutenilor in spiritul democratiei 5i

incuraiarea acestora de a participa la viata publid;
x. Combaterea tuturor formelor de discriminare, precum cea bazatd pe rasd, nationalitate,

origine etnict, limb5, religie, categorie social5,gen, convingeri sau apartenenlS la o

categorie def avorizatS;
xi, Combaterea fenomenului oligarhiz5rii puteriiin stat, a sistemului politic, a coruptiei 5i a crimei

organizate;
xli, Asigurarea libertdlil depline a mass'media, in primul rand prin incurajarea independenlei

financiare a presei scrise 5i electronice, a e{imindrii manipul;rii din partea politicului 9l

presiunilor din partea paltidejor politice 9i autorit6lilor publice;

xiii. Educarea tinerei generatii in spiritul patriotismului 9i respectirii valorilor nalionale, a libertilii

Si demniLilii omului 9i cetiteanu{ui;
xiv. consolidafea statutului de stat jndependent 9i suveran in condiliile promov5rii intereselor !6rii

pe scena internalionalS cu p6strarea identitdlii nationale

Articolul 3
in realizarea obiectivelor sale programatice, Platforma Demnitate 9i AdevSr desfSsoar6 urmAtoarele

activittrli:

i. Participarea la alegerile locale, parlamentare gi prezidenliale;

ii. Formarea Guvernului sau pafticiparea {a coalitii guvernamentale;

iii. Reprezentarea in organismeje ndministraiiei publice de toate nivelele prin reprezentanlii sai

alegi sau desemnati;
iv. Reprezentarea in structurile politice 9i de partide internationale;
v. Elaborarea politicjlor publice 5i programelor de guvernare in domeniile politic, economic,

social, 9i cultural;
vi. Formarea alianlelor 5i coaliliilor cu alte formatriuni politice;

vii, intrelinerea unui dialog permanent cu cetalenii in problemele de interes major pentru

societate, comunlcarea cu societatea civila;
viii, Editarea, realizarea 9i difuzarea publicatiilor, a altor materiale proprii ale Padidului;

ix. Promovarea a4junjlor de tormare a cadrelor de partid in politicb giin administralie;

x. Organizarea conferintelor, simpozioanelor, manifestaliilor publice;

xi. conlucrarea cu alte formaliuni poltice 9i organizatii neguvernamentale care urm5lesc scopuri

similare;
xii. Desfdsurarea acllunilor culturale, sportive 5i de socializare cu participarea membrilor de
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CAPTToLUL rrl - Membrii Partidului Politic ,,Platforma Demnitate 9i Adevdr"

Articolul 4
Platforma Demnitate 9i Adevdr afe urmStoare categorii de membri i

l,lembri activi
Membri de onoare

Articolul 5
5.1 Orice persoan5, care a implinit varsta de 1g ani, indiferent de sex, ras5, nalionalitate,

relioie sau contesiune, apa(enen!5 sociali, stare materialS sau sociali, poate deveni membru al

Platiormei Demnitate si Adevir dac; indeplinette urm5Loarele condrlii:

a) se angajeazb $ contribuie personal la realizarea obiectivelor de program ale Partidului;

b) respect6 prevederlle Statutului 9i a Codului Etic;

c) nu este membru al unui alt partid politic;

d) nu ii este interzise, prin hotdrare judecitoreascd definjtivS, exercitarea drepturilor politice

sau cet;tenesf;
e) nu a s5vertit grave abuzuri sau nereguli in functij publice sau politice'

f) recunoagte Programul PPPDA

5.2 inscrierea in pppDA se face in temeiul hotbrerii de validare a Biroului Politic al Organizatiei

Teritoriale in baza unej cereri in scris adresate pregedintelui organizaliej locale sau pregedintelui

organizatiei teritoriale in raza cdreia domiciliaz; solicitantul.

5.3 Ce-rerea be inscriere in Partid este examinate 9; aprobati de citre Biroul Politic sau Consiliul

organizatiei teritoriale respective

5.4 O-Uginerea legitimatiei de membru al Platformei Demnitate 5i Adevdr se face public in Sedinla

Biroului Politic, Consiliului sau la Conferinla organizaliej teritoriale'

Articolul 6
6,1 O persoand nu poate face parte dec5t dintr'o singuri lrganizatie teritorial; a Partidului

Transferul unui membru de partid dintu-o organizatie in altS se realizeaz5 in baza unei

notiflc6rl scrise adresati de persoana in cauz5 celor douS organizatii teritoriale'

6,2 in cazutl exceptionale, cetilenii pot solicita inscrierea in PPPDA 9i prin depunerea adeziunii la

Sediul Central il Partidului. Cererea poate fi validat5 de Presedintele Paftidului pe baza unei

propuneri fBcute de Secretariatul General al PPPDA.

6.3 iot solicita statutul de membru de parUd 9i cetblenii Republicii Moldova care domiciliazS in

struinitate. in cazul acestora, cererea de aderare 5e depune la Biroul Politic central al

[4unicipiului ChiSinau.

6.4 Memb;ii PPPDA ;are au regedintE legal; peste hotare se pot asocia in organizatii locale 5i

teritoriale, respect6nd conditiile prezentului Statut 9i legislalia !drilor de resedinlS Aceste

organizalii vor fi subordonate direct Consiliului Politic Nalional al Partidului

6.5 PP-PDA p;ate avea reprezentanli peste hotare, desemnali pdn decizia Presedintelui Biroului

Politic Permanent al Partidului.
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Articolul 7
Congresuj Platformei Demnitate 9i Adevbr poate acorda calitatea de membru de onoare unor
pefsoane din !artr sau din strtrinState, avend cet:lenie moldoveneascS, pentru merite deosebite,
pentru devotament 9i abneqalie in activitatea indelungatS desfdSurag in cadrul Partidului sau pentru

promovarea idealurilor Si valorilor PPPDA, indiferent dacb sunt s?u nu membrj ai Partldului.

Alticolul 8
8,1 Membrii Platformei Demnitate 9i Adev5r se bucur; de drepturi egale 9i au obligatiiin functie de

atribulii 9i fun4ii delinute in cadrul Partidului.
8.2 Partidul poate akibui Demnitatea de Presedinte de Onoare al Pjatformei Demnitate si Adevir

presedintelu), care a fost ales cel putin de dou; oriin aceastd funclie, pentru modul exceplional

in care a condus Partidul, a aclionat pentru transpunerea in practici a scopurilor strategice ale

formaliunii politice, pentru consolidarea unititii 5i prestigiu{ui Partidului

8.3 in cadrul Platformei Demnitate SiAdevSr este constituitt gifun4ia de Pregedinte Fondator al

Partidului.
8.4 Propunerea privind atribuirea inaltei demnititi prevdzute la alin. 8.2 se face de dtre Biroul

Politic Permanent sau de cetre Consiliile Organizallilor Teritoriale 9i se aprobS de cdtre Biroul

Politic Permanent.
8.5 pretedintele Fondatior 9i Pregedintele de Onoare al Platformej Demnitate 9i Adever sunt

membri de drept ai BirouJui Politic Permanent.

Articolul 9
9.1 Nlembrii Platformei Demnitate siAdevdr au urm5toarele drepturii

a) si partjcipe la toate activitbtile PPPDA;

bj st formuieze 9i sb promoveze iniliative politice, sb solicite dezbaterea lor in cadrul partidului,

precum gi la nivelul organismelor de conducere ale Partidului;
c) sd se bucure de dreptql la libera opinie in cadrul tuturor forurijor Partjdului in toate

chestiunile ce se dezbat prjvind doctrina, proqramul, modul de organizare 5i funclionare a

Partidului;
d) sE fie informali la timp giin mod obiectiv cu privire Ia activitatea 9i deciziile organizalieide

partid de toate nivelurite;
e) sd fie propuSi 9i alegi la funclii de conducere in cadrul Partidului 9i in administralia publica de

diferite niveje;
n $ reDrezinte Partidul in calitate de delegali la conferinle, congrese, simpozioane 9i alte

manifestbri.

9.2 Orice limitare a acestor drepturi este jnterzise 9i atrage r5spunderea disciplinara a persoanelor

vinovate. jndiferent de funqia ocupatb in cadrul Partidului

Articolul 10
Membrii Platfomei Oemnitate 5i Adevbr au urm;toarele obligatii:

b)

0)

sE contribuie la realizarea scopului 5i obiectivelor programatice ale pPPDA, sd promoveze

ideile, strategia 9i tactica Partidului 5i sE mjliteze pentru realizarea idealurilor lui;

# cunoascd gisd respecte prevederile Statutului ti Codului Etic al Partidului;

sE cunoasc5 Programul Partidului gi s5 contribuie la infbptuirea acestuia;

s5 indeplineasc5 5i sd respecte hotdrarile organismelor de conducere 9i deciziile comisiei de

Eticb 9i Arbitraj;
sh pa*icipe la ictivitatea organizatiei din care fac parte sau a organismelor de cohducere in
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0 $ indeplineasc5 mandatul primitin cazul delegErii sau particjp;riiin numele partidului la
exercitarea functiilor sau demnltililor publtce in care au fost desemnali sau ale9i, de care
trebuie s; se achite cu Demnitate, competenli 9i cinste;

g) si nu exprime public lu;ri de pozitie contrare deciziilor sau hotbrarilor organismelor statutare
ale PPPDA;

h) sd achite cu regularitate cotizalii{e,
Articolul 11
11.1 Nici un membru al Platformej Demnitate ti Adevir nu poate ocupa dout functii de conducere in

Partid concomitent, cu excepliile, prev;zute de Statut.
11.2 Sunt considerate functii de conducere funclia de pregedinte li cea de vicepregedinte ai

organismelor de conducere ale partidului la toate nivelele. inclusiv in cazul organismelor de
conducere interimare.

11.3 Pentru o mai bund reprezentare la nivel de raion, functia de pregedinte al Biroului politic si cea
de Presedinte al organizaliei teritoriale sunt compatibile,

11.4 lYembri comisiei de Etic; 9i Arbitrai, ai comisiei centrale de cenzori si ai comisirlor Teritoriale
de Cenzori, nu pot face parte din nici un organism de conducere djn pppDl..

Articolul 12
12.1 Calitatea de membru ai platformei Demnitate siAdevEr se pierde prin deces, rerragere din

Partid sau excludere.
12.2 Membrul PPPDA poate demisiona ln orice moment, cu efect imediat, iar inscrierea in alt partid,

aderarea sau sustjnerea public5 a unui alt partid sau a unei alte dockine politice se consider5
demisie, cu acelagi efect.

12.3 Retragerea din PPPOA se face la cererea in scris a membrului cEtre organizatia de
apartenenla giintr; in vigoare la data depunerii cererii de retragere. C;rerejrespectivi nu
este supu$ aprobJrii organjzaliej de apartenen!; sau a vreunui for de conducere al partidului,

12.4 Pierderea legEtuii cu strudurile pppDA, eschivarea de la indeplinjrea indatoriritor
statutare se considerd ca retragere din partid.

12.5 Excluderea din PPPDA este o sanc[june disciplinard aplicati pentru nerespectarea
StatutuluiSi pentru actiuni care d5uneaz; activiGtii, prestigiului gi uni$!ii partidului.

12.6 Hotirarea de excludere este adoptatd de cttre Consiliul organiz;liei teritorjale, iarin cazul
unor abaterl deosebit de grave de la Statut, Si de c:t[e Consiliul politic Nalional sau Bjroul
Politic Permanent al partidului.

12.7 Persoanele cafe s-au retras sau au fost excruse din pppDA sunt obrigate si demisioneze din
functiile publice sau demnittlile oblinute ca urmare a apartenenlei l;r anterioare la partid:
ministru/deputat, primar sau consilier municipal, origenesc sau aomunal.

Articolul 13
13.1 tlembrii Platformei Demnitate 9i Adevar pot fi suspendali din calitatea de membru al

Partidului:
a) in cazul ocupSrii unei funcJii publice incompatibile cu calitatea de membru al unui partid

poljtic pe durata indeplinirii acestora;
b) jn cazul ocupdrii unei funclii publice incompatiblle cu delinerea unor functii de conducere

in Partid, pe o perjoadE de maxim 4 (patru) anj.

13.2 in €azul in care funclia detinutS este cea de pregedinte al organizaliei terjtoiate,
autosuspendarea din functie atrage demisia din funclia respectivi.

Articolul 14
Sanclionarea membrului prin excluderea din platforma Demnitate gi Adev,r poate fi aplicat; in una
din urm;toarele situalii:
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a) dac; a lncSlcat disciplina de paftid 9i nu a respectat hotdrarile organismelor de conducere
ale Partidului;

b) daci a comis abateri grave de la cursul politic promovat de Paftjd, incluslv prin ac$uni sau

declaralii publice impotriva hottrarilor luate prin vot de organismele de conducere ale
Partidului la toate nivelele, sau impotriva conducerii Partidului la toate nivelele, impotriva
imaginii 9i prestigiului Partidului giimpotriva candidatilor PPPDA la funcliile publice de orice
nivel;

c) dac; persoana in cauze a fost condamnatt la o pedeapsb privativt de libertate sau i s-a

intezis exercitarea drepturilor politice sau cetetenesti, prin hottrere judec5toreasc6

definitiv6.

Artioolul 15
Sancliunea excluderii din Partid se aplict in conformitate cu urmitoarea procedurti

a) pentru membrii de partid care nu delin funclii in organismele de conducere locale sau in
administra$a publicS localS - la propunerea oricirui membru al organizaliilor locale, prin

hot5rarea Biroului Politic al Organizatiei Teritoriale;
b) pentru membrii titulari ai Biroului Politic al Organizaliei Teritoriale, prin hottrerea Biroului

Politic al organizirii Teritoriale,
c) pentru Presedintele Organizatiel Teritoriale, la propunerea Biroului Politic Permanent, prin

hot5rarea Consiliului Politic Nalional al Partidului;
d) Dentru membrii Biroului Politic Permanent al Partidului, la propunerea Presedintelui

Partldului, prln hotbrarea Consillului Polltic Nalonal al Partldului;
g) pentru Pre$edintele Partidului - la propunerea Consiliului Politic Nalional, prin hotSrarea

Congresului Partidului.

Articolul 16
16.1 UrmStoarele m;suri disciplinare pot fi aplicatein cazul comiterii unor abateri mai pulin grave

decAt cele prevEzute in ArL. 14 din Statut:

a) avertismentulscris;
b) suspendarea din funclie pe timp limitat;
cj 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 aflaliin funclii publice;

e) suspendarea dreptului de votin cadrul organismului de conducere din care face parte

16,2 lvlSsurile disciplinare enumerate in Art.16 1 sunt de competenla organismelor Partidului

prevdzute la Art. 15 din Statut.

Articolul 17
Se consider6 abateri mai pulin grave decat cele prevtzute de Art. 14 din Statut 9i se sanqioneaza cu

luarea de mbsuri djsciplinare:

a) neparticiparea repetat6 9i nemotivat5 la activitSlile organizatiei din care face parte;

bi neindeptinirea sarcinilor primite sau nesubordonarea fald de organismul de conducere al

organiza!iei;
c) inc:lcarea Codului Etic al Partidului;
f\ in cazul cumulirii multiplelor abateri considerate mai pulin grave membrului de partid ise

poate aplica sancliunea prevEzutd la art. 14 din prezentul Statut,

PARTIDUL POLITIC
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CAPITOLUL Iv - Structura 9i organizarea PartiduluiPolitic Platforma Demnitate 9i

Adevir

tfl"?Hl:,tt" o"t"itate si Adevbr este orsanizatd 5i funqign:azi ?:l:lr':s-::ritoriul 
lerii la nivel

local, raional, orSgene*, tu"'t'p"i, ur''lniilil;r ;dministrativ-teritoriale cu statut special 9i cel
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municiPiilor.

it:TJiJit -r**e ale Platrormei Demnitate si Adevir sunt:

a) la nivel naiional Coirqresul' Consiliul Politic Nalional' Biroul Politic Permanent'
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statutare ale Partidului sunt deliberatjve' dace la ele participi majoritatea

;;; rlgftflll*I]H.lulllll;'::$,:m*]".3Hil1*""itiillteror prezenlita qeaints'

" , 
iY;::",:i1"":;il:',Jnhii#i*::,:;l*U;:;:ffll*" prin vot deschis sau secret' 

'a

lfl?!".'"3"rn."o"rie teritorial: a Partidului' prin decizia Biroului sau P^olitic' constituie
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22.2 Unde este cazul, se constituie I
coordonate de c6tre Consiliul organizaliei locale'
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22.3 Organizarea Si funclionarea :ttructurilor Organizatiei Tineretului Partidului este stabiliti printr-
un Regulament elaborat Si aprobat de Consiliului politic National al pppDA.

Articolul 23
23.1 La nivelul fiec5rei organizatii teritoriale, Birourile Politice constituie Organizalii ale Femeilor

Partidului, activitatea c;rora este coordonat5 de BjrouriJe Politice respective.
23.2 Organizarea 5i funclionarea structurilor Organizaliei Femeilor Partidului este stabilit6 printrun

Regulament aprobat de Consiliul Politic Nalional.

Articolul 24
24.1 La nivelul fiecirei organizatiiteritoriale, Birourile Politice constituie o structurd teritorialS a

Asociatiei Alesilor Locali, inclusiv la nivel de sector, compust din membri de padid care sunt
consilieri locali, primari sau viceprimari, preSedinti sau vicepregedinli de Consilii Raionale,
activitatea cArora va fi coordonatd de c;tre Biroul Politic teritorial respectiv.

24,2 Organizarea Si funqionarea structurilor Asocialiei Alesilor Locali este stabilitS printr-un
Regulament aprobat de Consiliului Politic National.

Articolul 25
25.1 La nivel local 9i teritorial, Birourile Politlce pot organiza struduri de membri ai Partidului care s:

se ocupe de probleme specifice unor anumite categorii sociale sau profesionale - oamenide
afaceri, cadre didactice/ medici, pensionari 9i altele, activitatea cbrora va fi coordonate de
Birourile Politice teritoriale, inclusiv la nivel de sector.

25.2 Organizarea 5i funclionarea structurilor prev;zute la An.25,1 este stabilit5 printr'un
Regulament aprobat de Consiliul Politic Nalional al Partidului.

CAPITOLUL V - Structura Organizatoric5 la nivel local

Articolul 26
26.1 La nivelul organizaliei locale Platforma Demnitate 9i AdevSr are urmStoarele organisme de

conducere:
al Adunarea GeneralS;
b) Consiliul;
c) Presedintele.

26.2 Organizatjile locale ale Partidului Demnitate si Adevir, sdte5ti, comunale, or:9ene5ti, au

urmEtoarele obiective:

a) s5 facE cunoscutb pozilia 5i s6 promoveze politica Partiduluiin problemele de interes public,
national sau local;

b) sd elaboreze propuneri, proiecte gi programe de dezvoltare localS 5i sd le promoveze in

relaliile cu autoritSlile publice locale 9i centrale;
c) sd contribuie nemijlocit la cregterea numirului de membri ai partidului, de sustindtori, de

sjmpatizanli 9i de votanti ai Partidului;
d) sE elaboreze 5i sE promoveze pozilia organizaliei locale 5i a alesilor localiin problemele 9i

deciziile de interes local;
e) si asigure resursele umane, materiale 5i flnanciare necesare desfSgur;rii activitiui propriii

f) si se ocupe de informarea, de preg5tirea 5i de specializarea reprezentanlilor 5i candidatilor
Partidului in probleme de administralie ptrblicS;

g) s5 coordoneze activitatea alegilor locali in structurile admjnistraliei publice locale in care au

fost alesi;
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27.1 Adunarea generald este organul suprem de conducere al organizaliei locale 9i este convocati
de Consiliul organizaliei locale sau de presedintele organizaliei locale, cel pulin o datH in an

27,2 Adunarea generalS poate fi convocatS, de asemenea, la propunerea organelor de conducere
ierarhic superioare 9i la cererea a cel pu$n 1/3 din membrii organizaliei locale

Articolul 28
28.1 Adunarea generalS are urmatoarele prerogative:

a) alege pregedintele, vicepregedjntele 5i Consiliul organizaliei locale. In cazulin care organizalia
local; are mal pulin de 15 membri, alege numai pregedintele care este investit 5i cu functii

executrve;
b) stabileste sarcinile Si apreciazb activitatea flec6rui membru al organizaliei locale;
c) ia in disculie probleme de ordin local ce vizeaze adivitatea organizaliei locale 5i modalitEtile

de executare a hotirerilor organelor superioare de conducere ale Partidului;
d) comemoreaza date remarcabile din istoria statului 5i poporului;
e) informeazt opinia publici din localitate despre activitatea Partidului, despre scopul 5i

obiectivele lui;
f) analizeazS activitatea organizatiei localei
g) desemneaz5 delegati pentru Conferinla Filialei Teritoriale din care face parte.

2B.2 Adunarea generalS este prezida6 de pre'edintele organizaliei locale care semneaz;
documentele adoptate. in iipsa preqedinteiui, aceste functii le indeplinegte vicepre'edintele.

Articolul 29
29,1 Consiliul organlzatiei locale este organul executiv al organizaliei locale in perioada

dintre adunlrile generale 5i se constituie dintr-un num5r stabilit de Adunarea general;, in
cadrul organizaliilor locale care au mai mult de 15 membri.

29,2 ln fruntea Consiliului organizatiei locale se afl; presedintele organizaliei locale care
prezideazt Sedinlele 9i semneaz; documentele adoptate, In lipsa presedintelui, aceste funclii
le indeplinegte vicepresedintele.

29.3 Consiliul organjzaliei locale convoace Adunarea generalS 5i asiguri executarea
hotdrarilor ei.

Articolul 30
Presedintele organizaliei locale are urm;toarele atributii specifice;

a) reprezintb Partidulin relaliile oficiale in zona lui de activitate;
b) prezideaz5 Sedlntele Adunirii generale gi ale Consiliului organizallei localei
c) particip; la Sedintele Biroului Politjc al organizaliei teritoriale a Partidului, pe care o

inFormeaze permanent cu privire la activitatea sau la evenimentele petrecute in organizatia
De care o conduce;

d) supune aprob;rii organismelor de conducere ale organizaljei locale mEsurile pentru aplicarea
hot;rerilor conducerii terjtoriale 9i centrale a Partidului;

e) numegte Si revoct secretarul - trezorjer al organizaliei 5i r5spunde direct de modulin care
acesta i9i indeplineSte atributiile;

D rtspunde de asigurarea incasdrii cotizatiilor, de respedarea termenelor de rezolvare a

cererilor de inscriere in PPPDA, de transmitere a bazelor de date lunare la Secretariatul
Partidului si de achitare a obligaliilor financiare ale organizaliei la nivel local 9i terjtorial.

CAPITOLUL W - Structura o(ganizatorici la nivelul organizaliilor teritoriale
Articolul 31

copiA r-lcREspuNDE

ari{lal Ai.ul.u!
l0

tffYii,ifitil'mfe,ongtniHEii



La nivel de organizatie teritorialS a platfomei Demnitate si Adevdr organele de conducere sunt
Urmatoarele:

a) Conferinla;
b) Consiliul;
c) Biroul Politic;
d) Presedintele.

Articolul 32

32.1 Conferinla este organul suprem de conducere al organizatieiteritoriale a partidului gi se
intruneste cel pulin o datS pe an Si ori de cate orieste nevoie, la convocarea Consiliului
organizaliei teritoriale sau la initiativa majoritltii simple din numirul membrilor activi ai
organiza!iei.

32,2In situatii deosebite, precum alegeri anticipate, Congres Extraordinar, alianle sau fuziuni,
inifiative politice de interes nafional major - Biroul Politic teritodal are obligalia st jnformeze 9j
si consulte membrii ConferinJei organizatiei teritoriale a Partidului.

32.3 Conferin\a oqanizatiej terjtorjale este organism deljberativ 9i are urm6toarele atribulii:
a) elaboreazi cSile 5i m5surile de realizare a Programului 9i a Strategiei Partidului la njvel

teritorial;
b) stabileste priorit6tile de dezvoltare regionald Si locald, proiectele 9i programele, precum Si

modalitSlile de implicare a structurilor 5i a organelor locale in realizarea lor efectiv;;
c) ia in dezbatere 9i adoptS deciziiin cele mai importante probleme ale activitSliiorganizatiei

teritoriale a Partidului;
d) sustine elaborarea Si participarea conducerii locale la proiectele 9i programele de dezvoltare

regionalS 9i localE;
e) analizeazE activitatea desf5surad de organele de conducere alese precum 9i a membrilor

alesi sau numitiin administralia localS Si aprobd programele de activitate ale aceslora;
D valideaz; mdsurije organjzatoice necesare dezvoltirii organizatiei;
g) valideazb listele de candidati pentru consilieri raionali, respectiv pentru consilierii de sector ai

14unicipiului ChiSinEu, propuse de cdtre Biroul Politic al organizaliei teritoriale;
h) alege presedintele, vicepregedintii, Consiliul organizatiei teritoriale, Secretarul 9i Comisia de

Cenzori;
i) alege delegatii la Congresul Partidului la propunerea Biroului Politic;
j) aprobd/modific; 9i transmite spre validare Consiliului Politic National candidalri pentru

alegerile parlamentare.
k) dezbate raportul Comisiei de Cenzori 9i prezintS recomandbri referitoare la execulia bugetarS;
l) aprobd/modific5 listele de candidafi pentru alegerile locale - prjmari 9i consjlierj Jocali -

propuse de cStre organizaliile locale 9i le supune spre definitivare givalidare Birourilor Politice
la nivel de organizalie teritorialS;

Articolul 33
33.1 Consiliul este organul de conducere al organizatiei teritoriale a Partiduluiin perioada dintre

conferinle ti se formeazd din presedinteler vicepregedintiiSi secretdrul organizatiei teritoriale,
presedintii organizaliilor locale Si pregedinlii structurilor teritoriale ale organizaliilor autonome
ale Paftidu{ui, consilieri raionali din partea Padidului, respectiv de sector ai Municipiului
ChitinEu, consilierii locali din municipii, parlamentarii, presedinlii 5i vicepresedinlii Consiliilor
raionale, primarii 9i viceprimarii, Vetorl membr' ai PPPDA, plus un num;r de membri stabilit
de Conferint6.

33,2 Consiliul organjzaliej teitorjale se intrunette o datb pe trimestru 5i ori de cete ori este
nevoie, la convocarea PreSedintelui organizatiei teritoriale, fie pe baza hotdrerii Biroului

Politic al acesteia, fle la cererea majorit5lii simple a numbrului membrilor s5i.

PARTIDUI POTITIC
.l|AJf0RMA DrUNI]AT[ !r ADtVAR,

PENTRU PACHETE

COPIA 'iORESPUIIOE
.){l0lNALULUl

lt

W



33.3 Conslliul organizaliei teritoriale dre urmEtoarele atrlbulii:
a) indeplineste hotirerile Confeinlei organizaliei teritoriale Si a conducerii centrale a

Partidului Si asiguri punerea in aplicare a masurilor pentru realizarea Programului 9i

Strategiei Partidului;
b) evalueazt dezvoltarea Structurilor dln teritoriu in ce priveste numirul de membri,

activitatea, audienta reprezentanlilor localj, dotarea lqgisticA 5i material, precum 9i

asjgurarea mijloacelor financiare necesare unei bune functionSri 9i reprezent6ri;
c) analizeaz5 activitatea organelor de conducere locale alese, a reprezentanlilor numiti sau

alesi in administralia publict local6;
d) valideazS lista de candidati pentru primari aprobaG de Conferinta organizaliei teritoriale

Si definitivatS de Biroul Politic;
e) ho$rbste cu p.ivire la sancliunile propuse de cbtre Biroul Politic;
f) aprob;/modific; 5i propune Bifoului Politic Permanent candidalii pentru alegeile

Darlamentare;
g) valideaz; propunerile de dobandire a calidtii de membru activ inaintate de organizaliile

t0cale;
h) in situatii deosebite, cand organismele de conducere la nive,ul teritorial activeaz;

lneficient sau in afara prevederilor Statutului sau a Strategiei Partidului, poate hotSri
dizolvarea Biroului Politic sau demiterea Dresedintelui acestuia,

Articolul 34
34.1 Biroul Politic al organizaliei teritoriale asigur; conducerea curentb in perioada dintre Sedinlele
Consiliului organizaliei teritorjale, se intruneste de dou; ori pe lunS sau de ori de cAte ori este nevoie
la convocarea presedintelui sau la cererea majorit5trii simple a num;rului membrilor sai. Din

componenla lui fac parte presedintele, vicepregedlntil, secretarul organizaliei teritoriale, plus un
numAr de membri stabilit de Consiliu.
34.2 in absenla presedintelui, Sedinlele vor fi conduse de cStre unul dintre vicepresedinli,
desemnat de acesta,
34,3 Biroul Politic al organizatiei teritoriale are urmEtoarele prerogative:

a) promoveazi linia politici de acliune stabilit5 de forurile de conducere superioare ale Partidului;

b) coordoneazt, planiflc5 9i aslgura desftsurarea eflcienti a activit5lii organizaliei teritorjale intre
Conferinle 9i gedintele Consiliului organizaliei teritoriale;

c) contribuie la intocmlrea proiedelor de dezvoltare locali;
d) convoact in gedinta Consiliul organizaliei teritoriale 9i stabileqte norma de reprezentare la

aceasta;
e) lntocmegte listele cu propunerile de candidali pentru functiile din administralia public5 localS 5i

central; Si le ?nainteazx spre validare Consiliului organizaliei teritoriale;

D organizeazd gi conduce campaniile eledorale la nivel local gi r;spunde in fala consiliului
organiza!iei teritoriale de indeplinirea obiedivelor electorale;

g) efectueaz5 seleclia 5i propune spre aprobare Crnsiliului organizaliei teritoriale listele de
candidali pentru alegerile locale - primari 9i consilieri locali;

h) valideaz; sau invalideazd rezultatele alegerilorin organizaliile dela nivelul secliilor de votare;
i) propune Consiliului organizaiiei teritoriale cooptarea de membri in Biroui Politjc in cazul unor

regrupEri ale forlelor politice la nivel teritorlal;
j) hottrdtte excluderea membrului de partid in conditiile prevezute de prezentul Statut;
k) propune Consiliului organizalieiteritoriale lista delegalilor pentru participarea la Congres;
l) indeplinegte hodrarile organismelor de conducere superioare;
m) organizeazS activittlile necesare tndeplinirii atribuliunilor sale, inclusiv organizeazS grupuri de

lucru, cercuri de studii, conferin!e, intruniri 5i alte asemenea activitdli;
n) intocmegte evidenta membrilor organizatiei teritoriale 5i urmEregte incasarea cotizatiilor;
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o) aprob5 cererile de inscriere in organizatie;
p) gestioneaza milloacele flnanciare 9i materiale ale organizatiei, tine evidenta cotizatiilor lunare 5i

veriRcd indeplinirea obligatiilor statqtare 9i prezintd rapoarte Consjliului organjzatiei teritoriale;
q) asigur; organizaliile locale cu legjtimalii, fl9e de evidenlS 9i documentalia necesart pentru

bunB desfSiurare a activit6tii acestora.

Articolul 35
35.1 Presedintele Organizatiei Teritoriale are urmEtoarele at{bulii specifice:

a) reprezintb Partidulin relaliile oficiale din zona lui de activitate 5i responsabilitate;
b) asigufS promovarea eficlentl a liniei politice de acliune stabilitS de forurile de conducere

superioar5 ale Partidului;
c) organizeazS Si prezideazd gedinlele Conferinlei, Consiliuluigi Eiroului Politic ale organizaliei

teritoriale la care particip;. In caz de necesitate. el delegheazb aceasti funclie unuia dintre
vicepregedinli;

d) propune Conferinlei candidaturile vicepresedinlilor 5i Secretarului organizatiei teritoriaie;
e) supune aprobbrii groului politic mdsurile pentru aplicarea hot5rarilor ccnducerii centrale a

Partidului;
f) propune Biroului Politic numirea sau revocarea membrilor partidului in functiile de nivel

teritorial;
g) propune efectuarea modificirilor in organismele de conducere teritorialS pe locurile devenite

vacante, penl la organizarea de noi alegeri;
h) participd, in mod obligatoriu, la gedinEele Consiliului Politic Nalional 5j ale Biroului Politic

Permanent 5i r;spunde la toate convocidle conducerii centrale a Partidului,

i) informeaz5 periodic Biroul Politic Permanent 5i Consiliul Politic National cu privire la

activitatea filialei 5i la evenimentele importante din zona sa de responsabilitate Siactivitate;
j) stabilegte schema organizatorice a aparatuluide lucru al Partidului la nivelde organizatje

teritoriala Si angajeazd personalul necesar acestui aparat;
k) numegte gi revoc5 secretarul 5i trezorierul organizaliei teritoriale 9i rSspunde direct de modul

in care acegtia isi indeplinesc atributiile;
l) rdspunde de respectarea termenelor de rezolvare a cererilor de inscriere in Partid, de

transmiterea bazelor de date lunare la Secretariatul General al PPPDA 5i de achitarea

obligaliilor financiare ale organizaliei teritoriale;
m) rbspunde de gestjunea bunurilor mobile 9i imobile precum 5i a fondurilor din dotarea

organizaLiei teritoriale a Partldului;
n) co;duce negocierile politice purtate la nivel teritorialimpreunb cu echipe pe care le formeaze

dintre membrii Biroului Politic.
35.2 VicepreSedin$i organizatiei teritoriale sunt responsabili de activitatea organizatiilor locale din

sectoarele in raza de responsabilitate a organizaliei teritoriale.
sunt stabilite de Consiliul organizaliei teritoriale.
35,3 Secretarul organizaliei teritoriale este responsabil in fala
a Secretarului General al Partidului de urm;toarele:

Alte competenle ale vicepregedinlilor

Pregedintelui orgdnizaliei teritoriale 5i

a) executarea deciziiJor luate de organele centrale 9i locale ale Partidului;

b) administrarea treburilor organizaliei teritoriale;
c) evidenla gi recrutarea personalului;

d) asigurarea funqionlrii grupurilor de lucru;
e) organizarea Conferinfei;
f) preg;tirea gedinlejor Consiliului 9i ale Biroului;
g) gestionarea 5i utilizarea adecvatS a miiloacelor bugetare acumulate sau alocate;

h) evidenta membrilor PPPDA din organizatia Leritoriala;
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i) colectarea 9i evjdenla cotizatjilor 5i a donaliilor;

J) completarea Si pdstrarea arhivelor filialei.

Articolul 36

Organizalia teritorial5 Chiginiu are in componenta sa cinci organizalii teritoriale de sector:
Buiucani , Botanica, Cenfru, Cocana, RaScani,

Organizatijle de sector activeaz5 dupt aceleaSi principij, ca 5i organizaliile Gritoriale, conform
prevederiior Statutului.

Organizaliile pimare de partid din cadrul uniGlilor administrativ teritoriale din componenla
municipiului ChiginEu fac pade din organizaliile de sector respective.

CAPITOLUL vII - Organizarea la nivel nalional

Articolul37
La nivel nalional Platforma Demnitate 5iAdev;r are urmEtoarele organisme de conducere:

a) Congresul
b) Consjliul Politic Nalional
c) Biroul Politic Permanent
d) Presedintele

Articolul 38
Congresul este forul suprem de conducere Si de decizie al Platformei Demnitate 5i Adev;r la nivel
nalional Si se compune din:

a) delegalii ale'i de Organizatiile Teritoriale;
b) membrii Consiliului Politic National.

Articolul39
39,1 Congresul Ordinar se intruneste o dat; la patru ani.
39,2 Congresul Extraordinar se intrunegte ori de c6te ori este nevoie in conditjile pfev6zute de

Prezentul Statut.

Adicolul 40
40.1 Convocarea Congresului se face de cHtre Consiliul Politic Nalional, la cererea Consiljului Politic
sau la cererea a mai mult de jumState din Consiliile organizaliilor teritoriale.
40,2 Consiliul Politi€ Nalionalstabile9te data, locul, ordinea de zi, precum 9i num5rul 9i norma de
reprezentare a delegalilor membrilor organizaliilor teritoriale.
40.3 Pentru Congresul Ordinar, convocarea se face cu cel puJin 60 de zile, iar pentru Congresul
E\traordinar, cu cel putin 30 de zile inainte de data fixati pentru linerea Congresului,
40-4 Norma de reprezentare se stabileste ln funclie de numirul membrilor filialei teritoriale,
precum Si?n functie de rezultatele obtinute la ultimele alegeri iocale 5i parlamentare.

Articolul4l
Congresul este legal constjtuit dacd sunt prezenli mai mult de dou; treimidin numdrul delegalilor.

Articolul 41
42.1 Lucrbrile Congresului sunt deschise de d$e Presedintele Platformei Demnitate si Adevir, care
prezinta ordinea de zi spre aprobare.
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42.2 Documentele prezentate Congresului sunt supuse dezbaterii Si apro$rii prin vot.
42,3 ln cazul in carc Congresu, este convocat Si pentru alegeri, Pregedintele 9i Biroul Poljtic
Permanent i$i depun mandatul, iar pSnS la alegerea noului Pregedinte Si Birou Politic Permanent,
lucririle Congresului vor fi conduse in continuare de dtre un prezidiu ales de c6tre delegalii la
Congres.
42.4 Dup; alegerea Presedintelui, acesta va prelua coDducerea lucrbrilor Congresului, asistat de
membrii prezidiului 9i de secretari.
42.5 Procesele-verbale Si hotbrarile Congresuluivor fl semnate de cStre Pretedintele ales al
Partidului, membrii prezidiului 9i secretad

Articolul43
Congresul Partidului are urmEtoarele atribulii:

a) adoptb Si/sau modifict Statutul Partidului, la propunerea Consiliului Politic Nalional;
b) alege membrii Consiliului National,
c) alege Pregedintele Partidului;
d) aprobd in acelagi timp Sl impreud cu alegerea Presedintelui Partidului, strategia 5i

programul politic ale Partidului prezentate de acesta;
e) hotirbste asupra raportului Biroului Politic Permanent, prezentat de citre Presedintele

Partidului;

D hot5r;Ste asupra raportului prezentat de pretedintele Comislei Centrale de Cenzori 5i asupra
raportului prezentat de pregedintele Comisiei de Onoare 5i Arbitraj;

g) revoci din funclie sau sanctioneaza Pregedintele Partidului Ia propunerea Consiliului politic

Nafional;
h) lista de membri ai Biroul Politic Permanent, va fl depus; de candidatul pentru funqia de

Presedinte la secretariatul general al PPPDA 9i va fi insolit5 de declaralii(e scrise de
acceptare a prezentei pe listd ale membrilor Biroului Politic Pemanent propugi de acesta;

i) nici un membru nu poate accepta prezenla pe mai mult de o lisG a Biroului Politic
Permanent, in caz contrar prezenta acestuia flind nulS de drept pe toate listele de

candidaturi;
j) alege prin vot, in ordinea descrescitoare a num;rului de voturi oblinute, membrij comisiei

Centrale de Cenzori, Presedintele comisiei Centrale de Cenzori este ales prin vot deschis de

majoritatea simpla a membrilor Comisiei;
k) alege prin vot, in ordinea descrescdtoare a numdruluide voturi oblinute, membriiComisiej

de Onoare Si Arbitr4. Pretedintele Comjsiej de Onoare 9i Arbitraj este ales, prin vot deschis

sau secret, de majoritatea simpla a membrilor Comisiei;
l) aprobt reorganizarea Partidului, fuziunile 5i alianlele cu partide politice, precum 5i orice alte

inlelegeri politice negociate 5i propuse de Eiroul Politic Permanent;

Articolul44
Consiliul Politic Nagional este organul suprem de conducere al PPPDA 9i exercitd conducerea

Partjdului dintre Congrese flind compus din:
a) Pregedintele Partidului;
b) Vicepregedin!ii Partidului;
c) fogtii presedinli ai PErtidulul;
d) membrii Biroului Politic Permanent;
e) parlamentarli;
f) ministrii;
9) Secretarul general al Partidului;
h) preqedinlii 5i vicepresedinlii organizaliilor teritoriale;
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pretedjnfji consiiiilor raionale, primarji celtr:l9r r.aiola.le 9i municipiilor, pretoli sectoaretor,precum tj vjceprimarur giprimarur generar ar Municjpiurui chiSi;ju;l"""ioii ui eeooa;membflr de onoare ai Partiduluj:
pregedintele, vicepregedinlii gi secretarul generalai organizaliei de l.ineret a partrdurui;
pre5edintele, vicepresedintii 9i secretarur g€nerar ai orlanizagiei iur"rror. iu,ijiurri;presedinlele 5i secretarul general ai Ligji AleSitor Locali-pppDA;
Secretarii Executivi ai Partiduluj_
Un numir de membri ai partidului, stabiljt de Conores.

Articolul 45

:::.t^,^S:1'll"]: gT ului portic Nalionalse convoacd o datE la trei tuni sau ori de cate ori esrenevore, Ia convocarea presedjnteluj pppt

rysri;;.1,, 
;;;;;"i"*ilfi;i: ;ffi9*;i*:fffi,:ii:Sj.Xiermanent, sau a consi,iu,ui po,itic

li;l,f,iiil5,.,1i3iil1'i,5:';,ffifffli:il"Jiij5ng:"?;ti{;x *,jtic Naliona,este

Articolul 46
Consjliul Politic National are urmitoarele atrlbuliir

") ;:t:r1l"",liio"*"a 
Presedintelui partidului membrii ti membrii supleanli ai Birour poritic

::""11#"JJf:#[13tri1*,#ilJ?#:,ff ijj"ff *T j:t z"J,j,:,iJi,,,

i:i'Jiiitri;:d:"::T:l,i:,'"l"ffi"gT!!fr,si 
rcs'i'Zr"'liJoriticire sectoria,e a,e

:lill'-"3;:t:T:"iflT,i:HT;Jfliffi;*1lTfjl"'Partidurui in runcliire pub,i€e din

[H#:#1"*?i';lTJiSiTyL::i:-"'"rectorararpartidu,ui;ffi ;i:;ffiH;Hff;ili ii,ffi,:,,l" ;J"l:l#x,i1.1ff "il'.Jrl;,1xoJ:a Birou,ui po,itic

:!^qleTe 
candrdatul ta functia de pregedrnre at partamentului;

poare soticita rapoarte de activitate de la persoanele numite de partid in Guvern gl inadministratia publict centrald:
analizeazt gi aprob; rapoartele de activjtate ale Biroului politic permanent, ale grupu orparlamentare;

'. 3:[?::i]:ffi5tji.lli",*.Hlirur 5i norma de reprezentare pentru deresatiire ra

n $"t#:"t;:ffi#i"::;;:'* tu"'odiicarea statuturui Partidurui;

;j 
iil,::"*T"",[Ji:'"]*[,1"","'ilJ'::'i|l'ffiiT:1il:,,if ,'fTi1Y#;*," cu prevederi,e

i)

l)
k)

m)
n)
o)

b)

o)

D
s)
h)

i)

,
k)

flf|l;* 
,utr"e" .ulftatea de preSedinte de onoare at pppDA, ta propunerea Biroului politic

aprobd gi revoci, la propunerea pregedinteluj, Secretarul General al pppDA.

Articolul 47
Ot.t^, ii.j9i:l |."*Otlui se organizeazS Si funclioneaz; comisii de speciatitate constituite:a) pe criterii sociale;

0) pe crjterii profesionale.

q)

r)
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47,2 Comisiile de specialitate se organizeazd gi funclioneazd in baza unui Regulament de
organizare Sifuncgonare aprobaG de Consiliul Politic Naiional, prin intermediul Secretariatului
General,
47,3 Comisiile constituite pe criterii sociale au ca scop reprezentarea Si promovarea intereselor
categoriei sociale fespective, incurajarea gi coofdonarea activitSlilor organizate de acestea/
intocmirea de rapoarte 9i initiative legislative in favoarea acestora.
47.4 Comisiile constituite pe criterii profesionale elaboreazd politicile sectoriale 5i politicile publice
pe domenii de interes major, pentru exprlmarea opJjunilor $i soluliilor propuse de PPPDA,
47.5 Comisiile i$i aleg conducerea in conformitate cu Regulamentul de organizare 9i funclionare
aprobat de Consiliul Politic National.

Articolul 48
4B.1 Eiroul Politic Permanent asigurd conducerea Partidului intre gedinfele Consiliului Politic
National $i se convoac5 la iniliativa Pregedintelui sEptSmenal,
48.2 Din componenta Biroului Politic Permanent fac parte PreSedintele 9i Vicepregedinlii Partidului/
Presedintele Fondator 9i Pregedintele de Onoare al Partidului, Secretarul General Si un numSr de
membri alegi de Consiliul Politic Natlonal. El este condus de PreSedintele Partidului, iar in lipsa
acestuia de unul dintre Vicepresedinli, imputernicit de Presedinte.
48.3 La Sedinlele &roului Politic Permanent particjpE, cu statut de invitat permanentr trezorierul
pPPDA, pregedintele Parlamentului, liderul fraqiunii parlamentaref fostii pregedinli ai Partidului 5i
Prim Ministrul,
48,4 Membrii Biroului Poljtjc Permanent indeplinesc responsabilitSli pe domenii, stabilite de
Pregedintele Partidului.
48.5 Departamentele Biroului Politic Permanent sunt create pentru activitatea Partidului in djverse
domenii 9i au dreptul si antreneze in activitatea lor expertiin materie.

Articolul 49
Biroul Politic Permanent are urmbtoarele atributii:

a) adoptt Si urm5reste punerea in aplicare a mbsurjlor de indeplinire a hot5rarilor organismelor
de conducere ale Partidului la nivel nalional;

b) coordoneazS 9i evalueaza modul in care toate organizaliile teritoriale ?ndeplinesc obiectivele
€e decurg din Strategia 5i Programele politice ale PPPDA;

c) coordoneazb Si evalueazb activitatea grupurilor parlamentare;
d) elaboreazt 9i propune Consiliului Politic NaEional Strategia politici a Partidului;
e) negociaz5 inlelegeri politice in limita mandatului aprobat de Consiliul Politic National;
f) propune Consiliului Politic Nalional candidatul Partidului la funclia de prim ministru;
g) propune Consiliul Politic Nalional candidatii pentru funcJijle din Guvern 5i administralia

publict centralb;
h) desemneazb candidalii pentru funcliile de primari de municipii, pretori de sector ai

municipiilor, Primarul General al Munjcipiului chiginbu, pregedinli de Consilii Raionale in urma
consultbrilor cu Birourile Politice ale Organizaliilor Teritoriale;

i) concepe Si propune Consiliului Politic National modul de pregEtire 5i desfStuEre a

campanlilor electorale;

J) monitorizeaz5 5i evalueaz5 activitatea autoritblilor publice centrale pe domenii;
k) propune Consiliului Politic National candidalii pentru alegerile parlamentare;
J) in situalii cu totul deosebite propune Consiliului Politic Nalional dizolvarea unui Birou Politic

teritorial sau demiterea presedintelui acestuia 9i in cazul dizolvSrii desemnarea unui Birou

Politic teritorial interimar;
m) convoac6 Consiliul Politic Nalional 9i propune ordinea de zi a acesteia;
n) raporteaz; Consiliului Politic Nalional activitatea desEguratd 9i rezultatele ei;
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audiazi rapoartele gefilor de departamente, ale presedinlilor organizaliilor teritoriale,
presedintilor organizaliilor autonome;
aprobd bugetul Partidului;
aplicb Si propune sanclluni membrilor partiduluiin conformltate cu prevederile Statutului.

Articolul 50
50.1Pregedintele Partidului este garantul inftptuirii Programului politic, al respectiriiSi aplic5rii
Statutului Si al p5str5rii identit6lii, unitStii Si prestigiului Partidului.
50.2 Pregedintele Partidului exerciti conducerea 9i coordoneazb activitatea organismelor la nivel
national, avend urmStoarele atributil:

reprezintd Partidulin relaliile oiciale, in larb Siin str5lnbtate;
face declaratii in numele Partidului;
convoacS gi prezideazt Sedintele Biroului Politic Permanent Si prezideaza orice alte organisme
de conducere ale Partidului la care ia parte, inclusiv Congresul 9i Consiliul Politic Nalional;
conduce negocierile politice purtate in numele Partidului;
propune Congresului candidaturile Vicepretedinlilor;
sesizeazd Consiliul Politic Nalionalcu privire la luarea unor mdsuri disciplinare;
numegte sau revocd la propunerea Secretarului General, Secretarii generali adjunqi;
numeste sau revocS la propunerea Secretarului General, secretarii executivi Si secretarui
pentru relaliile internationale;

i) poate st-Si aleagd consilieri politici, ale cdror funclii Si atributii sunt onorifice;
j) poate invita la Sedintele Eiroului Politic Permanent persoane din afara partiduluii
k) poate invlta la sedinlele Consjliului Politic National anumite persoane sA participe la dezbateri,

cu aprobarea prealabil; a Consiliului Politic National;
l) poate delega unele competenle potrivit Statutulul;
m) stabile5te responsabilitdtile pe domenii ale vicepreiedintilor Si membrilor Biroului Politic

PermanenU
n) valideazi cererile de inscriere in PPPDA sau de atribuire a calitilii de membru in cazurile

deosebite prevSzute de Statut;
o) numeste sau revoci Trezorierul Partidului.

Articolul 51
51.1 in cazul vacant5rii fun4iei de Presedinte, fesponsabilitSlile aceJtei funclii se asigur5 de cttre
un Vicepre9edinte ales de cdtre membrii Biroului Politic Permanent. In situalia in care Pregedintele
este in imposibilitatea de a-Si exercita funclia din motive obiective 9i temporare, responsabilit;lile
acestei funclii se asiguri de cStre un Vlcepretedinte numit de Pretedinte.
51,2 Domeniile de competenlE ale Vicepresedintjlor sunt stabilite de consiliul Politic National.

Articolul 52
52.1 Secretarul General rSspunde de sistemul informational gi de aparatul de lucru, asigur5
comunicarea dintre organismele de conducere Ia nivel central 9i filialele teritoriale 9i asigurd
gestionarea surselor de flnanlare Si gestiunea patrimoniului mobilli imobjl al Partidului.
52.2 In activitatea sa Secretarul General este ajutat de secretari generali adjuncli, secretari
executivi ti de secfetarul pentru relaliile internatjonale numili de Presedintele PPPDA ia propunefea
SecretaruluiGeneral.
52.3 Numdrul 9i atribuliile secretarilor generali adjuncli ti ale secretarilor executjvi precum 5i

atribuljile secretarului pentru relaliile internationale, se stabilesc printr-un Regulament de otganizare

Si funclionare al Secretariatului General, aprobat de cAtre Pretedifltele Partidului.
52.4 Secretarul General are urmdtoarele atributii:
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a) conduce activitatea Secretariatului general Si executS deciziile luate de instanlele superioare
ale Paftidului;
participd la Sedintele Bjroului Politic Permanent cu drept de vot;
line evidenla, comunicE Si urm5regte indeplinirea deciziilor Biroului Politic Permanent;
este responsabil pentru elaborarea tuturor regulamentelor 5i procedurilor prev;zute de Statut
pe care le supune aprobdrii Consiliului Politic National, precum 9i inventarierea propunerilor
privind modificSrile Statutulujgi elaborarea proiectejor de modificare ale Statutului, pe care le

supune aprobirii Consiliului Politic Nalional 5i apoi Congresului;
r5spunde de activitatea sa in fala Pregedintelui, fiind subordonat direct acestuia;
pregEteste gedintele Consiliului Politic Nalional 9i ale Biroului Politic Permanent;
r;spunde de recrutarea personalului 5r pregbt;rea lui protesional:;
asigur5 completarea Si pdstrarea arhivelor Padidului;
asiguri legatura cu organizaliile teritoriale Si cu cele autonome;
este responsabil in fala PreSedintelui Si a Biroului Politic Permanent de gestionarea 5i
utilizarea adecvat; a mijloacelor bugetare;
prezint5 Biroului Politic Permanent rapoarte despfe activitElile Secretarjatului general Fi

perspectivele organiza!ei.

Articolul 53

Pentru validarea mandatelor delegatilor la Congresul PPPDA se constituie comisia de validare,
alc;tuit5 dintrun num6r impar de delegati, stabilit de Congres. Membrij Comisiei de validare sunt
alegi dintre delegafii la Congresul PPPDA. Comisia de validare i5i aleqe un presedinte. Comisia de

validare verific5 mandatele delegalilor, constat5 cvorumul statutar de gedint:9i prezinti Congresului
procesul - verbal cu privire la acestea.

Articolul 54

in vederea num5rbrii voturilor delegalilor cu privire la deciziile Congresului Platformei Demnitate si

Adev;r qi la Conferjnlele organiza\iilor teritoriale se constituie comisii de num6rare a voturilor,
alc5tuite dintr-un numir impar de membri, stabilit de Congres/ConferintS, Membrii Comisiei de
num5rare a voturilor sunt alesi dintre delegalii la congres/conferin!5. comisiile de numirare a

voturilor i9i aleg un pre5edinte. Comisia de num;rare a voturilor prezint6 Conferintei sau Congresului
procesul - verbal cu privire la aceasta.

CAPITOLUL VIII - Alte structuri la nivelul national

Articolul 55
Prin ReguJamente de organizare 9i funclionare se constituie la nivel nalional urm;toarele structuri:

a) Comisia Centrald de cenzori
b) Comisia de Etic;9i Arbitraj
c) Grupul Parlamentar;
d) Organizatia Tineretului;
e) Organizalia Femeilor;
f) Asocialia Alesilor Locali;
g) Alte struduri la nivel nalional pe categorii sociale 5i profesionale.

Articolul 56
Comlsia Centrali de Cenzori are atribulii de veriRcare a gestiunii Partidului 9i lucreaz6 pe baza unui

b)

o)

f)
s)
h)
i)
t
k)

PARTIDUT POL]'TIC
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Regulament aprobat de Consiliul Politic Nalional.

Articolul 57
57.1 Comisia de Etic5 9i Arbitraj este instantt a Partidului avend atribulii privind:

a) respectarea prevederllor Statutului 9i a Codului Etic al PPPDA;

bi solutionarea contestaliilor privind sancliunile disciplinare;

ij ioiuiionarea contestaiiilor privind investirea candidalilot, alegerile interne, alegerea

delegalilor la Conferinle sau la Congres;

al aviz-irea la cererea Aimului politic ierminent asupra candidaturilor propuse pentru alegerile

parlamentare 5i pentru functiile in administralia publicb centrali;

e) interpretarea, ia solicitarea Presedintelui, a Blroului Politic Permanent sau a secretarului
' 

General, a prevederilor Statutului sau a concordantei acestuia cu celelalte regulamente'

57.2 Comlsia de Eucb 5i Arbltraj se alcStuieste 5i fun4loneazE in conformitate cu Regulamentul

aprobat de Consiliul Politic Nalional.

57.3 Comisia de Etici ti Arbitraj este numitS de Congres 9i se constituie din 7-g membri care au o

verticalitate morald ce nu este contestatt ti care nu f;c parte din nici o altd structur: de conducere a

PPPDA"

!2.+ Oeclziite Comisiei de Etic6 5i Arbitraj, rtmase deflnitive, sunt obligatorii pentru toti membrii

PPPD& precum 9i pentru toate organismele de conducere ale Partidului'

Articolul 5a
$.f-a;;;"1 parlamentar pppDA este format din toli deputalji parlamentulut, membri ai Partidului.

!g,i notut cruputui consG in promovarea politicii Paftiduluiin organul legislativ suprem'

58.3 Membrii Grupului Parlamentar nu pot exprima in dezbsterile parlamentare pozilii divergente

liniei politice a Partidului.
i8.4 conducerea Grupului este asiguratS de liderul grupului parlamentar al Partidului'

58.5 Grupul Parlamentar se organizeaz; 5i i9i desf;9oar; activitatea in baza unui Regulament

aprobat de cbtre Consiliul Politic Nalional.

Articolul 59
org;.ili" In"r"tufri a Partidulul este condusE de Biroul Politic Permanent, care coordoneaza

activitile'a specinc; a structurilor de tineret constituite la nivelul organizatiilor teritoriale, pe baza

unui Regulament aprobat de Consiliul Politic Nalional.

CAPITOLUL Ix' Procedura alegerilor in PPPDA

Articolul 60
SeOinieL organismefor de conducere ale Platformei Demnjtate 9i AdevEr la nivel national 5i ale

ir*nir"iiiioi t"ritoriute sunt constituite statutar dacS la ele participi majoritatea simplE a numirului

mimbrilor ce le compun, cu exceplille, prevbzut€ de statutul'

Articolul 61
Adun5rile oenerale ale membrilor organizaliilor locale 9i conferinlele organizatiilor teritoriale sunt

.o"itluii"'uuiuL.- au.a la ele particip6 m;joritatea simplS a num;rului total al membrilor de padid

aflaliin eviden!5 la organizatia localS sau a delegalilor la conferinla filialei teritoriale'

Articolul 62
bi.l--in.iotrr org.nismelor de conducere ale Partiduluivotul poate fi secret la decizia forului

respecI|v.
62.) Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de menS

P{tlfrltL P0Llltc
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62.3 in cadrul organismelor de conducere, in caz de egalitate de vot, votul presedintelui acelui
organism este decisiv.

Articolul 63
63.1 in cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegalilor la forurile
superioare sau cand se iau hotirari cu privire la persoane, votul poate fl secret la
.lF.i7i: f^r'rI ri ra<nar+n,

63.2 Hotdrarile in cadrul organismelor de conducere se adopti in prezenta a cel pulin majoritatea
simpld din membrii organismului respectiv, cu majoritatea simplE a numirului voturilor celor prezenti
la 5edinl5, cu exceplia cazurilor in care Statutul prevede altfel.

Articolul 64
64.1 Membrii organismelor de conducere ale Partidului, la toate nivelurile, se aleg pentru o
perioadE de 4 ani, daci alegerea se face in cadrul unei AdunSri generale a organizatiei locale, unei
C-onferinte a organizatiei teritoriale ordinare sau Congres ordinar,
64.2 lYembrii organismelor de conducere ale Paftidului, la toate nivelurile, care se aleg intr-un
Congres Extraordinar, ConferinlE TerjtorialS Extraordinarb sau Adunare GeneralS E*raordlnarE, se
aleg pentru perioada care r5m6ne pan5 la alegerile ce se fac in cadrul unui Congres ordinar, unei
Conferinte ordinare a organizaliel teritoriale sau unei Adun;ri Generale ordinare.
64.3 Congresul ordinar, care alege conducerea Partidului, incheie procedura alegerilor in Partid la

toate nivelurile.

Articolul 65
65.1 Pentru locurile devenite vacante in organismele de conducere, sunt cooptali membri
supleanli, in ordinea descresc6toare a voturilor obtinute/ in maxim 30 de zile de la eliberarea unui
loc, in condiliile prev6zute de prezentul Statut.
65,2 Numirul membrilor supleanti din organismele de conducere la nivel teritorial va fi de o
cincime din num;rul membrilor respedivului organism de conducere.
65.3 In cazul in care funclia de preSedinte al Organizaliei Teritoriale este vacanH se organizeaz6
alegeri pentru funclia de pre9edinte in termen de 3 luni, cu exceplja unei perioade de 3 luni
anterioar; datei alegerilor parlamentare, locale sau prezidenliale. In aceastS situatie funclia de
presedinte va fi indepljnitt pAnd la alegeri de cdtre un vicepresedinte, desemnat de Biroul Politic al

Organjzatiei teritoriale respective.
65,4 PanE la alegeri conducerea organizatiei Teritoriale va fi asiguratd de un Birou Politic teritorial
interimar compus din presedinte 9i 10-15 membri dintre care 2-3 vicepresedinli desemnati de
pregedinte, numitiin termen de 15 zile de la vacanJa fundiilor prin decizia Consiliului Politic Nalional;
65.5 Birourile Politice Interimare de la toate nivelele vor organiza alegeri pentru o nouS conducere
in termen de cel mult 3luni de la numire/ cu exceptia unei perioade de 3luni anterioare alegerilor
parlamentare, locale sau prezidenllale.
65.6 Orice Birou Politic interimar trebuie s5 organizeze alegeri pentru o nou5 conducere in termen
de maxim 30 de zile de la data desftsurErii alegerilor parlamentare, locale sau prezidenliale.
65.7 Birourile Politice Interimare de la toate nivelele care nu au reusit sE indeplineascE mandatul
de organizare de alegeriin termenul de 3luni de la investire, sau in termenul de maxim 30 de zile

de la data desfisuririi alegerilor parlamentare, locale sau prezidenliale, se consider; dizolvate de
drept, -
65.8 in cazul in care pregedintele ales nu a demisionat/ acesta va exercita funclia de presedinte al

Biroului Teritorial Interimar.
65.9 Din Biroul Teritorial Interimar vor face parte 9i membrii organlsmului de conducere alegi initial
care nu au demisionat.
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65,10 in cazul in care groul Politic Permanent se descompleteazS, Pregedintele numeste titulari pe

locurlle rEmase vacante din rendul membrilor - supleanti.

CAPITOLUL x - Patrimoniul 9i fondurile Platformei Demnitate 9i Adevir

Articolul 65
66.1 Partidul poate detine bunuri mobile 9i imobile care sunt necesare activit;lilor sale specifice

66.2 Sursele de finantare ale Partidului provin din:
a) cotizaliile membrilor partidului;
bi donalii benevole din partea persoanelor flzice gijuridice, in conformitate cu legislalia in

vigoare;
c) venituri provenite din activit;ti proprii;

d) subvenlii de la bugetul de stat;
e) alte surse, potrivit legii,

66.3 Operaliunile de incas6ri ti pliti se efectueazi prln conturi in lei ti in valu$, deschise, potrivit

legii, in b6nci cu sediul in Republica l4oldova 9i se gestioneaz5 prin trezorieri sau mandatari

financiari, numilj de cbtre pregedinlii organizaliilor locale, a filialelor teritoriale, respectiv de

Pregedintele PPPDA, c6rora Ie prezintd rapoarte

Articolul 67
671 Merimea minim1 a cotizatijlor de membru se stabileste in m5rime de 5 lei anual.

67.2 lYdrimea cotizaliilor de membru, cat 5i a cotizatiilor de inscriere se stabileste benevol in limitele

stabilite de legislalia in vigoare de cdtre membrul de partid.

67.3 Achitarea cotizaliilor de membru se efectueaz5 de membrii partidului, reiesind din posibili$lile
lor, in organizaliile locale, teritoriale de partid unde acegtia se afl5 la evidenla partinic; pe parcursul

anului,
67.4 l4embrii de partid pensionari 5i cei care apa(in categoriilor populagei socialmente vulnerabile

sunt scutiti de la achitarea cotizatiilor de mernbru.

Articolul 68
68.1 14embrii Partidului indeplinesc funclii de conducere alese in Partid, de reguld, pe baze obSte9ti,

f;r; a fi remunerali pentru a(tivitalea lor

68.2 Funcliile neremunerate sunt cele prev5zute in componenta Birourilor Politice ale filialelor

teritoriale, Biroului politic Permanent, Consiliul Politic Nationalr Comida de Onoare 5i Arbitraj,

Comisia Centralt de Cenzori, Comisia TeritorialS de Cenzori. In anumite cazuri, Consiliul Politic

Nalional poate st stabileascb pentru ei salarii in conformitate cu schema de incadrare.

68,3 PPPDA poate avea lucr5tori angaiati pentru indeplinirea unor funqii organizatorice sau de

ordin tehnic.

Articol 69
Activitatea flnanciarE a Biroului Politic Permanent al Partidului este controlat6 de Comisia Central; de

Cenzori, nu mai rar decat o dat5 pe an. Activitatea flnanciarb a organizatiei locale 9i a filialei

terjtorjale - de Comisia de Cenzori desemnatb de Conferinld.

cAPIToLuL xI - incetarea activiuili'

ArticolulTO
Platforma Demnitate 9i Adev;r itiinceteaz; activitatea prin:

a) autodizolvare, hotdr6t; de Congres, cu votul a peste dou; treimi din numSrul delegatilor;

22
gARIID!L MLI1IC

.PLAIfOiMA DT$ NIT TT II AIIEI AR'

PENTRU PACHETE
f-coiia tonesrur*or
I .]tiGtitALULul W



dizolvare, pronuntata pe cale judec6toreasc5 9i prin hot6rarea Cutii Constitulionale;
constatarea inceterii existentei sale prin inactivitate, de c5tre Curtea Suprema de Justilie a
Republicii l4oldova, in conformitate cu dispozitiile corespunzitoare leglslatiei in vigoare.

CApITOLUL XII - Dispozilii tranzitorii 9i finale

Articolul 71
Hourerile Congresului, ale Consiliului Politic National 9i ale Biroului Politic Permanent sunt obligatorii
pentru toate organismele de conducere 5j pentru toti membdi Partjdujui, in condjlijle prevSzute de

Prezentul Statut.

Articolul 72
La filialele ln care, la data Congresului Ordinar, funclioneaz6 conduceri interimare, se vor organiza
Conferinte Extraordinare sau Ordinare de alegeri, in termen de cel mult 3luni de la Congresul
Ordinar, in baza prevederilor prezentului Statut.

Articolul 73
Dispozitiile protocoalelor de alianttr incheiate de Partidul sunt obligatorii pentru toli membrii 9i toate
organizatiile acestuia, precum 9i pentru toate persoanele suslinute in functii publice de Partid pe
perioada existentei aliantei.

Articolul 74
74.1 Partidul poate avea ca membri sau reprezentanti onorifici.
74,2 Persoanele domiciliate in afara teritoriului ReDUblicii Moldova se pot constitui in Cluburi ale
Partidului care vor avea un Regulament de organizare 9i de funclionare, care se inainteaz; spre
aprobare Consiliuluj politic National, prin intermediul Secretariatului General.
74.3 La data intrtrii in vigoare a prezentului Statut, toti membrii PPPDA inscriSi in bazele de date
sunt considerali membri ai Partidului.

Articolul 75
75.1 Statutul Platformei Demnitate giAdevSr conline principii, norme 5i prevederi princarese
determinE obiectivele, acliunile Si modul de organizare ale padidului.
75.2 Regulamentul de aplicare al Statutului, care contine dispozilii 5i proceduri organizatorice 5i de

alegeriin Partid, ca 9i celelalte regulamente de organizare Si de funqionare ale structurilor
constituite conform Statutului, se adopt6 Sise modiflcd de cdtre Consiliul Politic Nalional,
75.3 Prevederile Statutului 5i ale celorlalte regulamente de organizare 9i de funclionare ale
structurilor constituite conform Statutului, sunt obligatorii pentru toate organizaliile 5i pentru toli
membrii PPPDA.
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Anexa I la Statutul Partidului Politic "PLATFORMA DEMNITATE 9I ADEVAR "
simbolul permanent sub form5 graflc5 alb-negru 9i color:
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