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REGULAMENT 
 
 
Secţiunea 1. Dispoziţii generale  
 
1.1. Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte – „Coaliţia 2009” (în continuare - Coaliţia) este o 

uniune benevolă de organizaţii neguvernamentale moldoveneşti ce au drept scop să contribuie 
la dezvoltarea democraţiei în Republica Moldova.  

1.2. Misiunea Coaliţiei este de a contribui la desfăşurarea alegerilor libere şi corecte ale 
Parlamentului Republicii Moldova şi la consolidarea societăţii civile pentru asigurarea unor 
alegeri conştiente ale cetăţenilor.  

1.3. Coaliţia îşi desfăşoară activitatea pe principiile participării benevole şi egalităţii în drepturi a 
tuturor membrilor ei.  

1.4. Membrii Coaliţiei se conduc în activitatea lor de Carta pentru Alegeri Libere şi Corecte (în 
continuare - Carta) şi de prezentul Regulament.  

1.5. Pentru consolidarea eforturilor membrilor Coaliţiei sunt create Consiliul Coaliţiei (în continuare 
– Consiliu) şi Secretariatul Coaliţiei (în continuare - Secretariat) care îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu prezentul Regulament.  

1.6. În procesul desfăşurării activităţii comune, membrii Coaliţiei se conduc de următoarele 
principii:  

- neangajarea politică (nici un membru al Coaliţiei nu va susţine individual sau în numele 
Coaliţiei nici un concurent electoral);  

- deciziile adoptate de Coaliţie sunt obligatorii pentru toţi membrii ei;  
- opiniile separate ale membrilor Coaliţiei se expun specificându-se neapărat caracterul separat 

al acestora.  
 
Secţiunea 2. Membrii Coaliţiei  
 
2.1. Membri ai Coaliţiei pot deveni organizaţiile neguvernamentale din Republica Moldova care au 

semnat Carta, au depus cerere de aderare şi care respectă principiile prezentului Regulament. 
Decizia de conferire a calităţii de membru se adoptă de Consiliu.  

2.2. Membrii Coaliţiei sunt în drept:  
- sa ia parte la şedinţele Consiliului;  
- sa participe şi să contribuie la activitatea Coaliţiei;  
- sa obţină de la Consiliu şi Secretariat informaţii despre activitatea Coaliţiei;  
- să i se pună la dispoziţie informaţii disponibile privind alegerile, sursele de finanţare, 

programele altor membri ai Coaliţiei;   
- sa propună Consiliului subiecte pentru ordinea de zi.  

2.3. Membrii Coaliţiei sunt obligaţi:  
- să se abţină de la orice activitate politică;   
- sa prezinte Secretariatului Coaliţiei informaţie privind programele sale;  
- sa prezinte lunar Secretariatului Coaliţiei informaţie scrise privind propria activitate;  
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- sa fie receptivi la solicitările Secretariatului;  
- sa informeze Consiliul despre planurile de acţiune proprii, relevante misiunii Coaliţiei;  
- sa anunţe Secretariatul despre retragerea din Coaliţie.  

 
Nerespectarea obligaţiunilor şi prevederilor Cartei poate servi drept temei pentru excluderea din 
Coaliţie.  
 
2.4. Membrii – observatori 
2.4.1. Consiliul Coaliţiei poate aproba statutul de membru-observator pentru organizaţiile 

internaţionale care susţin procesele democratice electorale şi pentru instituţiile mass-media 
internaţionale.   

 
Secţiunea 3. Consiliul Coaliţiei (in continuare - Consiliul)  
 
3.1. Consiliul este organul de conducere a Coaliţiei şi este format din grupul de iniţiativă, alcătuit 

din reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din Republica Moldova, care au 
experienţă relevantă în asigurarea transparenţei şi a caracterului democratic al alegerilor şi 
proceselor politice, nu susţin anumiţi candidaţi şi au acceptat să participe la lucrările 
Consiliului.  

3.2. Şedinţele Consiliului sunt deschise pentru membrii Coaliţiei.  

3.3. Consiliul are următoarele competenţe:   
- adoptă Carta privind Alegerile Libere şi Corecte;  
- aprobă priorităţile de activitate ale Coaliţiei;  
- aprobă declaraţiile şi alte documente ale Coaliţiei;  
- aprobă noii membri ai Coaliţiei; 
- aprobă excluderea membrilor din Coaliţie;  
- stabileşte relaţii publice în numele Coaliţiei;  
- asigura coordonarea eficienta şi mediatizarea activităţii membrilor Coaliţiei; 
- modifica Regulamentul.  

 
3.4. Şedinţele Consiliului sunt deliberative daca la ele participa 50%+1 din membri.  

3.5. Şedinţele Consiliului au loc nu mai rar de o dată pe lună, iar pe parcursul campaniei electorale 
nu mai rar de două ori pe lună. Şedinţele extraordinare pot fi convocate la solicitarea a 1/3 din 
membrii Consiliului sau la solicitarea Secretariatului.  

3.6. Şedinţele Consiliului sunt conduse de un preşedinte al şedinţei ales de către membrii 
Consiliului din rândul membrilor Consiliului la finalul şedinţei anterioare. Ordinea de zi a 
şedinţei următoare este elaborata de către preşedintele în exerciţiu cu suportul Secretariatului 
si transmisă membrilor Consiliului cu trei zile înainte de şedinţă.  

3.7. Consiliul poate adopta decizii organizatorice, inclusiv - modificarea regulamentului, prin 
majoritatea simpla a voturilor celor prezenţi. Deciziile ce ţin de misiunea Coaliţiei vor fi 
adoptate cu votul a 2/3 din numărul membrilor Consiliului. Deciziile organizatorice sunt 
chestiunea interna a Coaliţiei. Deciziile ce ţin de misiunea Coaliţiei sunt aduse la cunoştinţa 
opiniei publice de către Secretarul Coaliţiei. Toate deciziile ce ţin de misiunea Coaliţiei sunt 
date publicităţii în numele membrilor Coaliţiei, în mod obligatoriu cu semnături, şi pot fi 
semnate de către fiecare membru al Coaliţiei.  

3.8. Lipsa consecutivă de la trei şedinţe atrage după sine, în mod automat, suspendarea calităţii de 
membru al Consiliului. Retragerea sau suspendarea unor membri din cadrul Consiliului atrage 
după sine reducerea componenţei numerice a Consiliului.   
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Secţiunea 4. Secretariatul Coaliţiei (în continuare - Secretariat)  
 
4.1. Funcţiile Secretariatului:  
- pregăteşte şedinţele Consiliului, întocmeşte procesele-verbale;  
- asigură comunicarea cu membrii Coaliţiei;  
- difuzează informaţia despre activitatea Coaliţiei;  
- coordonează elaborarea şi difuzarea publicităţii cu caracter social în numele Coaliţiei;  
- elaborează simbolica corporativă în numele Coaliţiei;  
- organizează întâlnirile Consiliului cu delegaţii internaţionale, finanţatori şi organele de stat;  
- menţine lista completă a membrilor;  
- contribuie la crearea şi promovarea imaginii Coaliţiei;  
- îndeplineşte alte misiuni ale Consiliului.  
 
4.2. Secretarul Coaliţiei este desemnat de către Consiliu. Structura Secretariatului o propune 

Secretarul Coaliţiei şi este aprobată de către Consiliu. Secretarul Coaliţiei este responsabil în 
faţa Consiliului pentru rezultatele activităţii Secretariatului.  

 
Secţiunea 5. Dispoziţii finale. 
 
5.1. Toate problemele şi disputele apărute în procesul activităţii Coaliţiei sunt rezolvate pe cale 
amiabilă.  
 
 
Aprobat la date de 18 noiembrie 2008 
Mun. Chişinău 
 
 


