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Îndemn la Unire
Versuri şi muzica:
Aurelian Silvestru

Hora Unirii
Versuri: Vasile Alecsandri 

Muzica: Alexandru Flechtenmacher

E trist să ai o Ţară dezbinată,
E trist să fii în casa ta străin,
Şi fratele să-ţi stea rănit la poartă,
Ca un Hristos căzut între păgâni.
Nu, nu mai suportăm
Jugul ce ni-l pun
Cei lipsiţi de neam!
Hai să ne ridicăm
Şi să-nfăptuim Unirea!

Suntem urmaşii Daciei creştine,
Uniţi în libertate pentru veci.
Se vor topi puhoaiele străine
Ca gheaţa din siberiile reci.

Hai să dăm mâna cu mână
Cei cu inima română, 
Sa-nvârtim hora fraţiei
Pe pamântul României!

Iarba rea din holde piară!
Piară duşmania-n ţară!
Între noi să nu mai fie
Decât flori şi omenie!

Măi muntene, măi vecine, 
Vină să te prinzi cu mine
Şi la viaţă cu unire, 
Şi la moarte cu-nfrăţire!

Unde-i unul, nu-i putere
La nevoi şi la durere.
Unde-s doi, puterea creşte
Şi duşmanul nu sporeşte!

Nu, nu mai suportăm
Jugul ce ni-l pun
Cei lipsiţi de neam!
Hai să ne ridicăm
Şi să-nfăptuim Unirea!
E trist să ai o Ţară dezbinată,
E trist să fii în casa ta străin,
Şi fratele să-ţi stea rănit la poartă,
Ca un Hristos căzut între păgâni.
Nu, nu mai suportăm
Jugul ce ni-l pun
Cei lipsiţi de neam!
Hai să ne ridicăm
Şi să-nfăptuim Unirea!

Amândoi suntem de-o mamă, 
De-o făptură şi de-o seamă, 
Ca doi brazi într-o tulpină, 
Ca doi ochi într-o lumină.

Amândoi avem un nume, 
Amândoi - o soartă-n lume.
Eu ţi-s frate, tu mi-eşti frate, 
În noi doi un suflet bate!

Vin’ la Milcov cu grăbire
Să-1 secăm dintr-o sorbire, 
Ca să treacă drumul mare
Peste-a noastre vechi hotare. 

Şi să vadă sfântul soare
Într-o zi de sărbătoare
Hora noastră cea frăţească
Pe câmpia românească!

Imnul Republicii Moldova
Versuri: Alexei Mateevici

Muzica: Alexandru Cristea
Aranjament: Valentin Dînga

Imnul României
Versuri şi aranjament: Andrei Mureşanu

Muzica: Autor necunoscut

Limba noastră-i o comoară
În adîncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

Limba noastră-i foc ce arde
Într-un neam ce, fără veste,
S-a trezit din somn de moarte,
Ca viteazul din poveste.

Limba noastră-i frunză verde,
Zbuciumul din codrii veşnici,
Nistrul lin, ce-n valuri pierde
Ai luceferilor sfeşnici.

Deşteaptă-te, române, din somnul 
cel de moarte,
În care te-adânciră barbarii de 
tirani!

Acum ori niciodată, croieşte-ţi altă 
soartă,
La care să se-nchine şi cruzii tăi 
duşmani!

Priviţi, măreţe umbre, Mihai, 
Ştefan, Corvine,
Româna naţiune, ai voştri 
strănepoţi,

Limba noastră-i limbă sfîntă,
Limba vechilor cazanii,
Care-o plîng şi care-o cîntă
Pe la vatra lor ţăranii.

Răsări-va o comoară
În adîncuri înfundată,
Un şirag de piatră rară
Pe moşie revărsată.

Cu braţele armate, cu focul 
vostru-n vine,
„Viaţă-n libertate ori moarte!” - 
strigă toţi.

Acum ori niciodată, să dăm dovezi 
la lume
Că-n aste mâini mai curge un sânge 
de roman,

Şi că-n a noastre piepturi păstrăm 
cu fală-un nume
Triumfător în lupte - un nume de 
Traian!
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M E S A J
către delegaţii şi invitaţii la Congresul al III-lea al PNL,

Dragi prieteni,
În această lună, decembrie, a anului 2011, Partidul Naţional 
Liberal împlineşte cinci ani de la reconstituire pe arena politică a 
celui de-al doilea stat românesc, Republica Moldova.
În aceşti aproape cinci ani, PNL vine la congresul său, al III-lea, cu 
dorinţa de a introduce obiectivul reîntregirii neamului românesc 
în Programul său politic. Ne-am convins de la proclamarea 
Independenţei Republicii Moldova, ne-am convins sub regimul 
comunist, care a oprit avansarea statului şi a societăţii spre 
familia românească şi europeană, ne convingem şi în ultimii doi 
ani, după ce s-a produs alternanţa democratică la putere, că 
statul nostru nu se poate afirma ca atare pe arena internaţională, 
că este un stat-problemă, riscînd să rămînă orfanul războiului al 
doilea mondial şi orfanul Europei.
Republica Moldova devine un stat tot mai neguvernabil, dată 
fiind intersectarea prea acerbă a intereselor geostrategice ale 
celor două lumi – una a standardelor democratice, a libertăţii 
şi a prosperităţii şi alta - a imprevizibilităţii şi a haosului estic, 
o lume puternică, dar cu efecte mereu nefaste asupra destinului 
românilor şi a basarabenilor, în special.
Privind în urmă, cunoscîndu-ne istoria dureroasă, a poporului 
român, privind înainte, cu speranţa că ne vom vedea un popor 
reîntregit, urmînd exemplul naţional-liberalilor care au realizat 
România Mare, conducerea PNL îi îndeamnă pe toţi să dea 
dovadă de consecvenţă în numele copiilor noştri, pentru care ne 
sacrificăm azi, într-o viaţă injustă.
Numai unirea noastră, a celor curajoşi, purtînd idealul reunificării 
celor două state româneşti, ne poate readuce în spaţiul firesc al 
unui popor convins că poate fi unul unit şi puternic în familia 
europeană.
PNL îî va uni pe români şi pe alogenii din cel de-al doilea stat 
românesc pentru acest scop, fiind convins că e unul realizabil.

În numele conducerii PNL,
Vitalia PAVLICENCO
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Proiect
Ordinea de zi 

a Congresului al III-lea al Partidului Naţional Liberal

Raportul DPN privind activitatea PNL în perioada dintre 1. 
congrese.

Raportul Comisiei Centrale de Cenzori.2. 

Raportul Curţii de Onoare şi Arbitraj.3. 

Prezentarea şi adoptarea noii Redacţii a Statutului PNL.4. 

Prezentarea şi adoptarea noii Redacţii a Programului PNL.5. 

Alegerea preşedintelui PNL.6. 

Alegerea Delegaţiei Politice Naţionale a PNL.7. 

Alegerea Comisiei Centrale de Cenzori.8. 

Alegerea Curţii de Onoare şi Arbitraj.9. 

Adoptarea Declaraţiei politice a Congresului al III-lea al 10. 
PNL.

Diverse.11. 

Proiect
Noua Redacţie a Programului politic al PNL
Prin libertatea neamului românesc reîntregit -

- spre bunăstare
1. În faţa sfidărilor secolului al XXI-lea.
Începutul secolului al XXI-lea este marcat de transformări 
profunde în toate sferele vieţii. Lumea devine tot mai complexă si 
mai interdependentă. Globalizarea avansează, ştergînd majoritatea 
liniilor tradiţionale de demarcaţie şi accentuînd criteriul de 
apartenenţă la zona democraţiei şi a prosperităţii. Sfidările 
globalizării, alături de tendinţele paralele de regionalizare şi 
de fragmentare, generează tensiuni şi riscuri nemaiîntîlnite. 
În aceste condiţii, comunitatea internaţională e determinată 
să găsească forme noi de solidarizare, capabile să răspundă 
noilor sfidări, ce amplifică vechile probleme: sărăcia, tensiunile 
etnice şi tendinţele de separatism, traficul de droguri si de fiinţe 
umane, criminalitatea organizată, instabilitatea politică şi altele. 
Discrepanţele dezvoltării social-economice se accentuează. 
În epoca salturilor tehnologice, acestea contrastează, tot mai 
simţitor/puternic, cu limitarea accesului la educaţie, la medicină, 
la resursele vitale, la informaţie si cunoaştere, cu/la limitarea 
drepturilor şi a libertăţilor fundamentale. Apar crize sociale, 
frustrări şi manifestări de nemulţumire. Globalizarea acutizează 
crizele de identitate, contradicţiile dintre culturi şi subculturi, ce 
generează noi tipuri de violenţe, noi riscuri globale, dintre care 
cel mai grav e terorismul.
Pe acest fundal complex, Republica Moldova – al doilea stat 
românesc - rămîne captiva subdezvoltării. Dificultăţile tranziţiei 
sînt agravate de criza identitară, care conduce, la rîndul său/
ei, la ştirbirea calităţii vieţii, aprofundează inegalităţile sociale, 
generalizează sărăcia. Acest mediu produce intoleranţă, distruge 
solidaritatea socială, favorizează populismul, alimentează 
manifestările radicale, afectează considerabil funcţionarea statului 
şi a instituţiilor sale democratice.



Partidul Naţional Liberal

8

Congresul al III-lea

9

După primele realizări ale Mişcării Democratice şi de Renaştere 
Naţională de la începutul anilor 90 ai secolului trecut, avînd drept 
corolar proclamarea independenţei statale a Republicii Moldova, 
în scopul desprinderii de sfera de influenţă rusească, pentru 
apropierea de România şi de Europa, reformele şi-au încetinit 
mersul, cedînd terenul în faţa contraofensivei forţelor retrograde. 
Forţele de extrema stîngă au exploatat nemulţumirile şi sărăcia, 
au speculat nostalgiile pentru cvazistabilitatea socială sovietică. 
Astfel, Republica Moldova a ajuns sub controlul autoritarist al 
speculanţilor politici de sorginte comunistă, ce adoptă lozinci 
populiste cu singurul scop de a accede cu orice preţ la putere şi a 
controla la maximum toate resursele statului şi ale societăţii. Ca 
efect, s-a adîncit/se adînceşte inegalitatea socială, se compromit 
şansele şi se încalcă drepturile şi libertăţile umane – procesul 
generînd apatie/a generală şi exodul masiv al populaţiei peste 
hotarele ţării. Societatea moldovenească e marcată de ineficienţa 
proceselor de tranziţie, de blocarea reformei economice, de 
fragilitatea/lipsa unor raporturilor stabile cu organismele 
internaţionale financiare, economice şi politice, de sărăcia şi de 
instabilitatea politică, devenite cronice. Guvernarea necomunistă, 
ce a succedat-o pe cea comunistă, s-a împotmolit în efectele 
modificării Constituţiei Republicii Moldova în anul 2000, 
pentru alegerea Preşedintelui statului prin votul din Parlament. 
Incertitudinea creată de lupta grupărilor politice pentru funcţia 
de şef al statului, în spatele cărora stau forţele ce au condus 
Republica Moldova în anii guvernărilor retrograde, generează 
pericolul revenirii la Putere a grupării cvazicomuniste, ceea ce 
reprezintă un pericol real pentru sistemul democratic, politic 
şi social-economic al Republicii Moldova, pentru orientarea 
strategică a acesteia spre familia europeană, pentru apropierea 
maximă de România, în vederea omogenizării spaţiului politic, 
economic, social şi cultural românesc.
Partidul se angajează să dea un răspuns adecvat provocărilor de 
ordin politic şi social-economic, cu care se confruntă Republica 

Moldova la începutul secolului al XXI-lea. Partidul doreşte să dea 
expresie politică noilor realităţi de regrupare a forţelor democratice 
şi reformatoare din societate, de schimbare a conţinutului şi 
a formelor de activitate politică în vederea promovării unor 
reformelor democratice autentice, de contracarare a revanşei 
forţelor totalitare, de integrare euratlantică/europeană rapidă 
şi plenară a Republicii Moldova, prin reîntregirea neamului 
românesc.

În Republica Moldova majoritatea populaţiei înregistrează o 
degradare constantă a nivelului de viaţă, inclusiv la capitolul 
drepturi şi libertăţi umane, ocrotirea sănătăţii, educaţia, cultura si 
calitatea mediului.

Această stare de lucruri este cauzată de aflarea, la putere, timp de 
14 ani, în Republica Moldova, din cei 20 de ani de Independenţă, 
a unor forţe antireformatoare, antipopulare, antiromâneşti şi 
antieuropene. PNL consideră că acest lucru poate fi schimbat 
numai prin adoptarea Legii Lustraţiei, prin care s-ar evita 
propulsarea spre Putere a unor persoane şantajabile, care, fiind în 
înalte funcţii de demnitate publică sau în oricare alte funcţii publice 
importante, execută ordinele celor ce dispun de informaţii despre 
trecutul lor dubios, kaghebist, de foşti colaboratori cu structurile 
securităţii sovietice, comuniste, cu alte structuri oculte din URSS. 
Adoptarea Legii Lustraţiei ar corespunde şi practicilor parcurse 
de statele ex-socialiste, înscrise deja în circuitul euratlantic.

Astfel, unele sfidări, parcurse de al doilea stat românesc/
Republica Moldova, se înscriu în spectrul comun de probleme 
ale statelor/ţărilor central şi est-europene şi fac obiectul unor 
largi preocupări internaţionale. În Europa de azi se confruntă 
două tendinţe de dezvoltare. Pe de o parte - occidentalizarea, 
exprimată prin extinderea Uniunii Europene, pe de alta – 
refacerea structurilor eurasiatice, menită să păstreze, în condiţii 
noi, vechile raporturi geopolitice din Est. Oscilarea între aceste 
două tendinţe geostrategice a afectat stabilitatea şi identitatea 
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Republicii Moldova în plan regional şi internaţional, dar şi 
mediul intern economic şi politic. Lipsa de definire a accentuat 
incapacitatea Moldovei de a lua şi a promova decizii menite să o 
apropie de sistemul economico-financiar şi politico-social al lumii 
democratice occidentale. Societatea moldovenească necesită, 
în mod imperativ, o forţă politică influentă, angajată ferm în 
occidentalizarea ţării, în dezvoltarea rapidă şi în modernizarea ei. 
Consolidarea unei asemenea forţe e necesară pentru prevenirea 
compromiterii viitorului românilor şi alogenilor din Republica 
Moldova.

PNL îşi asumă rolul de forţă politică modernă şi responsabilă, 
întemeiată pe ordinea democratică, autoritatea legii, pacea 
interetnică şi preocuparea pentru prosperitatea cetăţenilor 
Republicii Moldova. Partidul îşi identifică poziţia pe eşichier 
ca fiind de dreapta, cu asimetrie spre centru, asumîndu-şi 
promovarea valorilor democraţiei liberale, ale pieţei/pieţii libere, 
renaşterii naţionale, ale integrităţii culturale şi armoniei interetnice 
a obiectivului de reîntregire a neamului ronânesc.

2. Un partid naţional de dreapta al doctinei liberale
PNL se concepe ca o componentă de bază a sistemului pluripartidist, 
constituită din exponenţi ai ideilor democratice şi reformatoare 
din Republica Moldova, continuator al/continuatorul tradiţiei 
politice liberale din Basarabia interbelică şi a mişcării liberale, 
renăscute în Republica Moldova la începutul anilor ‘90 şi 
descendentă a revendicărilor Mişcării Democratice şi de Renaştere 
Naţională de la confluenţa anilor ‘80-‘90 ai secolului trecut. 

Partidul are la bază doctrina liberală, ce îmbină principiile libertăţii 
individuale cu solidaritatea socială, limitează rolul statului la cel 
de instrument ce garantează democraţia şi pluralismul, aplicarea 
egală a legilor, primatul proprietăţii private, libertatea iniţiativei 
individuale, concurenţa corectă şi protecţia socială echitabilă. 
Moldova necesită o societate liberă şi deschisă care, în esenţă, 
e una liberală. Ca partid ce se revendică din doctrina liberală, 

PNL îşi propune, în plan extern, obţinerea calităţi de membru 
al Partidului Liberal, Democrat şi Reformator European şi al 
Internaţionalei Liberale.

PNL conştientizează/conştientizăm conceptul liberal ca pe unul 
profund moral şi aşează moralitatea ca fundament al politicilor 
publice/noastre. Morala creştină, tradiţională pentru poporul 
nostru, asumarea corectă a istoriei naţionale şi toleranţa faţă de 
valorile etniilor conlocuitoare constituie reperele unei politici 
întemeiate pe valorile libertăţii.

Liberalismul a imprimat Europei Occidentale şi altor ţări 
dezvoltate o nouă gîndire şi practică politică, în conformitate cu 
care asigurarea bunăstării generale se formează din bunăstărea 
fiecărui cetăţean. Membrii PNL consideră liberalismul drept 
cea mai eficientă bază pentru dezvoltarea ţărilor postsovietice, 
afectate de tentativa dezastruoasă a construirii unei societăţi 
bogate cu cetăţeni săraci. Experienţa ţărilor postcomuniste a 
demonstrat că doar reformele liberale ferme, conjugate cu politici 
sociale palpabile, pot accelera tranziţia spre economia de piaţă 
performantă, cu orientare socială.

Pentru realizarea acestor deziderate, Partidul va educa şi va 
promova cadre reformatoare, negrevate de vechea mentalitate şi de 
stereotipurile birocratic-etatiste. PNL este orientat spre asanarea 
clasei politice din Republica Moldova, eliminarea dominaţiei 
grupurilor oligarhice şi a influenţelor criminale, înlocuirea treptată 
şi fermă a vechii nomenclaturi cu exponenţii unei generaţii de 
politicieni şi funcţionari publici moderni, eficienţi, ataşaţi valorilor 
morale, democratice şi ale renaşterii naţionale.

Promovarea cadrelor tinere şi performante, depăşirea abordărilor 
rudimentare, disciplina doctrinară şi cea de partid vor servi drept 
bază pentru consolidarea unei formaţiuni moderne, combative, 
capabile să obţină sprijinul cetăţenilor în vederea depăşirii 
declinului social-economic şi al relansării reformelor democratice. 
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În acelaşi timp, Partidul se pronunţă împotriva tentativelor 
nihiliste de blamare a experienţei politice şi a purtătorilor ei, doar 
pe motivul că nu aparţin tinerei generaţii de politicieni. Partidul 
pledează pentru continuitate în experienţa politică a tuturor 
generaţiilor, pentru suplimentarea eforturilor în numele propăşirii 
ţării. Încrederea populaţiei în democraţie poate fi redobîndită doar 
prin venirea la putere a unei echipe de sacrificiu, care va demonstra 
abnegaţie şi corectitudine, va soluţiona problemele într-o manieră 
fermă şi total transparentă. Partidul va promova aplicarea unui 
Cod al Onoarei în politică, care să fie acceptat de către fiecare 
persoană implicată în conducerea instituţiilor publice şi de stat de 
toate nivelurile.

PNL pledează pentru constituirea şi consolidarea polului politic 
liberal, în cadrul căruia să se regăsească toate forţele liberale din 
Republica Moldova.

Partidul constată că revenirea repetată şi menţinerea la putere a 
forţelor nostalgice a determinat frînarea şi chiar regresul proceselor 
de democratizare, de reformare şi de propăşire spirituală a societăţii. 
Democraţia şi reformele trebuie/vor fi promovate şi prezentate 
adecvat, în vederea obţinerii sprijinului întregii societăţi pentru 
transformări ferme, rapide şi eficiente, printr-o mişcare coerentă şi 
accelerată spre statul de drept şi economia de piaţă.

3. O economie de piaţă funcţională
Republica Moldova este un exemplu de eşec al politicilor 
economice de stînga în realizarea saltului de la centralismul post-
sovietic la capitalismul dezvoltat. Politicile de stînga în ţările 
post-socialiste au demonstrat incapacitatea de a genera bunuri şi 
predilecţia pentru redistribuirea efectelor sărăciei. Cel mai elocvent 
caz e programul de privatizare contra bonuri patrimoniale, care 
a avut în societatea noastră ca efect general însărăcirea sutelor 
de mii de oameni şi prăbuşirea dramatică a economiei. Doar 
politicile economice de dreapta, bazate pe principiile liberale, 
testate în ţările capitalismului dezvoltat, sînt capabile să garanteze 

dezvoltarea social-economică rapidă a Republicii Moldova şi 
ieşirea cetăţenilor ei din zona sărăciei cronice.

Pentru modernizarea economiei moldoveneşti PNL consideră 
drept necesar modelul de organizare a economiei după principiile 
pieţei/pieţii libere. Partidul ţinteşte creşterea economică rapidă 
şi îmbunătăţirea substanţială a calităţii de viaţă a cetăţenilor 
Republicii Moldova, prin materializarea energiilor şi a 
potenţialului liberei iniţiative economice. În acest context, se 
pronunţă pentru: inviolabilitatea proprietăţii private; libera 
circulaţie a mărfurilor, a capitalului, a serviciilor şi a forţei de 
muncă; limitarea reglementărilor şi eliminarea birocraţiei excesive. 
Rolul statului în economie trebuie să fie redus, relativ subsidiar, 
rămînînd important doar în elaborarea şi realizarea strategiei de 
dezvoltare economică, politica monetară, în alocarea resurselor 
bugetare pentru obiectivele de interes naţional şi în definirea 
cadrului normativ bazat pe dreptul la proprietatea privată şi pe 
rolul său social. Restrîngerea rolului statului în economie se face, 
în principal, prin transmiterea proprietăţii de stat în proprietate 
privată. Un stat puternic este cel care se poate baza pe valoarea, 
capacitatea, iniţiativa şi prosperitatea cetăţenilor săi, asiguraţi din 
punct de vedere material şi activi în cadrul societăţii civile.

PNL consideră necesară voinţa politică reală pentru transformarea 
proprietăţii de stat in proprietate privată. Deocamdată, structurile 
economice rămîn, în mare măsură, neperformante, centraliste, 
monopoliste si supuse controlului politic. Adevărata restructurare 
a economiei înseamnă instituirea unor autorităţi credibile 
de reglementare şi privatizare, precum şi crearea unei pieţe 
concurenţiale, care va selecta activităţile economice eficiente.

Partidul consideră că proprietatea privată este motorul dezvoltării 
economice. De aceea, reafirmăm imperativul garantării reale a 
proprietăţii private şi aşezarea acesteia pe o bază morală. Pentru 
implementarea acestui imperativ, e necesar/se va elabora un 
program economic de stat privind compensarea şi repararea 
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prejudiciilor materiale pentru agresiunile săvîrşite de regimul 
comunist împotriva proprietăţii private în epoca sovietică. Acestei 
viziuni retrospective Partidul îi adaugă o viziune de perspectivă: 
statul e dator să asigure condiţiile necesare consolidării si 
dezvoltării proprietăţii private, prin:

- sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii; 
- stimularea reformei structurale;
- stimularea exporturilor;
- dezvoltarea regională; 
- lărgirea accesului investiţiilor străine; 
- consolidarea pieţelor financiare. 

PNL consideră că Republica Moldova are nevoie de un ritm 
de creştere economică de minimum 10% -15% anual, pe o 
perioadă de timp îndelungată, pentru a se apropia de standardul 
european de viată. Ritmuri înalte de dezvoltare pot fi atinse numai 
prin sporirea volumului de investiţii în capitalul fizic şi în cel 
uman, prin îmbunătăţirea continuă a tehnologiilor.
Pentru stabilizarea situaţiei în economie şi în sfera social, Partidul 
pledează pentru promovarea unei politici macroeconomice, ce 
ar garanta atingerea şi păstrarea unui nivel scăzut al inflaţiei şi 
al deficitului bugetar, menţinerea stabilităţii valutei naţionale, 
implementarea mecanismului de stimulare a economiilor băneşti ale 
populaţiei şi direcţionarea acestora spre sectorul real al economiei.
Una dintre sarcinile de bază ale PNL va fi reanimarea principalei 
ramuri – a sectorului agro-industrial. Partidul se pronunţă pentru 
continuarea şi finalizarea reformelor în sectorul agrar, crearea 
unei pieţe funciare civilizate, implementarea unui sistem eficient 
de finanţare a sectorului agrar, dezvoltarea infrastructurii, a 
serviciilor agrotehnice, agrochimice, de marketing, crearea 
condiţiilor necesare pentru comercializarea producţiei agricole. 

Îmbunătăţirea climatului investiţional, atragerea resurselor 
financiare externe necesită o colaborare neîntreruptă/restabilirea 
deplină a colaborării cu organismele financiare internaţionale, 

în primul rînd cu Fondul Monetar Internaţional şi cu Banca 
Mondială. 
Pentru Partid, priorităţile politicilor fiscale sînt stimularea 
dezvoltării economice şi consolidarea clasei de mijloc. Acestea 
trebuie să stimuleze iniţiativa şi asumarea riscului antreprenorial, 
să se bazeze pe parteneriatul dintre stat şi contribuabil. 
Comportamentul fiscal al statului trebuie să protejeze 
contribuabilul de orice abuz, să fie justificat şi raţional în ceea 
ce priveşte presiunea fiscală, să motiveze interesul de achitare 
a sarcinii fiscale. Partidul va promova utilizarea instrumentelor 
fiscale în modelarea climatului investiţional şi a celui general-
economic.
Republica Moldova şi cetăţenii ei suferă şi din cauza gradului 
înalt de monopolizare şi de concentrare economică. Partidul 
pledează pentru instituirea Consiliului Concurenţei, care trebuie 
să consolideze mediul concurenţial, să garanteze competiţia liberă 
şi corectă, sancţionînd orice tentativă de subminare a pieţei.
Stabilitatea şi claritatea cadrului legislativ sînt esenţiale pentru 
previzibilitatea mediului economic autohton. Republica Moldova 
este considerată un stat instabil/o tară instabilă, cu un risc 
investiţional sporit din cauza instabilităţii şi a confuziei legislative. 
Legile trebuie să devină/poată deveni integral aplicabile din 
momentul promulgării.
Succesul în crearea economiei de piaţă depinde şi de factorul 
moralităţii. Partidul respinge capitalismul sălbatic, ale cărui forme 
de manifestare sînt în prezent firmele parazitare ale demnitarilor 
şi ale clientelelor politice. Partidul îi sprijină pe antreprenorii 
oneşti şi curajoşi, conştienţi că pot cîştiga doar în măsura, în 
care activitatea lor este legală şi utilă. Aceşti antreprenori trebuie 
remarcaţi şi recompensaţi prin diverse metode, inclusiv de către 
stat, pentru respectarea eticii de afaceri. În acelaşi timp, etica 
economiei de piaţă impune descoperirea şi pedepsirea aspră a 
corupţiei, a evaziunii fiscale, a concurenţei neloiale şi a altor crime 
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economice. Eradicarea criminalităţii economice şi a corupţiei se 
va face prin:

- eliminarea monopolismului şi asigurarea concurenţei libere 
şi corecte;

- substituirea actualului sistem fiscal confiscatoriu cu unul 
relaxant şi transparent; 

- diversificarea resurselor energetice;
- promovarea transparenţei în activitatea tuturor organelor de 

stat şi publice;
- minimizarea barierelor birocratice şi a numărului de autorizări, 

licenţe şi instrucţiuni restrictive;
- lichidarea condiţiilor economice pentru activitatea grupărilor 

oligarhice; 
- apărarea antreprenorilor autohtoni printr-o legislaţie care să 

asigure o concurenţă loială; 
- stimularea implicării sistemului bancar în activităţile 

economice;
- acordarea de asistenţă logistică din partea statului în exportul 

produselor agricole; 
- crearea cadrului legislativ şi a unor condiţii stabile pentru 

atragerea investiţiilor străine; 
- implementarea unui sistem informaţional unic de evidenţă a 

importurilor şi a exporturilor;
- crearea, prin lege, a condiţiilor pentru asigurarea independenţei 

judecătorilor, inclusiv financiare.

4. Prin egalitatea şanselor, spre splidaritate şi juctiţie socială

Partidul recunoaşte pentru toţi egalitatea şanselor, libertăţile şi 
drepturile omului ca principii de bază în sfera politicilor sociale. 
Inegalităţile apărute urmare a situaţiei sociale reale şi ca rezultat 
al performanţelor individuale diferite urmează a fi atenuate prin 
implicarea statului în spiritul Cartei Sociale Europene.

În/Partidul promovează, în/vederea protejării categoriilor de 
populaţie defavorizate, Partidul optează pentru/aplicarea unor 

politici de stat echilibrate, care au drept premiză performanţa 
economică ţării.

Partidul consideră că, pentru consolidarea statului şi a societăţii, 
sînt necesare politici sociale active, care să le asigure tuturor 
cetăţenilor o viaţă decentă şi condiţii reale de manifestare a 
egalităţii şanselor. Priorităţile politicilor sociale sînt protejarea 
persoanelor cu necesităţi stringente, prin crearea unui sistem 
adecvat de acordare a compensaţiilor nominative, modernizarea şi 
optimizarea componentelor politicii sociale a statului: dezvoltarea 
infrastructurii sociale, salarizarea, asigurarea cu pensii, asistenţa 
socială directă şi indirectă, ocrotirea sănătăţii, educaţia şi 
învăţămîntul, ştiinţa, cultura, arta şi altele.

Componenta şi obiectivul principal ale politicilor sociale o 
constituie bunăstarea cetăţeanului. În acest sens, Partidul va 
promova crearea locurilor de muncă bine plătite şi diminuarea ratei 
şomajului. Statul urmează să aplice mecanisme pentru stimularea 
angajării în cîmpul muncii şi pentru majorări salariale pînă la 
un nivel ce să depăşească, de cel puţin două ori, costul coşului 
minim de consum, să coreleze salariul mediu al lucrătorilor din 
sfera bugetară cu salariul mediu pe economie, să reducă impozitul 
pe venitul persoanei fizice, să majoreze şi să indexeze bursele 
de studii, pensiile şi indemnizaţiile sociale, să majoreze pînă la 
cota de cel puţin o treime din total numărul burselor universitare 
oferite de la Bugetul de Stat.

Adresa principală a politicilor sociale e familia. Partidul 
va promova scutirea de impozite a mijloacelor utilizate la 
construcţia şi procurarea de spaţiu locativ, alocarea resurselor 
de stat pentru construcţia spaţiului locativ destinat familiilor din 
categoriile defavorizate, instituirea mecanismului de compensare 
direcţionată a cheltuielilor comunale, stabilirea de indemnizaţii 
unice pentru naşterea copiilor, pentru şcolarizarea copiilor din 
familiile defavorizate, pentru familiile adoptive şi pentru copiii 
orfani. Se consideră obligatorii asigurarea pentru copiii din 
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localităţile rurale a unor condiţii de instruire similare celor din 
localităţile urbane, egalarea în drepturi şi promovarea femeilor în 
cadrul structurilor sociale, publice şi politice, crearea centrelor de 
plasament pentru bătrîni şi pentru victime ale violenţei în familie 
sau ale altor perturbaţii sociale, stimularea plasării tinerilor 
specialişti în cîmpul muncii şi oferirea de credite fără dobîndă 
pentru studii şi pentru iniţierea unei afaceri de către tineri.

Micile localităţi, satele şi orăşelele Republicii Moldova constituie 
arealul prioritar de implementare a politicilor sociale. Partidul 
consideră necesar ca statul să asigure condiţii pentru dezvoltarea 
complexă a infrastructurii social-economice şi culturale a 
micilor localităţi: drumurile locale şi conexiunile lor cu traseele 
naţionale, aprovizionarea cu apă, ameliorarea condiţiilor de 
mediu şi diminuarea poluării, aprovizionarea cu gaze naturale, 
termoficarea, telefonizarea şi informatizarea, refacerea şi 
modernizarea grădiniţelor, a şcolilor, a instituţiilor medicale şi a 
celor culturale.

Partidul optează pentru un program de stat de sprijinire a tineretului 
şi pentru un sistem de asigurare socială plenară a persoanelor în 
etate, a pensionarilor şi a invalizilor, inclusiv cu pensii decente. 
Sistemele publice de educaţie şi de ocrotire a sănătăţii trebuie 
consolidate prin modernizare, prin extinderea posibilităţilor de 
acces al populaţiei la serviciile lor şi prin garantarea finanţării 
necesare, în special a cheltuielilor cu impact social.

Sistemul instructiv-educativ trebuie protejat prin lege de orice 
ingerinţe de natură ideologică, precum şi de conjunctura politică. 
Ştiinţa, cultura, arta, sportul, religia şi confesiunile, precum şi 
tradiţiile etnoculturale trebuie protejate în faţa/de impunerea 
falselor ideologii şi a oricăror ingerinţe politice, garantîndu-li-se 
caracterul autonom şi liber.

Partidul susţine promovarea de către stat a identităţii cetăţeneşti. 
Sîntem moldoveni ca cetăţeni ai celui de-al doilea stat românesc, 

Republica Moldova, iar identitatea etnică ţine în exclusivitate 
de dreptul şi de libertatea de autoidentificare individuală. Se 
consideră obligatorie eliminarea opunerii artificiale şi speculative 
dintre etnonimele moldovean şi român, ca fiind un rudiment 
perimat şi distructiv de divizare şi de inhibare premeditată a etniei 
băştinaşe majoritare din Republica Moldova.

Activitatea cultural-artistică se bazează exclusiv pe libertatea 
actului de creaţie, pe toleranţa interculturală şi pe valorile generale 
ale civilizaţiei umane. Susţinerea de către stat a acestei activităţi 
este obligatorie.

5. Pentru un spaţiu politic românesc omogen.
PNL se pronunţă pentru definirea identităţii/consolidarea 
statalităţii Republicii Moldova ca în formula celui de-al doilea 
stat românesc. Partidul acceptă cedarea unei părţi din suveranitatea 
statală doar în cazul formării Uniunii Interstatale România – 
Republica Moldova şi al aderării la UE, ca primă etapă spre 
unificarea celor două state – România şi Republica Moldova, care 
este şi cea mai scurtă cale de integrare a teritoriului românesc 
din stînga Prutului în NATO şi UE.

PNL va solicita suportul României şi al structurilor europene 
pentru a se acorda cetăţenia română tuturor locuitorilor de pe 
ambele maluri ale Nistrului, ceea ce va contribui la integrarea 
populaţiei aflate sub regim separatist în primul şi în al doilea 
state româneşti, ca şi în spaţiul euratlantic.

PNL pledează pentru reîntregirea cît mai rapidă a spaţiului 
românesc de pe ambele maluri ale Prutului, însă consideră că 
statul actual Republica Moldova trebuie să avanseze spre procesul 
de reîntregire în paralel cu modernizarea şi europenizarea sa, 
conform standardelor euratlantice şi angajamentelor asumate 
prin Pactele semnate cu NATO şi UE.

Astfel, PNL pledează pentru valorile democraţiei liberale 
întruchipate de pluralism şi statul de drept, separaţia puterilor în 
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stat, promovarea competiţiei deschise în viaţa politică internă. 
Prin activitatea sa, Partidul promovează concepţia, principiile şi 
ideile liberale, afirmarea noii clase politice liberale şi asumarea 
responsabilităţii de consolidare a instituţiilor statului de drept şi 
a celor democratice.

Partidul promovează ideea consolidării statului de drept, 
diminuarea/ării riscului de modificare arbitrară a raporturilor 
constituţionale dintre puteri, de deformare a relaţiilor dintre 
puterea executivă şi cea legislativă, de deteriorare a raporturilor 
dintre majoritate şi minoritate, de încălcare a drepturilor umane, 
politice şi civice. Construcţia statală trebuie modernizată, în 
vederea integrării europene. Respectarea strictă şi egală a Legii 
de către toţi cetăţenii şi, în primul rînd, de către toate structurile 
de stat şi publice este un principiu de bază al statului.

PNL pledează pentru lichidarea institutului Preşedinţiei, introdus 
în Republica Moldova şi în întreg spaţiul postsovietic de către 
serviciile oculte ale încă nedefunctei URSS, pentru ca succesorul 
de drept al acesteia, Rusia, prin cercurile sale imperiale, să 
controleze politica internă şi externă a noilor state independente/
postsovietice şi pentru a reduce rolul Parlamentului, ca expresie 
supremă a voinţei cetăţenilor. Scopul Kremlinului, care nu a 
recunoscut - şi de facto - Independenţa celui de-al doilea stat 
românesc, este să nu-şi retragă trupele de ocupaţie de pe teritoriul 
Republicii Moldova, să nu permită, astfel, aderarea acesteia la 
NATO, la UE, prin unirea cu România sau prin apropierea maximă 
de România, care este avocatul şi suportul firesc al românilor şi 
al alogenilor din stînga Prutului în demersul lor proeuratlantic. 
Preşedintele statului trebuie ales prin votul direct, iar

PNL consideră că societatea trebuie să fie formată/statul poate fi 
puternic doar fiind constituit din cetăţeni liberi şi social protejaţi. 
Un stat creat de cetăţeni şi pentru al cetăţenilor înseamnă un 
stat minim, adică unul care, în raport cu individul, are prerogative 
limitate în contextul drepturilor universale ale omului. Statul 

minim, care nu îngrădeşte libertăţile şi iniţiativele cetăţenilor, este 
mult mai puternic în raport cu statele totalitare, care s-au dovedit 
a fi fragile. Într-o societate democratică cetăţenii controlează - în 
modul cel mai direct şi democratic - activitatea structurilor statale 
şi, dacă este nevoie, le sancţionează democratic. 

Partidul optează pentru o reformă/va iniţia reforma profundă a 
serviciului public, a autorităţilor executive şi administrative, pentru 
a le conferi operativitate şi eficienţă, pentru a întări autoritatea legii 
şi combaterea corupţiei. Este necesară şi dezvoltarea sistemului 
electoral, încît alegătorii să obţină încrederea că instituţiile 
democratice îi reprezintă. 

PNL pledează pentru ca Parlamentul să fie ales printr-un sistem 
electoral mixt – parţial, pe liste de partid, parţial - pe circumscripţii 
electorale uninominale.

Partidul va pleda pentru o schimbare de fond a raporturilor dintre 
administraţie şi cetăţean: administraţia trebuie să se manifeste ca 
un serviciu public aflat în slujba cetăţeanului, nu deasupra lui. Este 
necesară reforma aparatului de stat, orientată spre consolidarea 
statutului funcţionarilor publici, prin: sporirea răspunderii şi a 
profesionalismului acestora, reducerea intervenţiei structurilor de 
stat în activităţile private, remunerarea echitabilă, care să elimine 
bazele corupţiei.

Partidul realizează că numai autorităţile locale pot rezolva eficient 
problemele comunitare curente. Comunitatea locală reprezintă 
esenţa regimului democratic şi obiectul principal al modernizării. 
Partidul susţine descentralizarea administraţiei publice şi 
autonomia locală, care include autonomia financiară, pe baza 
principiilor consacrate de Carta Europeană. 

Democraţia devine stabilă atunci cînd cetăţenii au încredere în 
instituţiile statului, cînd acestea se află în slujba cetăţeanului şi 
îl protejează de actele contrare legii. Climatul social şi prestigiul 
instituţiilor democratice sînt influenţate de gradul de siguranţă a 
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cetăţeanului, de administrarea justiţiei, de înfăptuirea actului de 
dreptate. Partidul consideră ca obiectiv prioritar consolidarea 
ordinii de drept şi întărirea structurilor publice - /autorităţii 
statului, singurele căi ce vor putea limita fenomenul infracţional 
şi vor garanta cetăţenilor o viaţă în siguranţă.

Libertatea şi democraţia sînt mai mult decît dreptul cetăţenilor de 
a-şi exprima opiniile. Libertăţile civice şi politice trebuie să aibă 
un corespondent în spaţiul social şi economic, pentru a-i permite 
omului să-şi afirme capacităţile şi spiritul întreprinzător, iar 
nivelul de viată să fie legat de rezultatele muncii sale. Libertatea 
politică îşi pierde semnificaţia, cînd oamenii se află în condiţii 
de sărăcie şi sînt dependenţi economic. Este vital ca democraţia 
să stimuleze structurarea societăţii civile, a vieţii economice şi a 
identităţii comunitare.

Sindicatele, organizaţiile civice ale minorităţilor naţionale, 
biserica reprezintă instituţii importante ale societăţii civile, cu rol 
deosebit în exercitarea libertăţilor sociale şi afirmarea identităţii 
diferitelor grupuri sociale. Partidul pledează pentru o societate 
civilă autentică şi puternică în Republica Moldova, pentru 
creşterea solidarităţii civice. Costurile sociale ale tranziţiei trebuie 
să fie suportate de ansamblul categoriilor sociale. Din această 
perspectivă, nu trebuie să existe privilegiaţi ai tranziţiei!

În concepţia Partidului, minorităţile naţionale reprezintă un mare 
potenţial de dezvoltare a ţării. Astăzi, cînd dezvoltarea se sprijină 
pe intensificarea proceselor de comunicare, cunoaşterea, dialogul 
şi colaborarea între oameni reprezintă practici ce facilitează 
înscrierea Republicii Moldova în sistemul economic, cultural 
şi de securitate regional, continental şi mondial. Manifestarea 
fiecărui cetăţean în cultura, limba şi religia de care ţine este un 
drept democratic, dar reprezintă şi o valoare a capitalului uman, 
capabil să diversifice resursele de modernizare ale ţarii. Partidul 
va promova politicile de păstrare a identităţii etnoculturale pentru 
toţi cetăţenii Republicii Moldova.

Disensiunile etnice pot fi depăşite prin edificarea unei societăţi cu 
cetăţeni/a unui stat al cetăţenilor, egali în faţa legii şi responsabili 
în faţa acesteia/societăţii. Concomitent cu asigurarea dezvoltării 
culturale a minorităţilor, Partidul consideră necesară integrarea 
acestora în societate prin cunoaşterea limbii române, a istoriei şi a 
culturii populaţiei majoritare. Acest proces este stringent necesar în 
perspectiva depăşirii consecinţelor politicilor de deznaţionalizare 
şi deformare a identităţii etnoculturale a populaţiei băştinaşe, abil 
promovate de imperiul ţarist, de regimul sovietic şi de guvernările 
retrograde de după proclamarea Independenţei/şi sovietic.
Partidul consideră că Biserica este una dintre instituţiile importante 
ale societăţii. În Republica Moldova, religia creştină ortodoxă 
reprezentă un factor de identitate culturală, de conservare a 
tradiţiilor şi a spiritualităţii naţionale, de solidarizare şi apropiere 
a oamenilor în momentele grele. Relaţia dintre biserică şi cetăţean 
este una intimă, ce ţine de libera opţiune a acestuia, iar statul şi 
politica sînt lipsite de dreptul de a interveni în alegerea credinţei 
religioase.
Totodată, ţinîndu-se cont de faptul că majoritatea populaţiei 
Republicii Moldova o constituie românii, ca parte a naţiunii 
române, Partidul optează pentru separarea canonică a comunităţii 
religioase din Republica Moldova de Biserixa Ortodoxă Rusă şi 
pentru trecerea ei sub oblăduirea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe 
Române, după principiul “o eparhie, un popor, o limba”, principiu 
acceptat şi de semnatarii Acordului bilateral de la Constantinopol 
dintre BORu şi BORo, prin care s-au angajat să respecte canoanele 
sinodale si apostolice, rezultate în urma deciziilor Sinodului 
(Conciliul) Ecumenic III, de la Efes din anul 431. Moldovenii sînt 
români, fac parte din naţiunea română şi nu pot fi decît supuşii 
unicei noastre Biserici naţionale - Biserica Ortodoxă Română.
Sistemul politic democratic dispune de instituţii specializate 
necesare pentru garantarea stabilităţii interne şi externe a statului. 
Pledăm pentru elaborarea strategiei de securitate naţională, care 
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trebuie să identifice riscurile reale, interne şi externe, stabilirea 
căilor şi a mijloacelor pentru a le contracara, precum şi pentru a 
apăra interesele naţionale.

Partidul pledează pentru continuarea reformei în domeniul 
militar, pe baza unei concepţii ce prevede transformarea armatei 
în Republica Moldova în una profesionistă, cu militari angajaţi 
în bază de contract, care să fie compatibilă ca spirit, practici, 
dotare, cu standardele NATO,/armonizează exigenţele unei 
armate moderne, profesioniste cu necesităţile garantării 
securităţii naţionale. Partidul va acorda o deosebită atenţie 
reformei structurilor de apărare a ordinii publice şi a serviciului 
de informaţii, pentru eficientizarea lor şi excluderea recidivelor 
poliţiei politice.

PNL se pronunţă pentru aderarea Republicii Moldova la NATO, ca 
garanţie a securităţii naţionale, a suveranităţii şi a independenţei 
statale.

6. Un obiectiv şi un destin românesc, european

Republica Moldova este parte integrantă a spaţiului cultural 
european şi integrarea plenară şi fără echivoc a ţării în structurile 
europene constituie efortul principal în asigurarea unui loc firesc 
în noua arhitectură europeană. În acest scop, este obligatorie 
modernizarea societăţii şi a statului în baza valorilor vest-
europene, ţinînd cont şi păstrînd, totodată, specificul şi tradiţiile 
seculare ale poporului roman/nostru.

În activitatea sa, Partidul se bazează ferm pe normele constituţionale 
şi pe legile Republicii Moldova, conducîndu-se, totodată, de 
normele democraţiei occidentale, ale principiului priorităţii 
drepturilor şi a libertăţilor cetăţeanului - valori indispensabile 
gîndirii şi conduitei într-o societate liberă. Partidul recunoaşte 
supremaţia normelor şi a principiilor consfinţite în actele europene 
şi internaţionale, la care statul/Republica Moldova este parte.

Pornind de la realitatea că Republica Moldova a fost, timp de 
aproape două secole, ruptă din spaţiul său etnocultural firesc, 
precum a fost scoasă, pe parcursul ultimelor cinci decenii, 
pînă la proclamarea Independenţei, din contextul firesc al 
evoluţiilor social-economice, culturale şi spirituale europene, 
PNL conştientizează întreaga gravitate a problemelor cu care 
ne confruntăm şi, în primul rînd, pe cea a identităţii naţionale 
deformate, a mentalităţii învechite, egalitariste şi servile 
oricărui regim. Partidul identifică românofobia, conjugată cu 
moldovenismul vulgar, ca principalul instrument de păstrare a 
dependenţei neocoloniale a Republicii Moldova şi ca principalul 
obstacol în calea modernizării societăţii/statului. Implicit, PNL 
va elabora şi, ulterior, va implementa un şir de programe vaste de 
ordin economic, social şi cultural, menite să ne readucă în spaţiul 
culturii şi al mentalităţii româneşti,/europene.

În pofida vicisitudinilor istoriei, Partidul apreciază Republica 
Moldova ca ţară central-europeană, în contrasens cu statutul 
de est-europeană, cum este adeseori catalogată. deseori. Prin 
tradiţia istorică, limba şi cultura populaţiei majoritare, Republica 
Moldova e parte inalienabilă a spaţiului etnocultural românesc şi, 
prin acesta, a Europei Centrale, cu trăsături distincte de cele ale 
spaţiului est-european, în care sînt puternice tendinţele culturale 
eurasiatice. În plan identitar, PNL situează Republica Moldova 
în spaţiul etnocultural român şi promovează conceptul «două 
state româneşti, care se vor reunifica în procesul de reîntregire 
a neamului românesc de pe ambele maluri ale Prutuluii»/«doua 
state, un popor». Specificul Republicii Moldova constă în 
probabilitatea formării, în perimetrul statului, a naţiunii civile 
moldoveneşti, avînd la bază componenta etnico-culturală 
română.

Partidul acordă prioritate absolută integrării euratlantice/europene 
a Republicii Moldova, prin aderarea plenară la structurile politice, 
economice şi de securitate ale Europei. Această sarcină se poate 
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realiza cel mai lesne prin sprijinul din partea României, prin 
Unirea cu România, cu care, în prima etapă, cu care se vor 
stabili relaţii speciale şi privilegiate, în scopul de a ne regăsi 
într-un spaţiu cultural şi de limbă comun european/ şi cu care 
ne vom regăsi - în cadrul comunităţii europene - în spaţiul 
cultural şi de limbă comun. Perspectiva regăsirii “într-un spaţiu 
comun” este valabilă şi pentru cetăţenii Republicii Moldova de 
naţionalitate ucraineană şi rusă, pe măsură ce Ucraina şi Rusia 
vor persevera în politicile lor de integrare europeană, iar alogenii 
se vor integra în societatea celui de-al doilea stat românesc.

Partidul pledează pentru Unirea cu România, prin lichidarea 
imperativă şi imediată a consecinţelor Pactului criminal Molotov-
Ribbentrop şi repararea întregului prejudiciu, pricinuit poporului 
roman, prin restabilirea adevărului istoric privind unitatea 
poporului roman.

PNL va continua demersurile de solicitare a unui sprijin susţinut, 
în  demersul de unificare a celor două state româneşti, din partea 
UE şi, în special, a Germaniei, care şi-a asumat, în cadrul 
Comitetului UE-Rusia, rolul de avocat al Republicii Moldova în 
rezolvarea problemei transnistrene şi retragerea trupelor ruseşti, 
staţionate ilegal peste Nistru, – impedimente create special de 
Rusia pentru a împiedica viitorul românesc şi euratlantic al 
acestui teritoriu istoric al României.

Partidul pledează pentru înaintarea rapidă şi eficientă pe calea 
aderării la NATO şi UE prin Unirea cu România, chiar şi în 
condiţiile nereglementării definitive a conflictului transnistrean, 
folosit de forţele separatiste şi neocolonialiste pentru a menţine 
Republica Moldova în zona de influenţă rusească.

Partidul pledează pentru înaintarea rapidă şi eficientă pe calea 
aderării la UE, chiar şi în condiţiile nereglementării definitive 
a conflictului transnistrean, folosit de forţele separatiste şi 
neocolonialiste pentru a zădărnici consolidarea statală şi 

integrarea europeană a ţării noastre. 

PNL consideră conceptul se pronunţă pentru constituirea 
Uniunii Interstatale România – Republica Moldova ca sub forma 
mecanismul de accelerare a aderării ţării noastre la UE prin Unirea 
cu România şi, în consecinţă, de soluţionare politică definitivă 
a conflictului transnistrean, prin acordarea cetăţeniei române 
tuturor locuitorilor celui de-al doilea stat românesc, indiferent 
de naţionalitate. Acest fapt va contribui la integrarea românilor 
şi a alogenilor din actuala Republică Moldova în spaţiul comun 
românesc şi în cel euratlantic.

Transnistria, ca parte inalienabilă a Republicii Moldova, va 
rămîne în “antecamera” Uniunii Europene şi va beneficia 
automat de avantajele aderării din momentul reglementării 
definitive a conflictului.

Prioritatea Reîntregirii româneşti şi a integrării euratlantice/
opene este însoţită de necesitatea unui Parteneriat strategic cu 
SUA – ţara cu cel mai puternic potenţial economic şi politic, 
principalul promotor al democraţiei în lume. Relaţiile cu toate 
ţările din vecinătatea apropiată şi îndepărtată se vor desfăşura 
pe baza principiului avantajului reciproc. Republica Moldova va 
porni, în aceste relaţii, de la realizarea sarcinii/lor fundamentale de 
consolidare a statului şi de regăsire a sa în familia euratlantică/
europeană. 

PNL pledează/Pledăm pentru relaţii eficiente, echitabile şi corecte 
cu un asemenea partenerul nostru economic important – Rusia, 
reiterînd necesitatea retragerii militare ruse, necondiţionate şi 
complete, de pe teritoriul nostru şi a renunţării de către Rusia la 
politica de sprijinire, directă sau indirectă, a regimului separatist 
din zona de est a Moldovei. PNL se pronunţă pentru părăsirea de 
către Republica Moldova a cadrului juridic şi politic al CSI.

Partidul apreciază evenimentele din raioanele din stînga Nistrului, 
produse la confluenţa anilor ‘80 - ‘90 ai secolului trecut, drept o 
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rebeliune a unui regim anticonstituţional, susţinută prin elemente 
de agresiune militară externă. Partidul constată că soluţionarea 
politică definitivă şi ireversibilă a conflictului transnistrean 
e posibilă doar pe calea internaţionalizării procesului de 
reglementare, cu atragerea în acest proces a UE, SUA şi a 
României, alături de OSCE, Rusia şi Ucraina, fiind convins că 
apariţia unor precedente inadecvate de reglementare va conduce 
la destabilizarea zonei şi la periclitarea securităţii europene, în 
ansamblu. Reglementarea politică în Transnistria depinde în mod 
direct de succesul integrării euratlantice/europene a Republicii 
Moldova, prin Unirea cu România, şi este stimulată de acest proces. 
Partidul pledează pentru instituirea, pînă atunci, a unui program de 
asistenţă economică internaţională, un mini-plan Marshall pentru 
Moldova, destinat stimulării procesului de reglementare politică 
a diferendului transnistrean şi reabilitării economice a teritoriului 
şi societăţii actualului al doilea stat românesc. post-conflict a 
ţării. Partidul respinge orice formă de garanţii internaţionale 
ale rezultatelor reglementării conflictului ca pe o tentativă de 
limitare a suveranităţii statale a Republicii Moldova. Unica 
garanţie a condiţiilor reglementării conflictului poate fi 
Constituţia Republicii Moldova şi dreptul internaţional.

Partidul pledează pentru semnarea, reglementarea relaţiilor 
interstatale, în special cu statele europene, prin semnarea de a 
acordurilor privind protecţia cetăţenilor Republicii Moldova.

Dosarul: nr.3-3426/10
HOTĂRÂRE In numele Legii

24 august 2010
mun.Chişinău
Colegiul de contencios administrativ al Curţii de Apel 
Chişinău,
Având în componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecătorul: Marina Anton
Grefier: Aurelia Solomon
examinând în şedinţă publică pricina civilă la cererea de chemare 
în judecată depusă de Partidul Naţional Liberal împotriva Comisiei 
Electorale Centrale, intervenient accesoriu Partidul Comuniştilor 
din Republica Moldova privind contestarea actului administrativ,
constată:
Partidul Naţional Liberal a depus cerere de chemare în judecată 
împotriva Comisiei Electorale Centrale, intervenient accesoriu 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova, prin care solicită 
anularea hotărârii CEC nr.3478 din 20.08.2010 „cu privire la 
contestaţia nr.RRC-9/3 din 19.08.2010 a reprezentantului PCRM 
în CEC.
In motivarea acţiunii, reclamantul a indicat că, în urma 
examinării contestaţiei înaintate de către reprezentantul PCRM 
la CEC, pe data de 20.08.2010, Comisia Electorală Centrală a 
adoptat hotărârea nr.3478 „cu privire la contestaţia nr.RRC-9/3 
din 19.08.2010 a reprezentantului PCRM în CEC”, prin care s-a 
admis parţial contestaţia şi:
- a obligat participantul la referendum republican constituţional, 
PNL, să retragă spotul electoral contestat din toate instituţiile 
mass-media;
- a interzis instituţiilor mass-media să difuzeze spotul electoral 
contestat a participantului la referendumul republican 
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constituţional, PNL;
- s-a remis prezenta hotărâre, cu toate materialele cauzei, 
Ministerului Justiţiei pentru examinare conform legislaţiei în 
vigoare.
Reclamantul consideră hotărârea CEC nr.3478 din 20.08.2010 „cu 
privire la contestaţia nr.RRC-9/3 din 19.08.2010 a reprezentantului 
PCRM în CEC” ca ilegală, fiind emisă cu depăşirea competenţei 
şi contrar prevederilor legii.
In scopul susţinerii cererii sale, reclamantul invocă prevederile 
art.32 alin.(l), art.54. alin.(2) din Constituţie, prevederile art.47 
şi art.69 ale Codului Electoral, art.10 din Convenţia Europeană 
pentru Drepturile Omului, precum şi art.3 a Protocolul 1 la 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.
De asemenea reclamantul face referire la Hotărârea Curţii 
Constituţionale privind interpretarea unor prevederi ale art.4 din 
Constituţia Republicii Moldova nr.55 din 14.10.99, Monitorul 
Oficial nr.l 18-119/64 din 28.10.1999 şi Hotărârea Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie privind aplicarea în practica judiciară de către 
instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale nr.l7 
din 19.06.2000.
Referitor la practica Curţii de la Strasbourg reclamantul 
menţionează că libertatea de a comunica informaţii şi idei are 
o importanţă primordială pentru viaţa politică şi structura 
democratică a unei ţări. In absenţa acestei libertăţi, este imposibilă 
organizarea unor scrutine cu adevărat libere. Amestecul 
autorităţilor naţionale în exercitarea libertăţii de exprimare în 
cazul de faţă „nu este necesar într-o societate democratică”. In 
scopul adoptării unei deciziei în conformitate cu cea de a treia 
exigenţă, trebuie să fie aplicat principiul proporţionalităţii şi să se 
răspundă la următoarea întrebare: „a fost oare scopul proporţional 
mijlocului angajat în realizarea lui?”.
Reclamantul menţionează că termenul „scop” implică una sau mai 
multe valori şi interese arătate pentru a căror protecţie statele sunt 

autorizate de a interveni în exercitarea libertăţii de exprimare.
Reclamantul în motivarea cerinţelor sale face referire la cauza 
Bowman v. Regatul Unit din 19.02.1998, unde Curtea de la 
Strasbourg s-a referit la anumite limitări impuse de legislaţia 
electorală şi a reţinut în paragraful 41 al hotărârii sale că „libertatea 
de exprimare prevăzută de art.10 al Convenţiei trebuie examinată 
în lumina dreptului la alegeri libere, protejat de art.3 al Protocolului 
nr.l la Convenţie, care prevede că, înaltele părţi contractante se 
angajează să organizeze, la intervale rezonabile, alegeri libere cu 
vot secret, în condiţiile care asigură libera exprimare a opiniei 
poporului cu privire la alegerea corpului legislativ”.
In alte cauze Curtea de la Strasbourg a menţionat: că „alegerile 
libere şi libertatea de expresie, în special libertatea dezbaterilor 
politice formează împreună temelia oricărui sistem democratic 
(Hotărârea din 02.03.1987 în cauza Mathieu-Mohin şi Clerfayt v. 
Belgia, p.22, § 47 şi Hotărârea din 08.07.1986 pe cauza Lingens 
v. Austria, p. 26, § 41-42).
Cele două drepturi în opinia reclamantului sunt reciproc corelate şi 
se susţin unul pe altul: spre exemplu, după cum a observat Curtea 
în trecut, libertatea de expresie este una din „condiţiile” necesare 
pentru „asigurarea liberei exprimări a opiniei poporului cu privire 
la alegerea corpului legislativ” (Hotărârea din 02.03.1987 pe 
cauza Mathieu-Mohin şi Clerfayt v. Belgia, p. 24, § 54). Din acest 
motiv, menţionează reclamantul că, este deosebit de important ca, 
în perioada electorală, să fie permisă circulaţia liberă a opiniilor şi 
informaţiilor de orice gen.
Reclamantul mai menţionează că nu există nici un început de 
probă, care să indice că există o necesitate impetuoasă ce ar înclina 
„balanţa” proporţionalităţii în favoarea admiterii contestaţiei.
Reclamantul indică că mesajul „unirii cu România” a fost utilizat 
în campaniile electorale anterioare din Republica Moldova şi nu 
există nici o hotărâre a Comisiei Electorale Centrale sau vreo 
hotărâre/deciziei a instanţei judiciare de „sancţionare” a actorilor 
electorali pentru utilizarea/răspândirea mesajelor respective.
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Reclamantul menţionează că şi-a construit mesajul electoral în 
alegerile locale din 2007 pe ideea Uniunii Interstatale România 
– Republica Moldova şi nu a existat nici o contestare la CEC sau 
vreo decizie CEC pentru interzicerea mesajului şi a spoturilor, 
care au fost construite pe acest mesaj, în acest sens făcând referire 
la unele prevederi programatice, care demonstrează că „PNL se 
pronunţă pentru consolidarea statalităţii Republicii Moldova în 
formula celui de-al doilea stat românesc. Partidul acceptă cedarea 
unei părţi din suveranitatea statală doar în cazul formării Uniunii 
Interstatale România – Republica Moldova şi al aderării la UE”.
In şedinţa instanţei de judecată, reprezentantul reclamantului 
Partidului Naţional Liberal, Filipp Druţa a susţinut acţiunea şi a 
solicitat admiterea acesteia.
Reprezentantul CEC, Ruslan Nastas în şedinţa instanţei de 
judecată, acţiunea nu a recunoscut solicitând respingerea acesteia 
ca fiind neîntemeiată.
Intru susţinerea opiniei sale procedurale a invocat prevederile 
art.3 alin.(l) din Legea privind partidele politice, art.47 alin.(2) 
Codul Electoral, art.32 şi art.54 din Constituţie.
Reprezentantul intervenientului accesoriu, PCRM, Serghei Sîrbu, 
în şedinţa instanţei de judecată acţiunea nu a recunoscut solicitând 
respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată.
Audiind părţile, studiind materialele dosarului, instanţa de 
judecată consideră acţiunea întemeiată şi care urmează a fi admisă 
din următoarele considerente.
Potrivit art. 1 (2) al Legii contenciosului administrativ orice 
persoană care se consideră vătămată într-un drept al său recunoscut 
de lege, de către o autoritate publică printr-un act administrativ sau 
prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa 
instanţei de contencios administrativ pentru a obţine anularea 
actului, recunoaşterea dreptului pretins şi repararea pagubei ce 
i-a fost pricinuită.
In conformitate cu prevederile art.2 şi 3 din Legea contenciosului 

administrativ, obiect al acţiunii în contenciosul administrativ 
î1 constituie – actul administrativ cu caracter normativ sau 
individual; contractul administrativ; nesoluţionarea în termenul 
legal al unei cereri referitoare la un drept recunoscut de lege.
Noţiunea de “act administrativ” este reglementată atât în art. 2 
din Legea contenciosului administrativ, cât şi în Rezoluţia (77) 
31 Cu privire la protecţia individului faţă de actele autorităţilor 
administrative, adoptată de Comitetul de Miniştri al Consiliului 
Europei la 28 septembrie 1997. Potrivit acestor reglementări, actul 
administrativ este o manifestare juridică unilaterală de voinţă, cu 
caracter normativ sau individual, din partea unei autorităţi publice 
în vederea organizării executării sau executării în concret a legii, 
actul administrativ desemnează orice măsuri individuale sau 
decizii luate în cadrul exercitării autorităţii publice, susceptibile 
de a afecta direct drepturile, libertăţile sau interesele persoanelor 
fizice sau juridice şi care nu este un act îndeplinit în cadrul 
exercitării unei funcţii judiciare.
In şedinţă de judecată s-a stabilit că reclamantul Partidul Naţional 
Liberal contestă hotărârea Comisiei Electorale Centrale cu privire 
la contestaţia nr.RRC-9/3 din 19 august 2010 a reprezentantului 
partidului Comuniştilor din Republica Moldova în Comisia 
Electorală Centrală, Serghei Sîrbu din 20 august 2010, nr.3478, 
prin care s-a admis parţial contestaţia reprezentantului PCRM 
în comisia Electorală Centrală, Sergiu Sîrbu, fiind întreprinse 
următoarele acţiuni:
- a obligat participantul la referendum republican constituţional, 
PNL, să retragă spotul electoral contestat din toate instituţiile 
mass-media;
- a interzis instituţiilor mass-media să difuzeze spotul electoral 
contestat a participantului la referendumul republican 
constituţional, PNL;
- s-a remis prezenta hotărâre, cu toate materialele cauzei, 
Ministerului Justiţiei pentru examinare conform legislaţiei în 
vigoare.
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In conformitate cu art. 118 al.(l) CPC, fiecare parte trebuie să 
dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al 
pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel.
Conform prevederilor art.24 al.(3) Legii contenciosului 
administrativ, la examinarea în instanţa de contencios 
administrativ a cererii în anulare, sarcina probaţiunii este 
pusă pe seama pârâtului, iar în materie de despăgubire, 
sarcina probaţiunii revine ambelor părţi.
Instanţa de judecată examinând circumstanţele pricinii constată 
că, CEC a fost sesizată de reprezentantul PCRM în CEC, Sergiu 
Sîrbu cu o contestaţie privind difuzarea de către PNL a unui spot 
electoral, prin care se îndeamnă de a vota „pentru” la referendumul 
constituţional din 05 septembrie 2010, fiind ales un preşedinte al 
Republicii Moldova care va promova unirea cu România.
Potrivit afirmaţiilor intervenientului accesoriu, spotul electoral a 
fost plasat pe pagina oficială a PNL www. pnl.md.
In şedinţa instanţei de judecată, reclamantul nu a negat faptul 
difuzării unui spot electoral prin care îndeamnă de a vota „pentru” 
la referendumul constituţional din 05 septembrie 2010 fiind ales 
un preşedinte al Republicii Moldova, care va promova unirea 
cu România, motiv din care instanţa de judecată în conformitate 
cu prevederile art. 123 alin.(6) CPC consideră faptul difuzării 
spotului menţionat ca fiind constatat.
Concomitent, instanţa reţine că, interzicerea difuzării spotului 
electoral prin care se îndeamnă de a vota „pentru” la referendumul 
constituţional din 05 septembrie 2010 fiind ales un preşedinte al 
Republicii Moldova care va promova unirea cu România reprezintă 
restrângerea dreptului reclamantului la libertatea exprimării 
garantat de art. 10 al Convenţiei Europene a drepturilor omului, 
art.32 alin.(l) din Constituţie, art.47 Cod Electoral.
Potrivit prevederilor art.54 al Constituţiei, exerciţiul 
drepturilor şi libertăţilor nu pot fi supuse altor restrângeri 
decât celor prevăzute de lege.

Dreptul reclamantului la libera exprimare manifestat în difuzarea 
spotului electoral fiind realizată în cadrul agitaţiei electorale 
urmează a fi subordonat exigenţilor legislaţiei electorale.
In temeiul art.47 alin.(2) Codul Electoral, agitaţia electorală 
poate fi supus unor formalităţi, condiţii, restricţii sau sancţiuni 
prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare într-o societate 
democratică, pentru securitatea naţională, integritatea teritorială 
sau siguranţa publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracţiunilor, 
ocrotirea sănătăţii sau protecţia moralei, protecţia reputaţiei, 
apărarea drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de 
informaţii confidenţiale sau pentru a garanta autoritatea şi 
imparţialitatea puterii judecătoreşti.
Instanţa de judecată reţine că potrivit jurisprudenţei 
constante a CEDO, orice restrângere a drepturilor garantate 
de convenţie, inclusiv libertatea exprimării urmează a fi 
examinată prin prisma regulii „triplului test”.
Potrivit regulii „triplului test” orice măsură restrictivă, 
care aduce atingere unui drept recunoscut unei persoane se 
consideră admisibilă dacă întruneşte cumulativ următoarele 
condiţii: este prescrisă de lege, urmăreşte un scop legitim şi 
este necesară într-o societate democratică.
Orice restrângere poate fi impusă doar printr-o lege, dispoziţiile 
căreia trebuie să fie accesibile şi clare, iar redactarea acesteia 
să nu permită interpretare extensivă. O normă este redactată 
cu o suficienţă previzibilitate numai atunci când aceasta are un 
caracter precis, în aşa fel încât să permită oricărei persoane, care 
la nevoie să-şi poată prevedea la un nivel rezonabil în dependenţă 
de circumstanţe, consecinţele anumitor acţiuni, enunţuri, ce şi-au 
găsit reflectare în următoarele speţe: Sunday Times no.l v. UK, nr. 
6538/74 din 26 aprilie 1979, § 49, Mitropolia Basarabiei şi alţii 
v. Moldovei, nr. 54701/99 din 13.12.2001, § 109. în acest sens 
exigenţa legalităţii nu vizează doar existenţa unei norme legale 
specifice, care autorizează interferenţa, dar şi calitatea legii, 
argument reţinut şi în cauza Amann c. Elveţiei nr. 27798/95 din 
16.02.2000 § 57).
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Instanţa de judecată reţine că respectarea principiului preeminenţei 
dreptului constituie şi una din exigenţele unui proces echitabil în 
sensul art.6 §1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
(Roşea c. Moldovei, nr. 6267/02 din 22.03.2005 § 24).
Inserat în preambulul Convenţiei Europene a Drepturilor Omului 
şi Statutul Consiliului Europei constituind în acelaşi timp atât un 
important impuls la adoptarea Convenţiei (Golder c. Regatului 
Unit al Marei Britanii, nr. 4451/70 din 21/02/1975, § 34), cât 
şi parte integrantă a Convenţiei în conformitate cu prevederile 
art.31 alin.(2) al Convenţiei de la Viena, nu poate fi neglijat la 
soluţionarea pricinilor civile potrivit prevederilor art.2 CPC.
Pârâtului în conformitate cu art.24 alin.(3) al Legii contenciosului 
administrativ, îi revine obligaţia procesuală de a indica actul 
legislativ care interzice reclamantului de a publica spoturi 
electorale similare celui care s-a interzis prin hotărârea CEC 
contestată precum şi reglementează consecinţele unor asemenea 
acţiuni manifestate în dreptul CEC de a interzice difuzarea spotului 
şi obligarea reclamantului de a retrage spotul publicat.
Raportând circumstanţele pricinii la normele de drept 
enunţate, instanţa constată că pârâtul în şedinţa de judecată 
a indicat drept temei legal de interzicere reclamantului 
difuzarea spotului electoral prevederile art.47 alin.(2) Codului 
Electoral şi art.32 alin.(3) din Constituţie.
Instanţa de judecată examinând în esenţă conţinutul normelor 
legale susmenţionate ajunge la concluzia că dispoziţiile de 
blanchetă a acestor norme nu prevăd sancţiuni concrete 
pentru concurenţii electorali participanţi la agitaţia electorală 
şi nu conferă pârâtului CEC dreptul de a interzice instituţiilor 
mass-media să difuzeze spoturi electorale şi/sau de a obliga 
concurentul electoral să retragă spotul electoral din instituţiile 
mass-media.
Potrivit art.69 alin.(2) al Codului Electoral, pentru încălcarea 
legislaţiei electorale, Comisia Electorală Centrală sau consiliul 
electoral de circumscripţie poate aplica concurenţilor electorali 

sancţiuni sub formă de avertisment sau poate solicita aplicarea 
sancţiunii anulării înregistrării. Or, potrivit prevederilor art.l 
alin.(3) al Constituţiei Republicii Moldova în lumina interpretărilor 
date în jurisprudenţa constantă a Curţii Constituţionale, hotărârea 
Curţii Constituţionale nr.2 din 19.01.1998, publicată în M.O. 
nr.l2-13/8 din 19.02.1998, una din caracteristicile constituţionale 
ale statului de drept o constituie obligaţiunea statului, autorităţilor 
lui publice, instituţiilor, persoanelor oficiale de a activa în limitele 
atribuţiilor lor stabilite de Constituţie şi legi, or Comisia Electorală 
Centrală în acest sens nu constituie o excepţie.
Pârâtul indică că, ingerinţa în exerciţiul dreptului 
reclamantului la libera exprimare a urmărit un scop legitim 
– asigurarea securităţii naţionale, integritatea teritorială sau 
siguranţa publică, apărarea ordinii constituţionale.
In speţă, reclamantul prin intermediul spotului publicitar a îndemnat 
alegătorii de a vota „pentru” la referendumul constituţional din 05 
septembrie 2010 fiind ales un preşedinte al Republicii Moldova 
care va promova unirea cu România.
Instanţa de judecată reţine că, în esenţă îndemnul 
reclamantului adresat electoratului de a-şi manifesta dreptul 
de vot în favoarea unui candidat la funcţia de preşedinte, 
care împărtăşeşte idei unioniste, nu afectează imediat într-o 
manieră ilegală integritatea teritorială, suveranitatea statului 
şi/sau orânduirea constituţională, reprezentând de fapt 
motivaţia manifestării dreptului de vot „pentru” modificarea 
constituţiei.
Motivaţia voinţei electoratului, care nu contravine normelor 
legale şi principiilor democratice exprimată în modul stabilit 
la referendumul constituţional din 05 septembrie 2010 
privind modificarea constituţiei nu poate fi interpretată ca 
fiind contrară intereselor statului. Or, potrivit principiilor 
democratice consfinţite de Constituţia Republicii Moldova, 
poporul este în drept de a vota pentru un candidat la funcţia 
de preşedinte al ţării care va promova idei unioniste, fie unirea 
cu România sau alte state sau uniuni de state.
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In accepţiunea CEDO, un partid politic poate promova 
o schimbare a legii sau o schimbare a structurii legale şi 
constituţionale a statului atât timp cât sunt respectate două 
condiţii:
- în primul rând mijloacele folosite trebuie să fie legale şi 
democratice;
- în al doilea rând schimbările propuse trebuie să fie 
compatibile cu principiile fundamentale democratice (Refah 
Partisi v. Turciei, nr.41340/98, 41342/98, 41343/98 and41344/98 
din 13.02.2003, § 98). Or, obţinerea de către un partid politic 
exprimarea de către electorat a dreptului de vot în favoarea 
unui candidat la funcţia de preşedinte, care urmează de a 
promova anumite idei politice şi/sau motivarea exprimării 
votului „pentru” în cadrul unui referendum constituţional 
în vederea obţinerii posibilităţii legale de către electorat de a 
manifesta în mod direct votul pentru un candidat la funcţia 
de preşedinte care va promova idei politice unioniste nu poate 
fi considerată ca fiind un mijloc ilegal sau antidemocratic 
de promovarea a unei politici de schimbare a structurii 
constituţionale a statului.
In speţă, reclamantul a îndemnat electoratul de a vota „pentru” la 
referendumul constituţional din 05 septembrie 2010 în vederea 
alegerii unui preşedinte care va promova idei politice unioniste, 
implicând utilizarea de către acesta a unor mijloace legale de 
realizarea a scopurilor politice.
In acest sens, instanţa de judecată reţine că potrivit jurisprudenţei 
CEDO, faptul ca un grup de persoane cere autonomie sau 
chiar revendică secesiunea unei părţi a teritoriului ţării, astfel, 
cerând modificări constituţionale şi teritoriale semnificative, 
nu poate justifica în mod automat interzicerea manifestărilor 
de către acest grup. A cere modificarea teritoriului în luări de 
cuvânt şi manifestaţii nu înseamnă în mod automat un pericol 
pentru integritatea teritorială a ţării şi securitatea naţională. 
Libertatea de exprimare şi dreptul -de a exprima păreri 
constituie una din valorile fundamentale ale unei societăţi 

democratice. (Stankov and United Macedonian Organisation 
Ilinden v. Bulgaria, nr.29221/95 şi 29225/95 din 02.10.2001, 
§97)
Intr-o societate democratică, bazată pe principiul legalităţii, 
ideile politice privind schimbarea ordinii existente a căror 
realizare este promovată prin mijloace paşnice, trebuie să 
beneficieze de o oportunitate corespunzătoare de exprimare 
prin mijloace legale(Idem).
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cauza United 
Comunist Party of Turkey v. Turciei nr.l33/1996/752/951 din 
30.01.1998 § 43 a statuat că, nu poate exista democraţie fără 
pluralism. Din acest motiv dreptul la libertatea de exprimare 
prevăzut de articolul 10 al Convenţiei este aplicabil nu doar 
informaţiilor şi ideilor recepţionate favorabil sau privite 
drept inofensive, dar şi celor care ofensează, şochează şi 
deranjează.
Astfel, pluralismul politic, toleranţă şi libertatea gândirii 
sunt acele condiţii fără de care nu poate exista o societate 
democratică (Handyside v. the U. K., Series Anr.24 din 
07.12.1976, § 49)
Statul este în ultimă instanţă garantul pluralismului politic, 
care constituie unul din fundamentele esenţiale a unei 
societăţi democratice şi una din condiţiile de bază pentru 
progresul acesteia şi autodeterminării fiecărui individ în 
parte (United Comunist Party of Turkey v. Turciei § 45). 
Or, interzicerea reclamantului de a exprima liber opţiunea 
politică de schimbare a structurii constituţionale a statului 
prin aderarea statului la uniuni statale aduce grave atingeri 
regimului democratic de guvernare.
Reţinând jurisprudenţa citată a CEDO, instanţa de judecată 
ajunge la concluzia că în termenii Convenţiei a pleda pentru 
limitarea sau chiar pierderea suveranităţii statului prin astfel 
de măsuri precum ar fi aderarea ţării la o uniune de state 
ca EU, CSI sau prin incorporarea teritoriului Republicii 
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Moldova într-un alt stat cum ar fi România sau refacerea 
URSS constituie o manifestare a libertăţii de exprimare aflată 
sub protecţia art. 10 al Convenţiei, atât timp cât autorii unor 
astfel de idei şi opinii î-şi propun să le realizeze prin mijloace 
paşnice şi constituţionale. In momentul în care autorii unor 
astfel de opţiuni politice î-şi propun să le realizeze prin metode 
violente, anticonstituţionale şi/sau antidemocratice, ei pierd 
protecţia oferită de art. 10 al Convenţiei.
Deoarece din spotul publicitar al PNL nu reiese că autorii 
lui intenţionează de să folosească metode ilegale, violente, 
anticonstituţionale şi antidemocratice pentru atingerea 
scopului lor – unirea cu România – el reprezintă o manifestare 
legală a libertăţii de exprimare şi beneficiază atât de protecţia 
legislaţiei interne a Republicii Moldova cât şi art. 10 al 
Convenţiei Europene pentru Protecţia Drepturilor Omului şi 
Libertăţilor Fundamentale.
Prin urmare, interzicerea acestui spot electoral de către 
Comisia Electorală Centrală constituie o ingerinţă arbitrară 
şi inadmisibilă în exerciţiul dreptului PNL la libertatea de 
exprimare.
Reieşind din considerentele expuse, instanţa de judecată, în 
vederea contracarării abuzurilor şi exceselor de putere ale CEC, 
apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea activităţii 
autorităţilor publice şi asigurarea ordinii de drept, consideră 
necesar de a admite cererea de chemare în judecată depusă de 
PNL împotriva CEC şi de a anula hotărârii CEC nr.3478 din 
20.08.2010 „cu privire la contestaţia nr.RRC-9/3 din 19.08.2010 
a reprezentantului PCRM în CEC.
In conformitate cu prevederile art.art.239-241 CPC, conform 
dispoziţiilor art.25, 27 şi 30 din Legea contenciosului administrativ, 
instanţa de judecată,
hotărăşte:
Cererea de chemare în judecată depusă de Partidul Naţional 
Liberal împotriva Comisiei Electorale Centrale, intervenient 

accesoriu Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 
privind contestarea actului administrativ se admite.
Se anulează hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.3478 
din 20.08.2010 „Cu privire la contestaţia nr.RRC-9/3 din 
19.08.2010 a reprezentantului PCRM în CEC.
Hotărârea este definitivă, însă poate fi contestată cu recurs la 
Curtea Supremă de Justiţie în termen de 3 zile, prin intermediul 
Curţii de Apel Chişinău.
Preşedintele şedinţei, Judecătorul Marina Anton
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Înregistrat
Ministerul Justiţiei 
al Republicii Moldova
„___”______________ 200__
cu nr. ________

Ministru

Aprobat
la Congresul de Constituire 
al Partidului Naţional Liberal
din 16 decembrie 2006

Proiect

STATUTUL
Partidului Naţional Liberal

1. Dispoziţii generale
2. Obiectivele Partidului Naţional Liberal
3. Membrii Partidului Naţional Liberal
4. Organizarea Partidului Naţional Liberal - Dispoziţii 
generale
5. Structura organizatorică la nivel local - comună, oraş şi 
Municipiu
6. Structura organizatorică la nivelul organizaţiilor/filialelor 
teritoriale
7. Organizarea la nivel naţional
8. Alte structuri la nivel naţional
9. Procedura alegerilor în partid
10. Patrimoniul şi fondurile Partidului Naţional Liberal
11. Încetarea activităţii
12. Dispoziţii tranzitorii şi finale

1. Dispoziţii generale 

Art.1. Partidul Naţional Liberal (în continuare – Partidul), cu 
forma organizatorico-juridică de partid politic, este o asociaţie 
benevolă a cetăţenilor Republicii Moldova, constituită pe baza 
concepţiilor, idealurilor, scopului şi obiectivelor comune, care 
contribuie la realizarea voinţei politice. 

Partidul îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii 
Moldova, în conformitate cu normele Constituţiei, prevederile 
Legii privind partidele politice şi alte organizaţii social-politice 
Nr.718-XII din 17.09.91, Hotărârii Guvernului Republicii 
Moldova Nr.699 din 23.07.99 despre Regulamentul cu privire 
la înregistrarea partidelor şi altor organizaţii social-politice, 
Codului electoral, ale altor acte normative corespunzătoare 
pertinente şi ale prezentului Statut.

Art.2. Partidul este persoană juridică din momentul înregistrării 
statutului său la Ministerul Justiţiei. 

Semnul permanent al partidului este Săgeata în pătrat, sub care se 
află prescurtarea PNL.

Semnul electoral al partidului este identic semnului permanent.

Culorile partidului sînt albastru şi galben. Drapelul partidului este 
galben, în centru fiind plasat semnul permanent.

Delegaţia Politică Naţională poate modifica, în condiţiile legii, 
semnul permanent şi semnul electoral.

Delegaţia Politică Naţională poate modifica, în condiţiile legii, 
culorile şi drapelul partidului.

Art.3. Sediul central al Partidului Naţional Liberal este în Chişinău, 
str.V.Alecsandri 131. Calea Ieşilor nr.6.

Prin derogare de la prevederile art.58 lit.a) din prezentul statut, 
adresa sediului central poate fi modificată prin hotărîrea Biroului 
Permanent Central.
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Art.4. Prezentul Statut conţine principii şi norme obligatorii pentru 
toate organizaţiile şi pentru toţi membrii partidului. Statutul este 
adoptat şi poate fi modificat numai de Congresul partidului. 
Regulamentul de aplicare a Statutului conţine proceduri care se 
adoptă şi se modifică de către Delegaţia Politică Naţională.

2. Obiectivele Partidului
Art.5. Partidul promovează valorile şi interesele naţionale, inclusiv 
de renaştere naţională în Republica Moldova, apărarea drepturilor 
individului şi ale familiei, protecţia, garantarea, consolidarea şi 
extinderea proprietăţii private, schimbul liber de valori economice 
şi culturale, accesul liber şi egal la educaţie, pluralismul politic şi 
consolidarea sistemului democratic şi a securităţii naţionale. În 
activitatea sa, Partidul urmăreşte numai obiective politice.
Partidul promovează imperativul reîntregirii neamului 
românesc, prin lichidarea consecinţelor juridice ale Pactului 
criminal Molotov-Ribbentrop, ca să se restabilească adevărul 
istoric pentru partea poporului român ce locuieşte în frontierele 
legale ale Republicii Moldova, recunoscute de ONU, după 
proclamarea Independenţei faţă de URSS. PNL pledează 
pentru unificarea – pe cale paşnică, democratică – a celor două 
state româneşti, adică pentru Unirea Republicii Moldova cu 
România, drept cea mai scurtă cale de desprindere de sfera de 
influenţă rusească şi de accedere rapidă în NATO şi UE. 
Partidul militează pentru acest obiectiv prin mijloace legale, 
nonviolente, conforme cu principiile fundamentale ale 
democraţiei.
Art.6. Partidul este un partid liberal, care aspiră calitatea de 
membru al Partidului Liberal, Democrat şi Reformator European 
şi al Internaţionalei Liberale. Partidul îşi asumă tradiţia şi istoria 
mişcării liberale din Basarabia din perioada interbelică şi de 
după proclamarea independenţei statale a Republicii Moldova, 
reprezentarea ideilor şi a valorilor dreptei democratice.

În conformitate cu programul său politic, Partidul Naţional 
Liberal îşi propune, potrivit/conform principiului tradiţional 
pentru mişcarea liberală românească “prin noi înşine”, precum şi 
potrivit valorilor democraţiei liberale şi ale economiei de piaţă, 
următoarele obiective politice prioritare:

garantarea, promovarea şi respectarea demnităţii omului, a. 
a drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor; 
aplicarea legii şi a principiilor b. bunei guvernări/de bună 
guvernare, în scopul consolidării sistemului democratic; 
promovarea şi asigurarea separaţiei puterilor în stat; c. 
garantarea proprietăţii private; d. 
stimularea iniţiativei private, cu respectarea regulilor de e. 
concurenţă;
eliminarea barierelor administrative care împiedică f. 
circulaţia liberă a capitalurilor, a serviciilor şi a 
persoanelor;
alocarea descentralizată a resurselor în economie, g. 
promovarea şi asigurarea unei autentice autonomii locale, 
concomitent cu reducerea rolului statului; 
restrîngerea categoriei bunurilor ce fac obiectul proprietăţii h. 
publice; 
asigurarea accesului liber şi egal al cetăţenilor Republicii i. 
Moldova la educaţie, încurajarea dezvoltării educaţiei şi 
a cercetării, educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi 
încurajarea acestora de a participa la viaţa publică; 
combaterea oricăror discriminări de rasă, de naţionalitate, j. 
de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, 
de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială; 
combaterea corupţiei, a crimei organizate şi a k. 
terorismului;
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asigurarea libertăţii depline a presei, prin eliminarea l. 
oricărui control din partea autorităţilor publice şi a 
reprezentanţilor acestora;
respectarea principiului subsidiarităţii; m. 
asigurarea coeziunii economice şi sociale; n. 
susţinerea tinerei generaţii; o. 
respectarea şi asigurarea suveranităţii naţionale, a p. 
independenţei, unităţii şi integrităţii Republicii Moldova, 
pînă la noi decizii privind viitorul statului şi al populaţiei, 
decizii adoptate pe cale democratică; 
integrarea q. rapidă a Republicii Moldova în NATO şi în 
Uniunea Europeană, prin unificarea celor două state 
româneşti.  în condiţiile promovării intereselor ţării şi 
cu păstrariiea identităţii naţionale a în formula celui 
de al doilea stat românesc. 

Art.7. În realizarea obiectivelor sale, Partidul îşi propune/
desfăşoară următoarele activităţi:

consultarea cu cetăţenii în toate problemele de interes a. 
major; 
permanenta comunicare cu societatea civilă; b. 
elaborarea de programe; c. 
participarea la alegerile locale, parlamentare şi d. 
prezidenţiale; 
convingerea populaţiei să voteze Partidul, în scopul e. 
accederii/reprezentarea în Parlament; 
formarea Guvernului sau participarea la coaliţii f. 
guvernamentale; 
convingerea populaţiei să voteze Partidul, în scopul g. 
accederii /reprezentarea în organismele administraţiei 
publice, la toate nivelurile; 

editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor h. 
materiale proprii; 
încurajarea constituirii de asociaţii, fundaţii şi cluburi i. 
liberale; 
acţiuni culturale, sportive şi distractive.j. 

3. Membrii Partidului 
Art.8. Poate fi membru al Partidului orice cetăţean al Republicii 
Moldova/persoană care, potrivit normelor legale, are dreptul la 
vot/ care a împlinit vîrsta de 18 ani, fără nici o discriminare, în 
următoarele condiţii:

să adere la Statutul şi la Programul partidului şi să le a. 
respecte; 
să declare în scris, pe propria răspundere, dacă este sau b. 
nu membru al altui partid politic; să nu fie membru al 
unei alte formaţiuni politice; 
să nu se afle în situaţiile de interdicţie prevăzute de c. lege. 
în Legea privind partidele şi alte organizaţii social-
politice; 
să nu fi săvîrşit grave abuzuri sau nereguli în funcţii d. 
publice sau politice; 
să nu-i fie interzisă prin hotărîre judecătorească definitivă e. 
exercitarea drepturilor politice sau cetăţeneşti.

Art.9. Dobîndirea calităţii de membru al Partidului se face în 
temeiul hotărîrii de validare a Biroului Permanent Local pe 
baza unei cereri scrise adresate preşedintelui organizaţiei locale, 
în a cărei rază domiciliază, îşi are reşedinţa sau îşi desfăşoară 
activitatea solicitantul, cerere şi aprobată de Biroul Permanent 
Local respectiv, conform art.39 lit.i). În cazul în care la locul de 
trai nu există o organizaţie locală, hotărîrea despre primirea în 
partid este adoptată de către organizaţia ierarhic superioară.
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O persoană nu poate face parte decît dintr-o singură organizaţie 
a partidului.
În cazul transferului unui membru dintr-o organizaţie în alta 
acesta se realizează în baza unei notificări scrise adresate celor 
doua organizaţii. Aceste prevederi se aplică şi în cazul transferului 
dintr-o organizaţie locală într-o organizaţie teritorială, de sector 
al Municipiilor Chişinău, sau în cazul transferului între două 
organizaţii/filiale teritoriale ori/sau de sector din/al Municipiului 
Chişinău.
În cazul fuziunilor, persoana care a fost luată în evidenţă ca 
membru al PNL pe baza transferului documentelor, îşi păstrează, 
în termen de 90 de zile de la aprobarea fuziunii, îşi păstrează 
vechimea dobîndită prin înscrierea în partidul din care a făcut 
parte anterior.
Art.10. Pentru merite deosebite, pentru devotament şi abnegaţie 
în activitatea îndelungată desfăşurată în partid sau pentru 
promovarea concepţiilor liberale, se poate atribui calitatea de 
membru de onoare unor persoane din ţară sau din străinătate, 
având cetăţenia Republicii Moldova, indiferent dacă sînt sau nu 
membri ai Partidului.
Pentru modul deosebit în care a condus partidul, a acţionat pentru 
înfăptuirea programului politic, pentru respectarea Statutului, 
consolidarea unitaţii şi a prestigiului/pentru unitatea şi 
prestigiul partidului, se poate atribui calitatea de preşedinte de 
onoare al Partidului persoanei care a îndeplinit, cel puţin, două 
mandate în această funcţie.
Propunerea privind atribuirea înaltelor demnităţi prevăzute în 
alin.1 şi 2 se face de către Biroul Permanent Central şi se aprobă 
de Delegaţia Politică Naţională.
Preşedintele de onoare este membru de drept al Delegaţiei Politice 
Naţionale şi participă cu drept de vot consultativ la şedinţele 
Biroului Permanent Central.

Art.11. Membrii Partidului au următoarele drepturi:
să-şi exprime în mod liber opiniile în cadrul tuturor a. 
forurilor partidului; 
să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de a şi le exprima b. 
şi de a le supune dezbaterii organismelor de conducere ale 
partidului; 
să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiilor din c. 
care fac parte şi cu privire la hotărîrile organismelor de 
conducere locale, teritoriale şi centrale; 
să aleagă şi să fie aleşi în funcţiile de conducere din d. 
partid; 
să fie propuşi şi promovaţi în funcţii şi demnităţi publice;e. 
să beneficieze de protecţia partidului şi a organelor sale f. 
de conducere în faţa atacurilor şi a presiunilor politice 
de orice fel.

Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale şi statutare, 
este interzisă şi atrage răspunderea disciplinară a celor ce se fac 
vinovaţi de ea.
Art.12. Nici un membru al Partidului nu poate îndeplini două 
funcţii de conducere în partid în acelaşi timp. Se consideră 
funcţii de conducere cea de preşedinte şi cea de vicepreşedinte al 
organismelor de conducere ale partidului la toate nivelurile.
Membri Curţii de Onoare şi Arbitraj şi ai Comisiei Centrale de 
Cenzori nu pot face parte din nici un organism de conducere din 
Partid.
Funcţia de preşedinte al organismelor de conducere ale partidului, 
la toate nivelurile, nu poate fi îndeplinită decît pentru cel mult 
două mandate succesive sau trei mandate alternative, începînd cu 
cei aleşi pe baza Statutului adoptat la Congresul de constituire 
din 2006.
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Art.13. Membrii Partidului au următoarele obligaţii:
să cunoască şi să respecte prevederile Statutului şi ale a. 
Codului Etic al partidului; 
să cunoască Programul partidului şi să contribuie la b. 
înfăptuirea acestuia; 
să îndeplinească şi să respecte hotărîrile organismelor de c. 
conducere şi deciziile Curţii de Onoare şi Arbitraj şi ale 
Consiliilor de Arbitraj; 
să participe la activitatea organizaţiilor din care fac parte d. 
sau a organismelor de conducere în care au fost aleşi; 
să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al e. 
participării în numele partidului la exercitarea funcţiilor 
sau demnităţilor publice în care au fost desemnaţi sau 
aleşi, de care trebuie să se achite cu demnitate, competenţă 
şi cinste; 
să plătească o cotizaţie lunară.f. 

Art.14. Calitatea de membru al Partidului se pierde prin:
demisie; a. 
înscrierea în alt partid; b. 
excludere;c. 
incompatibilitatea funcţiei;d. 
deces.e. 

Art.15. Membrii Partidului pot demisiona în orice moment, cu 
efect imediat.
Înscrierea în alt partid politic se asimilează demisiei, cu acelaşi 
efect.
Art.16. Membri Partidului pot fi sancţionaţi prin excludere sau 
prin aplicarea altor măsuri disciplinare, conform Statutului.
Art.17. Sancţiunea excluderii unui membru din Partid se aplică în 
una dintre următoarele situaţii:

dacă a încălcat prevederile Statutului; a. 
dacă a încălcat hotărîrile organismelor de conducere ale b. 
partidului; 
dacă a săvîrşit abateri grave de la disciplina de partid, c. 
inclusiv prin acţiuni sau declaraţii publice împotriva 
hotărîrilor luate prin vot de organismele de conducere ale 
partidului; 
dacă persoana în cauză a fost condamnată la o pedeapsă d. 
privativă de libertate sau i s-a interzis exercitarea drepturilor 
politice sau cetăţeneşti, prin hotărâre judecătorească 
definitivă.

Art. 18 Sancţiunea excluderii se propune şi se hotărăşte astfel:
pentru membrii fără funcţii în organismele de conducere a. 
locale sau în administraţia publică locală, la propunerea 
oricărui membru al organizaţiilor locale, - prin hotărârea 
Biroului Permanent Local; 
pentru membrii titulari şi cei cu drept de vot consultativ din b. 
cadrul Biroului Permanent Local, - la propunerea Biroului 
Permanent Local, prin hotărîrea Adunării Generale a 
membrilor organizaţiei;
pentru membrii titulari şi cei cu drept de vot consultativ c. 
din cadrul Delegaţiei Politice Teritoriale (cu excepţia 
preşedintelui organizaţiei teritoriale), la propunerea 
Biroului Permanent teritorial, prin hotărîrea Delegaţiei 
Politice Teritoriale; 
pentru preşedintele organizaţiei teritoriale, precum şi d. 
pentru toţi ceilalţi membri ai Delegaţiei Politice Naţionale 
- la propunerea Biroului Permanent Central, prin hotărîrea 
Delegaţiei Politice Naţionale; 
pentru Preşedintele partidului - la propunerea Delegaţiei e. 
Politice Naţionale, prin hotărîrea Congresului partidului.
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Art.19. În cazul săvîrşirii unor abateri mai puţin grave decît 
cele prevăzute în art.17 din Statut, se pot aplica drept/hotărî ca 
sancţiuni următoarele măsuri disciplinare:

avertismentul scris; a. 
suspendarea din funcţie pe timp limitat; b. 
suspendarea - pe cel mult un an - din calitatea de membru c. 
al Partidului; 
retragerea sprijinului politic pentru cei aflaţi în funcţii d. 
publice, care au presupus un asemenea sprijin politic; 
această măsură se poate cumula cu una dintre cele 
prevăzute la lit.a, b şi c, de mai sus, precum şi cu cea 
prevăzută în art.16.

Măsura suspendării din funcţie şi/sau din calitatea de membru 
PNL se poate lua şi în cazul trimiterii în judecată penală, pe durata 
procesului.
Măsurile disciplinare enumerate la alin.1 şi 2 sînt de competenţa 
organismelor prevăzute în art.18 din Statut.
Art.20. Se consideră/socotesc abateri mai puţin grave decît cele 
prevăzute de art.17 din Statut şi se sancţionează cu luarea de 
măsuri disciplinare:

neparticiparea repetată şi nemotivată la activităţile a. 
organizaţiei sau ale organismului din care face parte; 
neîndeplinirea sarcinilor primite sau insubordonarea faţă b. 
de organismul de conducere al organizaţiei; 
neplata cotizaţiei pe timp de 6 luni, în mod nejustificat; c. 
încălcarea Codului Etic al PNLd. , aprobat de Delegaţia 
Politică Naţională./elaborat de Senatul partidului.

Art. 21 Organismele de conducere care pot hotărî sancţiuni se pot 
sesiza şi din oficiu.
Procedura de aplicare şi contestare a sancţiunilor se face potrivit 

Regulamentului de aplicare a Statutului.
Contestarea sancţiunilor de către orice membru al partidului se 
poate face potrivit Regulamentului de aplicare a Statutului.
Art.22. Orice persoană care a fost exclusă poate face cerere de 
reînscriere în partid, în condiţiile prevăzute în art.9 din Statut, 
după trecerea unei perioade de minimum un an de la excluderea 
sa.

4. Organizarea Partidului. Dispoziţii generale 
Art. 23 Partidul este organizat şi funcţionează după principiul 
de organizare administrativ-teritorială a Republicii Moldova şi 
cuprinde: 

organizaţii locale (săteşti/comunale, orăşeneşti şi de a. 
sector ale Municipiului Chişinău);
organizaţii teritoriale (raionale, Municipiul Chişinău, b. 
UTA Găgăuzia, Municipiul Bălţi, Municipiul Tighina, 
Municipiul Tiraspol).
organizaţii naţionale. c. 

pe întreg teritoriul ţării, la nivel local (sector electoral, sat, 
oraş, sector), teritorial (raional şi al Municipiului Chişinău) 
şi la nivel naţional. 
La toate nivelurile organelor de conducere ale partidului, de 
regulă, femeile trebuie să fie prezente în proporţie de cel puţin 
treizeci la sută. 
Art.24. Organele de conducere a partidului sint urmatoarele:

la nivel local: a. 
Adunarea Generală; - 
Biroul Permanent Local- 
Preşedintele.- 

La nivel teritorial:b. 
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Conferinţa teritorială- 
Delegaţia Politică Teritorială- 
Biroul Permanent Teritorial- 
Preşedintele.- 

La nivel naţional:c. 
Congresul- 
Delegaţia Politică Naţională- 
Biroul Permanent Central- 
Preşedintele.- 

Art.24. Membrii Partidului sînt grupaţi pe criterii teritoriale 
în

organizaţii săteşti, orăşeneşti şi municipale, care au a. 
organizaţii la nivelul secţiilor de votare, denumite în 
continuare organizaţii locale.
organizaţii raionale, şi a Municipiului Chişinău, b. 
denumite în continuare Filiale teritoriale.

Art.25. Organizaţiile săteşti/comunale, orăşeneşti şi de sector ale 
Municipiului Chişinău se pot constitui dacă întrunesc numărul 
necesar de membri. 
Organizaţiile la nivelul secţiilor de votare se pot constitui dacă 
au cel puţin 3 membri.
Organizaţiile săteşti se pot constitui dacă au cel puţin 6 
membri,
Organizaţiile orăşeneşti se pot constitui dacă au cel puţin 21 
de membri.
Organizaţiile municipale se pot constitui dacă au cel puţin 91 
membri. 
Art. 26. Organizaţiile teritoriale se constituie de către Biroul 
Permanent Central/ dacă au cel puţin 60 de membri.

Art.27. La nivelul Municipiului Chişinău funcţionează un 
Consiliu de Coordonare. Organizarea şi funcţionarea acestuia 
se/vor fi stabilesc în printr-un Regulamentul, aprobat de 
Delegaţia Politică Naţională a Partidului.
Consiliul de Coordonare este format din preşedinte, secretar si 
presedintii organizaţiilor de sector. 9 membri şi are următoarea 
structură

preşedinte; a. 
3 vicepreşedinţi; b. 
5 preşedinţi ai organizaţiilor de sector ale Municipiilor c. 
Chişinău şi Bender (Tighina)
secretard. 

Preşedintele şi secretarul/vicepreşedinţii Consiliului de 
Coordonare sînt aleşi de către Conferinţa Municipiului 
Chişinău.
În Consiliul de Coordonare al Municipiului hotărîrile se iau 
cu o majoritate simplă.
La şedinţele Consiliului de Coordonare participă, cu drept 
de vot consultativ, consilierii municipali, primarul şi/sau 
viceprimarii Municipiului, preşedinţii Tineretului Naţional 
Liberal, Organizaţiei Femeilor Liberale şi Clubului Studenţesc 
Liberal Chişinău.
Art.28. Consiliul de Coordonare al Municipiului Chişinău are 
următoarele atribuţii:

coordonează activitatea organizaţiilor de sector; a. 
coordonează campania electorală în Municipiul b. 
Chişinău; 
selectează candidaţii şi aprobă lista şi ordinea acestora c. 
pe lista pentru Consiliul Municipal Chişinău; 
acordă sau retrage sprijinul politic persoanelor cu d. 
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funcţii de conducere din serviciile descentralizate ale 
administraţiei publice din Municipiul Chişinău; 
asigură legătura permanentă dintre organizaţiile de e. 
sector şi Biroul Permanent Central; 
selectează trei propuneri de candidaţi pentru funcţia f. 
de Primar General al Municipiului Chişinău din 
listele înaintate de Birourile Permanente Teritoriale 
şi le înaintează spre aprobare/definitivare Biroului 
Permanent Central.

Art.29. La nivelul fiecărei organizaţii teritoriale, Biroul Permanent 
Teritorial constituie o structură a Tineretului Naţional Liberal, 
compusă din membri partidului care nu au împlinit vârsta de 
35/30 de ani, şi care este coordonată de către Biroul Permanent 
Teritorial. Unde este cazul, se constituie şi structuri ale TNL la 
nivel local, coordonate de către Birourile Permanente Locale.
Membrii TNL, care au împlinit vîrsta de 35/30 de ani, în timpul 
exercitării unei funcţii într-un organism de conducere al TNL, la 
orice nivel, pot activa în cadrul TNL până la încheierea mandatului 
respectiv.
În centrele universitare se înfiinţează cluburi studenţeşti în 
coordonarea Birourilor Permanente Teritoriale. În Municipiul 
Chişinău, Clubul Studenţesc Liberal se află în coordonarea 
Consiliului de Coordonare al Municipiului Chişinău.
În Municipiul Chişinău şi centrele raionale se constituie cluburi 
liberale în coordonarea Birourilor Permanente Teritoriale. 
Cluburile liberale pot avea statut de organizaţii obşteşti şi întrunesc 
membri şi simpatizanţi ai Partidului.
Organizarea şi funcţionarea acestor structuri se vor stabili printr-
un Regulament aprobat de către Delegaţia Politică Naţională.
Art.30. La nivelul fiecărei organizaţii/filiale teritoriale, Birourile 
Permanente Teritoriale constituie organizaţii ale femeilor naţional-
liberale (OFNL). 

Organizarea şi funcţionarea acestor structuri se vor stabili printr-
un Regulament aprobat de către Delegaţia Politică Naţională a 
partidului. 
Art.31. La nivel local, teritorial sau naţional, Birourile Permanente 
pot organiza structuri de membri ai Partidului, care să se ocupe 
de probleme specifice anumitor grupuri etnice, categorii sociale 
sau profesionale - oameni de afaceri, cadre didactice, pensionari 
şi altele.
Organizarea şi funcţionarea acestor structuri se vor stabili printr-
un Regulament aprobat de către respective Delegaţiile Politice 
Teritoriale sau, respectiv, Naţională.

5. Structura organizatorică la nivel local – sat/comună,
oraş şi sector al Municipiului Chişinău

Art.32. Organizaţiile locale – săteşti/comunale, orăşeneşti şi ale 
sectoarelor Municipiului Chişinău - ale Partidului au următoarele 
obiective:

să elaboreze propuneri, proiecte şi programe de dezvoltare a. 
locală; 
să se ocupe de informarea, pregătirea şi specializarea b. 
reprezentanţilor şi candidaţilor Partidului în probleme de 
administraţie publică; 
să prezinte şi să facă cunoscută poziţia Partidului în c. 
problemele de interes public, naţional sau local; 
să crească numărul de membri aderenţi, de susţinători, de d. 
simpatizanţi şi de votanţi; 
să asigure resursele umane, materiale - sediu, dotări - e. 
şi financiare - cotizaţii, donaţii - necesare desfăşurării 
activităţii proprii; 
să elaboreze şi să fundamenteze poziţia organizaţiei locale f. 
şi a aleşilor locali în problemele şi deciziile de interes 
local; 



Partidul Naţional Liberal

66

Congresul al III-lea

67

să coordoneze activitatea aleşilor locali în structurile g. 
administraţiei publice locale în care au fost aleşi; 
să formeze o bază de date proprie cu privire la nevoile şi h. 
resursele locale.

Art.33. Organizaţiile locale ale Partidului au următoarele 
organisme de conducere:

Adunarea Generală a membrilor organizaţiei; a. 
Biroul Permanent b. local – sătesc/comunal, orăşenesc şi al 
sectorului Municipiului Chişinău.

Art.34. Adunarea Generală a membrilor organizaţiei locale 
se întruneşte cel puţin o dată/de două ori pe an sau de cîte ori 
este nevoie, la convocarea Biroului Permanent Local, a Biroului 
Permanent Teritorial sau din proprie iniţiativă, la cererea a peste 
jumătate din numărul membrilor organizaţiei.
Art.35. Adunarea Generală a membrilor organizaţiei locale are 
următoarele atribuţii:

analizează activitatea desfăşurată de organele de a. 
conducere alese, precum şi a membrilor aleşi sau numiţi 
în administraţia locală şi aprobă programele de activitate 
ale acestora; 
alege pe o perioadă de b. patru/doi ani (şi îi revocă pe) 
membrii Biroului Permanent Local; 
aprobă la nivel local măsurile necesare realizării c. 
Programului şi strategiei partidului; 
validează măsurile organizatorice necesare dezvoltării d. 
organizaţiei; 
dezbate şi aprobă raportul de gestiune şi acordă descărcare e. 
pentru execuţia bugetară; 
aprobă listele def.  candidaţi pentru alegerile locale - primar 
şi consilieri locali - propuse de către Birourile Permanente 

Locale, supuse pentru aprobare definitivă şi le supune 
spre definitivare şi validare Birourilor Permanente 
Teritoriale; 
alege delegaţii la Conferinţa teritorială.g. 

Şedinţele Adunării Generale sunt deliberative dacă la şedinţă 
participă majoritatea simplă a membrilor. Hotărîrile se adoptă cu 
majoritatea simplă a celor prezenţi.
Art.36. Biroul Permanent sătesc al organizaţiei secţiei de votare 
este format din 3 membri, cu următoarea structură: preşedinte, 
vicepreşedinte, secretar-trezorier.
Biroul Permanent sătesc/comunal este format din 5 membri, 
cu următoarea structură: preşedinte, vicepreşedinte, secretar-
trezorier şi 2 membri.
Biroul Permanent orăşenesc este format din 7 membri, cu 
următoarea structură: preşedinte, 2 vicepreşedinţi, secretar-
trezorier şi 3 membri.
Biroul Permanent al sectorului Municipiului Chişinău este 
format din 9 membri, cu următoarea structură: preşedinte, 2 
vicepreşedinţi, secretar-trezorier şi 5 membri.
Art.37. Birourile Permanente Locale sunt alese de adunarea 
generală a membrilor la nivelul respectiv şi se întrunesc o dată 
în şase luni/ pe lună sau de câte ori este nevoie, la convocarea 
preşedinţilor, a Biroului Permanent Local sau la cererea a peste 
jumătate din numărul membrilor lor.
Art.38. La şedinţele Birourilor Permanente Locale participă, cu 
drept de vot consultativ: primarul, viceprimarul, consilierii locali 
în exerciţiu.
La şedinţele Birourilor Permanente Locale pot participa şi membri 
ai organizaţiei, cu acceptul majorităţii membrilor acestuia 
preşedintelui.
Art.39. Biroul Permanent Local are următoarele atribuţii:
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planifică, conduce, coordonează şi monitorizează a. 
activitatea organizaţiei locale în intervalul dintre Adunările 
Generale; 
evaluează conducerea operativă a organizaţieib.  locale/
secţiilor de votare; 
pregăteşte selecţia de candidaţi pentru alegerile locale; c. 
organizează campaniile electorale la nivel local şi răspunde d. 
în faţa Biroului Permanent Teritorial de îndeplinirea 
obiectivelor electorale; 
contribuie la întocmirea proiectelor de dezvoltare locală; e. 
efectuează selecţia şi propune Adunării Generale listele f. 
de candidaţi pentru alegerile locale (primari şi consilieri 
locali) şi le depune/transmite spre aprobare/definitivare 
Biroului Permanent Teritorial; 
efectuează selecţia listelor de candidaţi pentru g. 
consilierii locali propuşi de organizaţiile secţiilor de 
votare şi le supune aprobării Adunării Generale; 
ţineh. /întocmeşte evidenţa membrilor organizaţiei şi 
urmăreşte încasarea cotizaţiilor; 
aprobă sau respinge cererile de înscriere în i. organizaţie 
şi informează sistematic Biroul Permanent teritorial 
asupra numărului de membri ai organizaţiei locale; 
gestionează mijloacele financiare şi materiale ale j. 
organizaţiei; 
îndeplineşte hotărârile organismelor de conducere ierarhic k. 
superioare; 
organizează activităţile necesare îndeplinirii atribuţiilor l. 
sale; 
propune Biroului Permanent Teritorial aplicarea de m. 
sancţiuni; 

Preşedintele Biroului Permanent Local este preşedintele 
organizaţiei şi reprezintă partidul în relaţiile oficiale în zona sa 
de activitate, prezidează şedinţele Biroului Permanent Local şi 
ale Adunării Generale şi participă la şedinţele Delegaţiei Politice 
Teritoriale, pe care o informează permanent cu privire la activitatea 
sau la evenimentele petrecute în organizaţia pe care o conduce.

6. Structura organizatorică la nivelul 
Organizaţiilor Filialelor teritoriale

Art.40. Organismele de conducere ale Partidului la nivelul 
raionului, raional şi al Municipiului Chişinău, UTA Găgăuzia, 
Municipiilor Bălţi, Tighina, Tiraspol, sînt următoarele:

Conferinţa Organizaţiei teritoriale; a. 
Delegaţia Politică Teritorială; b. 
Biroul Permanent Teritorial.c. 
Preşedintele.d. 

La nivelul Municipiului Chişinău, funcţionează Conferinţa 
municipală şi Consiliul de Coordonare. 
Art.41. Conferinţa Organizaţiei teritoriale/filialei teritoriale, a 
Municipiului Chişinău este compusă, respectiv, din:

membrii Delegaţiei Politice Teritoriale;a. 
delegaţii organizaţiilor locale,b.  respectiv ale sectoarelor 
Municipiului Chişinău, conform unei norme de 
reprezentare stabilite de Birourile Permanente Teritoriale. 
sau de Consiliul de Coordonare al Municipiului 
Chişinău. 

Art.42. Conferinţa organizaţiei teritoriale, respectiv - a Municipiului 
Chişinău, se întruneşte o dată la patru/doi ani sau de cîte ori este 
nevoie, la convocarea Biroului Permanent Teritorial, respectiv 
a Consiliului de Coordonare al Municipiului Chişinău, sau 
la cererea a mai mult de jumătate din numărul organizaţiilor 
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locale ori, respectiv, a mai mult de jumătate dintre filialele de 
sector.
Art.43. Conferinţa organizaţiei/filialei teritoriale are următoarele 
atribuţii de conducere:

hotărăşte măsurile de realizare a Programului şi a strategiei a. 
partidului la nivel teritorial; 
aprobă şi susţine elaborarea şi participarea conducerii b. 
locale la proiectele şi programele de dezvoltare regională 
şi locală; 
coordonează şi definitivează modalităţile de integrare a c. 
specialiştilor locali în proiectele şi programele aflate în 
lucru la nivel naţional; 
alege preşedintele organizaţiei teritoriale şi, d. o dată cu el, 
şi la propunerea acestuia, 9 membri ai Biroului Permanent 
Teritorial, inclusiv secretarul şi vicepreşedinţii, al căror 
număr este stabilit de către conferinţa organizaţiei 
teritoriale; inclusiv 3/din care 4 vicepreşedinţi; 
alegee. , prin vot uninominal, în ordinea descrescătoare 
a numărului de voturi, trei/5 judecători ai Consiliului 
Teritorial de Arbitraj. Preşedintele Consiliului Teritorial de 
Arbitraj este ales de cei 3/5 judecători prin vot secret; 
alegef. , prin vot uninominal, în ordinea descrescătoare a 
numărului de voturi, trei/3 membri ai Comisiei Teritoriale 
de Cenzori. Preşedintele Comisiei Teritoriale de Cenzori 
este ales de cei trei/3 membri prin vot secret; 
alegeg. , membrii titulari ai Delegaţiei Politice teritoriale;
dezbate raportul Comisiei de Cenzori şi acordă descărcare h. 
pentru execuţia bugetară; 
analizează activitatea organelor de conducere pe care le-au i. 
ales şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în administraţia 
locală şi dispune măsurile necesare pentru mai buna 
reprezentare politică; 

evaluează activitatea reprezentanţilor în Parlament şi j. 
asigură modalităţile de susţinere a intereselor locale.

Conferinţa Municipiului Chişinău are următoarele atribuţii:
alege Preşedintele şi secretarul/vicepreşedinţii a. 
Consiliului de Coordonare; 
hotărăşte măsurile de realizare a Programului şi a b. 
strategiei partidului la nivelul Municipiului Chişinău;
aprobă şi susţine elaborarea şi participarea conducerii c. 
locale la proiectele şi programele de dezvoltare pentru 
Municipiul Chişinău; 
analizează activitatea organelor de conducere pe d. 
care le-a ales şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi 
în administraţia locală şi dispune măsurile necesare 
pentru o mai bună reprezentare politică; 
analizează activitatea reprezentanţilor în Parlament e. 
şi asigură modalităţile de susţinere a intereselor 
Municipiului Chişinău.

Art.44. Delegaţia Politică Teritorială este compusă din:
membrii Biroului Permanent Teritorial; a. 
preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarulb.  coordonator ai 
organizaţiei teritoriale;
preşedinţii organizaţiilor locale – săteştic. /comunale, 
orăşeneşti şi de sector al Municipiului Chişinău 
subordonate; 
consilierii raionali, d. consilierii municipali/de sector ai 
Municipiului Chişinău; 
preşedintele şi un vicepreşedinte e. ai Tineretului Naţional-
Liberal (TNL), la nivel teritorial; 
primarii şi viceprimari, membri ai PNL, f. la nivel 
teritorial; 
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preşedintele Clubului Studenţesc Liberal g. (CSL), la nivel 
teritorial; 
preşedintele Organizaţiei Femeilor h. Naţional-Liberale 
(OFNL), la nivel teritorial; 
preşedinţii structurilor care se ocupă de probleme specifice, i. 
înfiinţate conform art.31 din Statut.
membriij. , aleşi de Conferinţa organizaţiei teritoriale.

Art.45. Delegaţia Politică Teritorială se întruneşte o dată în trimestru 
sau de cîte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui organizaţiei 
teritoriale, fie pe baza hotărîrii Biroului Permanent Teritorial, fie la 
cererea a peste jumătate din numărul membrilor săi.
Art.46. Delegaţia Politică Teritorială are următoarele atribuţii:

analizează activitatea organelor de conducere locale alese, a. 
a consilierilor şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în 
administraţia locală; 
îndeplineşte hotărîrile conducerii centrale a partidului şi b. 
asigură punerea în aplicare a măsurilor pentru realizarea 
Programului şi a strategiei partidului; 
stabileşte priorităţile de dezvoltare locală, proiectele c. 
şi programele, precum şi modalităţile de implicare a 
structurilor şi a organelor locale în realizarea lor efectivă; 
evaluează dezvoltarea structurilor din teritoriu în ce priveşte d. 
numărul de membri, activitatea, audienţa reprezentanţilor 
locali, dotarea logistică şi materială, precum şi asigurarea 
mijloacelor financiare necesare bunei funcţionări şi 
reprezentări; 
aprobă/e. validează listele de candidaţi pentru consilieri 
raionali, respectiv pentru consilierii municipali/de 
sector ai Municipiului Chişinău, propuse de către Biroul 
Permanent Teritorial; 

hotărăşte cu privire la sancţiunile propuse de către Biroul f. 
Permanent Teritorial; 
alege delegaţii la Congresul Partidului, la propunerea g. 
Biroului Permanent Teritorial; 
aprobă şi transmite spre validare Delegaţiei Politice h. 
Naţionale listele şi ordinea candidaţilor pentru alegerile 
parlamentare.
în situaţii cu totul deosebite, când organismele de i. 
conducere la nivel local activează ineficient sau în afara 
prevederilor Statutului sau a strategiei partidului, poate 
hotărî dizolvarea Biroului Permanent Local sau demiterea 
preşedintelui acestuia.
alege preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Biroului j. 
Permanent Teritorial si îi revocă.
poate delega unele atribuţii ale sale Biroului Permanent k. 
Teritorial. 

Art. 47 Biroul Permanent Teritorial este organismul de conducere 
la nivel raional, sau al Municipiului Chişinău, UTA Găgăuzia, 
Municipiilor Bălţi, Tighina, Tiraspol  şi este format din:

9 membria. , aleşi în conformitate cu prevederile Art.43 
lit.d).

Art.48. Biroul Permanent Teritorial se întruneşte de două ori pe 
lună sau de cîte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui sau la 
cererea a peste jumătate din numărul membrilor săi.
La şedinţe pot participa, cu drept de vot consultativ, membrii 
supleanţi şi parlamentari, preşedintele şi vicepreşedintele 
Consiliului Raional, primarii, viceprimarii de sector al 
Municipiului Chişinău şi preşedinta OFNL, invitaţi de preşedinte. 
Şedinţele Biroului Permanent Teritorial sunt deliberative dacă la 
ele participă majoritatea simplă a membrilor acestuia. Hotărîrile 
se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. 
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Art.49. Biroul Permanent Teritorial are următoarele atribuţii:
coordonează şi planifică activitatea organizaţiei, precum a. 
şi a organizaţiilor locale între şedinţele Delegaţiei Politice 
Teritoriale; 
aprobă/b. validează propunerile de candidaţi pentru funcţiile 
de conducere în administraţia publică locală; 
hotărăşte excluderea în condiţiile prevăzute la art.18 din c. 
Statut; 
aprobă cooptarea de membri supleanţi ca membri plini ai d. 
Birourilor Permanente; 
organizează cercuri de studii, biblioteci, conferinţe, e. 
întruniri şi alte asemenea activităţi;
stabileşte strategia campaniilor electorale la nivel raional f. 
sau de sector, organizează campaniile electorale şi răspunde 
în faţa Delegaţiei Politice Teritoriale de îndeplinirea 
obiectivelor electorale; 
urmăreşte încasarea cotizaţiilor de la organizaţiile locale; g. 
propune numirea sau revocarea membrilor partidului h. 
în funcţiile de la nivel teritorial respectiv de sector al 
Municipiului Chişinău; 
stabileşte schema organizatorică a aparatului de lucru i. 
al partidului la nivel teritorial respectiv de sector şi al 
Municipiului Chişinău şi angajează personalul necesar 
acestui aparat; 
stabileşte şi negociază reprezentarea partidului în j. 
instituţiile şi organismele ce funcţionează la nivel teritorial 
raional sau al Municipiului Chişinău; 
propunek.  întocmeşte listele cu propunerile de candidaţi 
pentru funcţiile din administraţia publică centrală şi îi/le 
înaintează spre aprobare/validare Biroului Permanent 
Central; 

conduce campania electorală, potrivit strategiei l. electorale 
aprobate de Delegaţia Politică Teritorială. 
la şedinţele sale participă, cu drept de vot consultativ, m. 
consilierii municipali, primarul şi/sau viceprimarii 
Municipiului, preşedinţii Tineretului Naţional Liberal, 
Organizaţiei Femeilor Naţional-Liberale şi al Clubului 
Studenţesc Liberal din Chişinău.

Pe lîngă atribuţiile enumerate în alin.1 al acestui articol, Biroul 
Permanent Teritorial are următoarele atribuţii specifice:

propunen. , spre aprobare, Delegaţiei Politice Teritoriale 
lista candidaţilor la primari şi consilieri locali pentru 
aprobare;
întocmeşte şi ordonează listele de candidaţi pentru o. 
alegerile parlamentare din partea organizaţiei teritoriale, 
pe care le înaintează Delegaţiei Politice Teritoriale; 
validează sau invalidează rezultatele alegerilor în p. 
organizaţiile locale; 
împuterniceşte organizaţiile locale pentru a-şi ţine evidenţa q. 
financiar-contabilă proprie;
selectează şi propune spre aprobare Delegaţiei Politice r. 
Teritoriale (de sector) lista de candidaţi pentru consilieri 
municipali şi pentru primarii de sector; 
propune Biroului Permanent Centrals.  selectează lista de 
candidaţi pentru consilieri ai Municipiului Chişinău, pe 
care o definitivează şi o depune la/aprobă Consiliul de 
Coordonare al Municipiului Chişinău;
selectează şit.  propune Biroului Permanent Central 
Consiliului de Coordonare Chişinău o listă de candidaţi 
pentru funcţia de Primar General.

Art.50. Preşedintele organizaţiei teritoriale reprezintă partidul în 
relaţiile oficiale din zona lui de activitate. Preşedintele organizaţiei 
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teritoriale este de drept preşedintele Biroului Permanent Teritorial 
şi al Delegaţiei Politice Teritoriale şi are următoarele atribuţii 
specifice:

prezidează şedinţele organizaţiilor la care participă, a. 
informîndu-i pe membrii acestora cu privire la activitatea 
pe care o desfăşoară; 
supune aprobării organismelor de conducere teritoriale b. 
măsurile pentru aplicarea hotărîrilor conducerii centrale 
a partidului; 
propune cooptarea de membri supleanţi în organismele de c. 
conducere teritoriale pe locurile devenite vacante, pănă la 
noi alegeri; 
participă, în mod obligatoriu, la şedinţele Delegaţiei d. 
Politice Naţionale şi răspunde la toate convocările 
conducerii centrale; 
informează periodic atît Biroul Permanent Central, cu e. 
datele solicitate de către acesta, cît şi organismele de 
conducere teritoriale cu privire la activitatea organizaţiei 
şi la evenimentele importante din zona sa de activitate; 
răspunde de gestiunea bunurilor mobile şi a fondurilor f. 
partidului; 
conduce negocierile politice purtate la nivel teritorial g. 
împreună cu echipe pe care le formează dintre membrii 
Biroului Permanent;
poartă răspundere personală pentru rezultatele campaniilor h. 
electorale din zona sa de responsabilitate.

7. Organizarea la nivel naţional 
Art.51. Organismele de conducere şi de control ale Partidului la 
nivel naţional sunt:

Congresul;a. 

Delegaţia Politică Naţională; b. 
Biroul Permanent Central;c. 
Preşedintele d. Partidului.
Comisia Centrală de Cenzori.e. 

Art. 52 Congresul este forul suprem de conducere şi decizie, la 
nivel naţional, al Partidului şi se compune din:

delegaţii aleşi de a. organizaţiile/filialele teritoriale; 
membrii Delegaţiei Politice Naţionale;b. 
membrii Biroului Permanent Centralc. 
membrii Curţii de Onoare şi Arbitraj;d. 
membrii Comisiei Centrale de Cenzori.e. 

, aleşi în conformitate cu procedura stabilită de prezentul 
Statut, de către filialele teritoriale, ale căror membri sînt.

Art. 53 Congresul ordinar se întruneşte o dată la patru/doi ani.
Congresul extraordinar se întruneşte ori de câte ori este nevoie, în 
condiţiile prevăzute de prezentul Statut.
Art. 54 Convocarea Congresului se face de către Delegaţia 
Politică Naţională, fie la cererea Biroului Permanent Central, fie la 
cererea a mai mult de jumătate din Delegaţiile Politice Teritoriale. 
Delegaţia Politică Naţională stabileşte data, locul, ordinea de 
zi, norma de reprezentare şi numărul delegaţilor la Congres./
membrilor organizaţiilor filialelor teritoriale.
Pentru Congresul ordinar, convocarea se face cu cel puţin 60 de 
zile, iar pentru Congresul extraordinar - cu cel puţin 30 de zile 
înainte de data fixată pentru ţinerea Congresului.
Norma de reprezentare se stabileşte în funcţie de numărul 
membrilor organizaţiilor/ filialelor teritoriale, potrivit 
prevederilor Legii privind partidele politice şi alte organizaţii 
social-politice, de către Delegaţia Politică Naţională sau alt organ 



Partidul Naţional Liberal

78

Congresul al III-lea

79

competent de a convoca Congresul în conformitate cu prevederile 
alin.1 al prezentului articol.
Art. 55 Congresul este considerat deliberativ dacă la şedinţă 
sînt prezenţi mai mult de jumătate/două treimi din numărul 
delegaţilor desemnaţi.
Art. 56 Lucrările Congresului sînt deschise de către Preşedintele 
partidului, care prezintă ordinea de zi spre aprobare.
Documentele prezentate Congresului sînt supuse dezbaterii şi 
aprobării prin vot.
În cazul în care Congresul este convocat şi pentru alegeri, 
Preşedintele Partidului şi Delegaţia Politică Naţională îşi depun 
mandatele, iar pînă la alegerea noului preşedinte, lucrările 
Congresului vor fi conduse în continuare de către un prezidiu 
format din trei membri şi patru secretari aleşi de către delegaţii 
la Congres. După alegerea preşedintelui, acesta va prelua 
conducerea lucrărilor Congresului, asistat de membrii prezidiului 
şi de secretari.
Art.57. Secretarii vor întocmi procese-verbale ale dezbaterilor şi 
hotărîrilor, care devin documentele oficiale ale Congresului.
Procesele-verbale şi hotărîrile Congresului vor fi semnate de către 
preşedintele ales al partidului şi secretari.
Art.58. Congresul partidului are următoarele atribuţii:

adoptă şi/sau modifică Statutul partidului; a. 
alege Preşedintele partidului;b. 
alege membrii Delegaţiei Politice Naţionale; c. 
adoptă Strategia şi Programul politic; d. 
alege 5 judecători ai Curţii de Onoare şi Arbitraje. ., prin vot 
uninominal, în ordinea descrescătoare a numărului de 
voturi. Preşedintele Curţii de Onoare şi Arbitraj este ales 
de cei 5  judecători., prin vot secret; 

alege 3 membri ai Comisiei Centrale de Cenzorif. ., prin vot 
uninominal, în ordinea descrescătoare a numărului de 
voturi. Preşedintele Comisiei Centrale de Cenzori este 
ales de cei 3 membri. prin vot secret; 
aprobă reorganizarea partidului, inclusiv fuziunea cu alte g. 
partide politice, propusă de Delegaţia Politică Naţională; 
aprobă autolichidarea partidului.h. 
hotărăşte asupra Raportului Delegaţiei Politice Naţionale, i. 
prezentat de către preşedintele partidului; 
hotărăşte asupra Raportului prezentat de preşedintele j. 
Comisiei de Cenzori şi asupra Raportului prezentat de 
preşedintele Curţii de Onoare şi Arbitraj; 
îl revocă din funcţie sau îl sancţionează pe Preşedintele k. 
partidului, la propunerea Delegaţiei Politice Naţionale; 

Hotărîrile Congresului sunt adoptate cu votul majorităţii 
simple a delegaţilor prezenţi, inclusiv/excepţie fiind hotărîrile 
referitoare la adoptarea modificărilor la statut, reorganizarea 
şi lichidarea partidului., care pot fi adoptate doar cu votul 
majorităţii calificate (2/3) a delegaţilor prezenţi. 

Art.59. Delegaţia Politică Naţională include pînă la 150 de membri 
şi exercită conducerea partidului între congrese. şi este compusă 
din membri de drept (din oficiu) şi din membri titulari:

preşedintele partidului; a. 
membrii Biroului Permanent Central; b. 
preşedintele de onoare al partidului; c. 
preşedintele Senatului PNL d. 
preşedinţii e. structurilor/filialelor teritoriale; 
preşedintele Parlamentuluif. 
miniştrii; g. 
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liderul Fracţiunii parlamentare; h. 
preşedintele TNL; i. 
preşedintele OFj. NL; 
preşedintele CSL; k. 
preşedintele Ligii Aleşilor Locali PNL; l. 
secretarul general al PNL; m. 
preşedintele Consiliului de Coordonare al Municipiului n. 
Chişinău;
membri titulari.o. 

Au drept de vot consultativ secretarii executivi ai partidului.
Art.60. Delegaţia Politică Naţională se întruneşte trimestrial sau 
ori de cîte ori este nevoie, la convocarea Preşedintelui PNL, a 
Biroului Permanent Central sau a peste jumătate din numărul 
membrilor acesteia.
Art.61. Delegaţia Politică Naţională are următoarele atribuţii:

aplică Programul politic al PNL în funcţie de evoluţia a. 
social-politică; 
stabileşte concepţia şi modul de pregătire şi desfăşurare b. 
a campaniilor electorale;
propune Congresului fuziunea cu partidele politice, c. 
negociată de Biroul Permanent Central; 
aprobă alianţele cu partidele politice, precum şi orice alte d. 
înţelegeri politice, negociate de Biroul Permanent Central; 
alege şi revocă membrii Biroului Permanent Central;e. 
alege şi revocă vicepreşedinţii partidului;f. 
hotărăşte dizolvarea Biroului Permanent Teritorial sau g. 
demiterea preşedintelui acestuia şi a Delegaţiei Politice 
Teritoriale în situaţii cu totul deosebite, cînd organismele 
de conducere la nivel teritorial activează ineficient sau în 

afara prevederilor Statutului ori a strategiei partidului; 
analizează, coordonează şi sprijină activitatea h. 
organizaţiilor/filialelor şi dispune măsurile ce se impun; 
analizează activitatea parlamentarilor şi a demnitarilor i. 
partidului, precum şi a reprezentanţilor în administraţia 
centrală şi dispune măsurile ce se impun; 
stabileşte şi modifică semnul permanent şi semnul j. 
electoral al partidului/stabileşte însemnul şi semnul 
electoral al partidului.
aprobăk. /validează propunerea Biroului Permanent 
Central privind listele de candidaţilor pentru alegerile 
parlamentare, înaintate de Biroul Permanent Central;
stabileşte candidatul la funcţia de prim-ministru, la l. 
propunerea Biroului Permanent Central; 
aprobăm. /validează, la propunerea Biroului Permanent 
Central, grila de criterii pentru selecţionarea candidaţilor 
pentru orice funcţie, a cărei aplicare este obligatorie 
pentru Delegaţia Politică Teritorială; 
hotărăşte, la propunerea Biroului Permanent Central, n. 
candidaturile pentru funcţiile de demnitari publici; 
poate solicita rapoarte de activitate ale persoanelor o. 
numite în guvern şi în administraţia publică centrală; 
analizează şi aprobă rapoartele p. lunare de activitate 
ale Biroului Permanent Central şi ale grupurilor 
parlamentare; 
convoacă şi stabileşte data,q.  locul, ordinea de zi, norma 
de reprezentare şi numărul delegaţilor la Congres; 
numărul şi norma de reprezentare pentru delegaţiile 
la Congres şi propune ordinea de zi a acestuia
aplică sau propune sancţiuni în conformitate cu r. 
prevederile Statutului; 
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aprobă Regulamentul de aplicare a Statutului şi s. 
regulamentele de organizare şi funcţionare ale 
organismelor de conducere şi ale structurilor specifice, 
precum şi Codul Etic propus de Senatul PNL; 
validează sau invalidează votul alegerilor organismelor t. 
de conducere la nivel teritorial; 
alege şi revocă Secretarul General, la propunerea u. 
preşedintelui partidului; 
desemnează membrii de onoare şi alege preşedintele de v. 
onoare;
deleghează unele atribuţii ale sale Biroului Permanent w. 
Central. 
cooptează noi membri, revocă membrii ce şi-au pierdut x. 
calitatea din oficiu sau se manifestă nesatisfăcător în 
cadrul Delegaţiei Politice Naţionale.

Art.62.  Delegaţia Politică Naţională organizează şi funcţionează 
prin comisii permanente de specialitate constituite:

pe criterii sociale; a. 
pe criterii profesionale.b. 

Comisiile constituite pe criterii sociale au ca scop reprezentarea şi 
promovarea intereselor categoriei sociale respective, încurajarea 
şi coordonarea activităţilor organizate de acestea, întocmirea de 
rapoarte şi iniţiative legislative în favoarea acestora.
Comisiile constituite pe criterii profesionale elaborează politicile 
sectoriale şi politicile publice pe domenii de interes major, pentru 
exprimarea opţiunilor şi soluţiilor propuse de PNL.
Numărul, denumirea şi competenţa comisiilor vor fi definitivate 
în termen de 60 de zile de la congres şi aprobate de către Delegaţia 
Politică Naţională.
Comisiile îşi aleg preşedintele, vicepreşedintele, secretarul şi 

raportorul, alegerile fiind aprobate/validate de Biroul Permanent 
Central.

Şedinţele Delegaţiei Politice Naţionale sunt deliberative, dacă 
la ele participă majoritatea simplă a membrilor.
Hotărîrile Delegaţiei Politice Naţionale sunt adoptate cu votul 
majorităţii simple a membrilor prezenţi.

Art. 63 Biroul Permanent Central se întruneşte o dată de 
două ori pe lună, ori de cîte ori este nevoie, la convocarea 
preşedintelui, asigură conducerea curentă a partidului 
şi este alcătuit din preşedinte, membrii titulari, inclusiv 
vicepreşedinţii.
La şedinţele Biroului Permanent Central participă, cu drept 
de vot consultativ, Secretarul General PNL.
Art.63. Biroul Permanent Central Biroul Permanent Central se 
întruneşte o dată/de două ori pe lună sau de cîte ori este nevoie, 
la convocarea preşedintelui, asigură conducerea curentă a 
partidului şi este alcătuit din preşedinte, membrii titulari, inclusiv 
vicepreşedinţii, avînd următoarele atribuţii:

exercită conducerea partidului în intervalele dintre a. 
şedinţele Delegaţiei Politice Naţionale;
coordonează şi evaluează activitatea Fracţiunii b. 
parlamentare; 
negociază înţelegeri politice în limita mandatului aprobat c. 
de Delegaţia Politică Naţională; 
coordonează campaniile electorale; d. 
propune sancţiuni potrivit prevederilor statutului; e. 
elaborează şi propune Delegaţiei Politice Naţionale f. 
strategia politică a partidului; 
desemnează candidaţii pentru funcţiile din guvern şi g. 
administraţia publică centrală; 
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propune Delegaţiei Politice Naţionale candidaţii pentru h. 
alegerile parlamentare; 
aprobă schema organizatorică a aparatului central, precum i. 
şi bugetul anual de venituri şi cheltuieli al acestuia, la 
propunerea Secretarului General; 
propune Delegaţiei Politice Naţionale dizolvarea Biroului j. 
Permanent Teritorial sau demiterea preşedintelui acestuia 
în situaţii cu totul deosebite şi, în cazul dizolvării, 
desemnează Biroul Permanent Teritorial Interimar; 
convoacă Delegaţia Politică Naţională; k. 
propune Delegaţiei Politice Naţionale candidatul la funcţia l. 
de prim-ministru;
exercită unele atribuţii, delegate de către Delegaţia m. 
Politică Naţională;
aprobă lista de candidaţi pentru consilieri ai Municipiului n. 
Chişinău;
aprobă candidatura Partidului pentru funcţia de Primaro.  
General al Chişinăului;
decide, în situaţiile de conflict, asupra listelor de candidaţi p. 
pentru funcţia de consilieri (locali, orăşeneşti, raionali) 
şi asupra candidaturilor pentru funcţia de Primar.

Art.64. Preşedintele Partidului, care este, în acelaşi timp, 
Preşedintele Delegaţiei Politice Naţionale şi Preşedintele 
Biroului Permanent Central, este garantul înfăptuirii Programului 
politic, al respectării şi aplicării Statutului şi al păstrării unităţii şi 
prestigiului partidului.
Art.65. Preşedintele partidului exercită conducerea şi coordonează 
activitatea organismelor partidului la nivel naţional, având 
următoarele atribuţii:

reprezintă partidul în relaţiile oficiale; a. 
face declaraţii în numele partidului; b. 

convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Permanent c. 
Central, Delegaţiei Politice Naţionale şi prezidează orice 
alte organisme de conducere ale partidului la care ia 
parte; 
conduce negocierile politice purtate în numele Partidului; d. 
sesizează Delegaţia Politică Naţională cu privire la luarea e. 
unor măsuri disciplinare; 
poate să-şi aleagă consilieri politici, ale căror funcţii şi f. 
atribuţii sînt onorifice; 
propune candidatura de pe locul întîi pe lista pentru g. 
alegerile parlamentare; 
propune candidatura Secretarului General al partidului;h. 
îşi poate delega unele competenţei. , potrivit Statutului.

Dacă funcţia de preşedinte devine vacantă sau preşedintele este în 
imposibilitatea de a-şi exercita funcţia, interimatul se asigură de 
către unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de Biroul Permanent 
Central.
Art.66. Vicepreşedinţii şi membrii Biroului Permanent Central au 
responsabilităţi pe domenii, stabilite de preşedintele partidului.
Art.67. Secretarul General asigură comunicarea dintre organismele 
de conducere la nivel central şi organizaţiile/filialele teritoriale, 
asigură gestiunea patrimoniului partidului, răspunde de sistemul 
informaţional şi de aparatul de lucru.
Art. 68 În activitatea sa, Secretarul General va fi ajutat de 
coordonatorii organizaţiilor teritoriale, Secretari Executivi, 
numiţi de Biroul Permanent Central, la propunerea Secretarului 
General.
Numărul şi atribuţiile coordonatorilor se vor stabili printr-un 
Regulament de organizare şi de funcţionare a Secretariatului 
General, aprobat de către Biroul Permanent Central.
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Secretarul General şi Secretarii Executivi nu pot ocupa nici o 
altă funcţie într-un organism de conducere din partid.
Art.69. Secretarul General participă la şedinţele Biroului 
Permanent Central cu drept de vot. consultativ.
Secretarul General ţine evidenţa, comunică şi urmăreşte 
îndeplinirea deciziilor Delegaţiei Politice Naţionale şi ale Biroului 
Permanent Central şi se subordonează acestuia.

8. Alte structuri la nivel naţional 
Art. 70 Prin regulamente de organizare şi funcţionare se constituie 
la nivel naţional următoarele structuri:

Senatul partidului; a. 
Curtea de Onoare şi Arbitraj - COA; b. 
Comisia Centrală de Cenzori - CCC; c. 
Comisia de Etică; d. 
Tineretul Naţional Liberal - TNL; e. 
Liga Aleşilor Locali - LAL; f. 
Organizaţia Femeilor g. Naţional-Liberale - OFNL; 
Cluburile Studenţeşti Liberale - CSL; h. 
Alte structuri la nivel naţional pe categorii sociale şi i. 
profesionale.

Art.71. Senatul partidului este un organism consultativ al 
preşedintelui cu privire la păstrarea şi continuarea tradiţiilor şi 
la dezvoltarea concepţiilor liberale şi lucrează în conformitate 
cu Regulamentul aprobat de Delegaţia Politică Naţională.
Preşedintele Senatului Partidului este membru de drept 
al Delegaţiei Politice Naţionale şi participă cu drept de vot 
consultativ la şedinţele Biroului Permanent Central.
Art. 72 Curtea de Onoare şi Arbitraj este instanţa supremă a 
partidului, avînd atribuţii privind:

respectarea prevederilor Statutului şi a Codului Etic al a. 
PNL; 
soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile disciplinare; b. 
soluţionarea contestaţiilor privind învestirea candidaţilor, c. 
alegerile interne, alegerea delegaţilor la Conferinţe sau la 
Congres; 
coordonarea activităţilor Consiliilor de Onoare şi Arbitraj d. 
Teritoriale.

Membrii Curţii de Onoare şi Arbitraj nu fac parte din nici o altă 
structură de conducere.
Activitatea Curţii de Onoare şi Arbitraj se desfăşoară pe baza 
Regulamentului aprobat de Delegaţia Politică Naţională.
Deciziile Curţii de Onoare şi Arbitraj, precum şi deciziile 
Consiliilor de Arbitraj Teritoriale rămase definitive sînt obligatorii 
pentru toţi membrii PNL, precum şi pentru toate organismele de 
conducere ale partidului. Aceste decizii se pun în executare de 
către organismele de conducere alese ale PNL.
Art. 73 Comisia Centrală de Cenzori are atribuţii de verificare a 
gestiunii partidului şi lucrează pe baza unui Regulament aprobat 
de Delegaţia Politică Naţională a partidului.
Art. 74 Comisia de Etica avizează, la cererea Biroului 
Permanent Central, asupra candidaturilor propuse pentru 
alegerile parlamentare şi pentru funcţiile în Guvern şi în 
administraţia publică centrală. Comisia de Etica se alcătuieşte 
şi funcţionează în conformitate cu Regulamentul aprobat de 
Delegaţia Politică Naţională.
Art. 75 Biroul Permanent Central/Naţional al Tineretului Naţional 
Liberal conduce şi coordonează activitatea specifică a structurilor 
de tineret constituite la nivelul organizaţiilor/filialelor teritoriale, 
pe baza unui Regulament aprobat de Delegaţia Politică Naţională 
a partidului.
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Art.76. Regulamentele de organizare şi funcţionare ale structurilor 
partidului se elaborează ca proiecte de către structurile respective 
şi se înaintează spre aprobare Delegaţiei Politice Naţionale, prin 
intermediul Secretariatului General.

9. Procedura alegerilor în partid 
Art.77. Şedinţele organismelor de conducere ale partidului la nivel 
naţional şi al organizaţiilor/filialelor teritoriale sînt constituite 
statutar dacă la ele participă peste jumătate din numărul membrilor 
ce le compun.
Art.78. Adunările Generale ale membrilor organizaţiilor săteşti 
şi orăşeneşti sînt constituite statutar dacă la ele participă peste 
jumătate din numărul total al membrilor aflaţi în evidenţă.
Art.79. Vechimea minimă necesară pentru a candida într-o structură 
de conducere la nivel teritorial şi naţional este de cel puţin şase 
luni. Delegaţia Politică Naţională poate acorda derogări.
Vechimea minimă necesară pentru a candida pe listele parlamentare 
sau a fi ales delegat la Congresul partidului este de un an. Delegaţia 
Politică Naţională poate acorda derogări.
Art.80. În cadrul organismelor de conducere ale partidului votul 
se exprimă deschis sau secret, în conformitate cu prevederile 
Statutului şi ale Legii privind partidele/or politice. Votul deschis 
poate fi vot nominal sau prin ridicare de mînă.
În cadrul organismelor de conducere, în caz de egalitate de vot, 
votul preşedintelui acelui organism este decisiv.
Art.81. În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de 
conducere, a delegaţilor la forurile superioare sau cînd se iau 
hotărâri cu privire la persoane, votul este obligatoriu secret. 
Unica derogare poate fi făcută pentru congresul de constituire 
al partidului.
Art.82. Hotărîrile în cadrul organismelor de conducere se iau prin 
vot deschis, în prezenţa a peste jumătate din membrii organismului 

respectiv, cu peste jumătate din voturile celor prezenţi - cu excepţia 
cazurilor în care Statutul prevede altfel.
Art.83. Membrii organismelor de conducere ale Partidului 
Naţional Liberal, la toate nivelurile, se aleg pentru o perioadă de 
patru/doi ani. Alegerile trebuie să aibă loc nu mai tîrziu de 12 
luni după ţinerea unui Congres Ordinar. , care a ales o conducere 
a partidului.
Art.84. Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere la 
nivel local este validat de către Birourile Permanente Teritoriale, 
iar pentru organismele de conducere ale organizaţiilor/filialelor 
teritoriale - de către Delegaţia Politică Naţională.
În caz de invalidare, se procedează la noi alegeri.
Art.85. Pentru locurile devenite vacante în organismele de 
conducere, se cooptează noi membri, în ordinea voturilor obţinute, 
în condiţiile prevăzute de prezentul Statut.
În cazul în care numărul locurilor vacante, indiferent de ocuparea 
ulterioară prin cooptare, depăşeşte jumătate din totalul celor aleşi 
iniţial în organismul de conducere, se vor organiza noi adunări 
generale sau conferinţe teritoriale numai pentru alegerea Biroului 
Permanent Teritorial sau a Biroului Permanent Local, cu excepţia 
funcţiei de preşedinte, dacă acesta nu a demisionat.
În cazul vacanţei funcţiei de preşedinte al organizaţiei teritoriale 
se organizează alegeri pentru Biroul Permanent Teritorial în 
termen de 3 luni, cu excepţia unei perioade de 6 luni anterioare 
alegerilor parlamentare sau a alegerilor generale locale.
În situaţiile prevăzute la alin.2, până la alegeri conducerea 
organizaţiei sau a organizaţiei va fi asigurată de un Comitet 
interimar de conducere compus din preşedinte şi 4-10 membri, 
numiţi de:

Delegaţia Politică Naţională, pentru Biroul Permanent a. 
Central pe o perioadă de cel mult 3 luni, cu excepţia unei 
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perioade de 6 luni anterioare alegerilor parlamentare şi 
locale. 
Biroul Permanent Central pentru Biroul Permanent b. 
Teritorial. 
Biroul Permanent Teritorial pentru Birourile Permanente c. 
Locale.

În cazul în care preşedintele ales nu a demisionat, acesta va 
exercita funcţia de preşedinte al Comitetului interimar.
Din Comitetul interimar de conducere vor face parte şi membrii 
organismului de conducere aleşi iniţial, care nu au demisionat.
În situaţia prevăzută la alin.3, funcţia de preşedinte va fi exercitată/
îndeplinită pînă la alegeri de către un vicepreşedinte, desemnat 
de Biroul Permanent respectiv.

10. Patrimoniul şi fondurile Partidului 
Art.86. Partidul poate deţine bunuri mobile şi imobile care sînt 
necesare activităţilor sale specifice.
Art.87. Sursele de finanţare ale Partidului provin din:

cotizaţiile membrilor partidului; a. 
donaţii şi legate; b. 
venituri provenite din activităţi proprii; c. 
subvenţii de la bugetul de stat; d. 
alte surse, potrivit legii.e. 

Art.88. Operaţiunile de încasări şi plăţi se efectuează prin conturi 
în lei şi în valută, deschise, potrivit legii, în bănci cu sediul în 
Republica Moldova şi se gestionează prin mandatari financiari, 
numiţi de către Birourile Permanente de la toate nivelurile de 
conducere, cărora le prezintă rapoarte.
Art.89. Membrii partidului plătesc o cotizaţie lunară al cărei 
cuantum este stabilit de către Biroul Permanent Teritorial. Biroul 

Permanent Central stabileşte o cotizaţie lunară pentru persoanele 
alese sau numite în funcţiile de conducere în structurile partidului 
sau în administraţia centrală, precum şi pentru parlamentari.
Biroul Permanent Teritorial stabileşte o cotizaţie lunară pentru 
persoanele alese sau numite în funcţii de conducere în administraţia 
locală.
Art.90. Membrii Partidului, care îndeplinesc funcţii de conducere 
alese în partid, nu pot fi remuneraţi pentru activitatea lor.

11. Încetarea activităţii
Art.91. Partidul Naţional Liberal îşi încetează activitatea prin:

autodizolvare, hotărîtă de Congres, cu votul a peste două a. 
treimi din numărul delegaţilor; 
dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească în b. 
conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din Legea 
privind partidele şi alte organizaţii social-politice.

12. Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art.92. Delegaţia Politică Naţională, în termen de 60 de zile de la 
data adoptării Statutului, va aproba Regulamentele de funcţionare 
a organismelor partidului.
Art.93. Hotărârile Congresului, ale Delegaţiei Politice Naţionale 
şi ale Biroului Permanent Central sînt obligatorii pentru toate 
organismele de conducere şi pentru toţi membrii Partidului 
Naţional Liberal, în condiţiile prevăzute de prezentul statut.
Art.94. Numărul de membri şi structura organismului de 
conducere la nivel naţional, teritorial sau local se modifică potrivit 
protocoalelor de fuziune semnate, după caz, la nivel naţional, 
teritorial sau local pînă la viitorul Congres ordinar, respectiv - 
viitoarea conferinţă teritorială sau viitoarea adunare generală de 
alegeri organizate după următorul Congres ordinar, în condiţiile 
prezentului Statut.
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Art.95. Dispoziţiile protocoalelor de alianţă încheiate de partid 
sînt obligatorii pentru toţi membrii şi toate organizaţiile acestuia 
şi pentru toate persoanele susţinute în funcţii publice de acesta pe 
perioada existenţei alianţei.
Art.96. Membrii organismelor de conducere, care deţin două sau 
mai multe funcţii sau calităţi oficiale care dau drept de reprezentare 
în organismul respectiv, nu pot delega reprezentarea pentru nici o 
funcţie deţinută.
Art.97. Membrii organismelor de conducere care absentează de la 
întrunirile organismului respectiv nu pot fi înlocuiţi, cu excepţia 
acelora care reprezintă, în calitate de preşedinte, organisme de 
conducere la nivel inferior.
Art.98. Partidul poate avea ca membri sau reprezentanţi onorifici 
şi persoane domiciliate în afara teritoriului Republicii Moldova, 
dar cu cetăţenie moldovenească.
Persoanele domiciliate în afara teritoriului Republicii Moldova se 
pot constitui în Cluburi Liberale care vor avea un Regulament de 
Funcţionare propriu, alcătuit în conformitate cu prezentul statut.
Art.99. În măsura în care nu prevede, prezentul statut se 
completează de drept cu prevederile Legii privind partidele 
politice şi alte organizaţii social-politice.
Art.100. Statutul Partidului este obligatoriu şi se splică tuturor 
organizaţiilor locale, teritoriale şi naţionale şi tuturor membrilor 
partidului.
Art.101. Partidul este persoană juridică, dispune de ştampilă, 
antet, cont bancar. Poate dispune de legitimaţii şi de publicaţii 
proprii. Organizaţiile teritoriale nu sînt persoane juridice. 
Art.102. În măsura în care nu prevede, prezentul Statut se 
completează de drept cu prevederile Legii privind partidele 
politice.
    - Sfîrşit - 

Proiect
Obiectivul Unirii cu România rămîne sacru

Declaraţia Congresului al III-lea al PNL

Partidul Naţional Liberal va împlini în curînd cinci ani de 
activitate, după fondarea sa la 16 decembrie 2006. Deşi, în 
Republica Moldova, existenţa unui partid extraparlamentar este 
extrem de complicată, PNL a rezistat şi îşi promovează curajos 
poziţia privind avansarea celui de-al doilea stat românesc pe calea 
unificării cu primul stat românesc, România, - ca cea mai scurtă 
cale de desprindere definitivă a celui de-al doilea stat românesc 
de orbita rusească şi de integrare euratlantică rapidă. Doar acesta 
trebuie să fie destinul românilor şi al alogenilor din Republica 
Moldova, care pleacă masiv în Europa şi pe alte continente, 
dezamagiţi de politicile şi practicile promovate de guvernanţii 
şantajabili.

PNL rămîne activ pe arena politică, fiind apreciat de alegători 
ca cel mai curajos şi credibil dintre partidele extraparlamentare, 
datorită implicării sale în cele mai grave probleme ale cetăţenilor. 
Încrederea crescîndă în PNL înseamnă aprecierea poziţiei verticale 
a membrilor săi de a spune ce cred despre starea de lucruri din 
societate şi despre căile pe care le putem parcurge împreună, 
pentru a salva generaţiile ce ne vor succeda.

Congresul al III-lea al PNL a adoptat obiectivul Unirii celor două 
state româneşti drept obiectiv programatic. PNL salută că tot mai 
multe segmente ale societăţii conştientizează că această decizie 
de importanţă majoră pentru societate este unica justă şi echitabilă 
în situaţia cînd influenţele din Est şi ale exponenţilor locali ai 
cercurilor imperiale de la Moscova nu slăbesc, iar guvernanţii nu 
găsesc nici o soluţie pentru oprirea degradării continue a societăţii 
şi a vieţii fiecărui cetăţean în parte.

PNL îşi propune elaborarea unor strategii şi a unui complex de 
acţiuni menite să schimbe mentalitatea oamenilor manipulaţi de 
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forţile antironâneşti, prin coagularea eforturilor şi a ideilor tuturor 
celor ce militează pentru reintregirea neamului românesc.

PNL va pleda în faţa autorităţiilor de la Bucureşti cauza românilor 
din Republica Moldova, iar, în faţa autorităţilor de la Chişinău - 
să aibă mereu pe agendă cooperarea strînsă cu România, pentru 
apropierea celor două state româneşti, inclusiv să examineze 
problema unificării acestora.

PNL este sigur că numai discuţiile libere, netabuizate, în 
societate despre căile optime de salvare a populaţiei în faţa 
iresponsabilităţii şi corupţiei guvernanţilor pot conduce la 
identificarea drumului nostru spre familia euratlantică, pe care 
noi îl vedem prin reîntregirea neamului românesc. Numai că noi 
trebuie să ne regăsim, împreună cu toţi românii, într-un stat prin 
străduinţa de a nu permite decăderea completă a societăţii pînă 
la nefuncţionalitatea instituţiilor publice şi părăsirea în masă 
a baştinei de către cetăţenii care nu mai văd o soluţie pentru 
supravieţuirea lor aici.

Nimic din ce a fost lipit cu forţa nu rezistă, la fel cum nimic din 
ce a fost dezlipit cu forţa nu rămîne aşa. Rămîne în picioare numai 
ceea ce e firesc, iar regăsirea românilor într-un stat naţional, 
european, este un obiectiv firesc şi realizabil. 

PNL este convins că lupta pentru acest ideal este justificată şi se 
va solda cu succes. Să fim curajoşi, consecvenţi şi uniţi pe această 
cale. Aşa să ne ajute Dumnezeu.

Chişinău, 3 decembrie 2010


