PROGRAMUL
PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN
Capitolul I

PRINCIPII GENERALE
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN este un partid autentic de stânga, cu un program de
inspiraţie marxistă. Partidul militează pentru înfăptuirea în România a Modelului socialist de dezvoltare
durabilă pe baza Statului socialist de drept şi a Economiei socialiste de piaţă.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN este deschis tuturor cetăţenilor români care îşi asigură
mijloacele de trai prin muncă, performanţă şi creativitate – muncitori, ţărani, intelectuali, întreprinzători,
funcţionari, studenţi, elevi, liber profesionişti, pensionari etc. şi tuturor celor care au fost lăsaţi fără un loc
de muncă, fără deosebire de sex, vârstă, origine etnică, convingeri religioase sau condiţie socială, denumiţi
generic „oameni ai muncii”.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN este adept al formei republicane de organizare a statului, al
pluralismului politic şi democraţiei parlamentare, respectând Constituţia şi legile ţării.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN este continuatorul tradiţiilor mişcării socialiste, comuniste
şi muncitoreşti din România şi îşi însuşeşte tot ce a fost pozitiv în experienţa social-economică, în politica
naţională şi universală. PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN aşează la loc central, în activitatea sa
politică, omul cu viaţa sa individuală şi socială, libera dezvoltare a personalităţii umane, realizarea
progresului social şi naţional.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN respinge teoriile şi practicile totalitare de orice fel,
dogmatismul şi exclusivismul ideologic, hipercentralismul economic, precum şi repudierea globală a tot
ceea ce a creat valoros şi progresist poporul român în perioada 1944-1989.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN îşi propune să revitalizeze tradiţiile înaintate româneşti şi
universale, să contribuie la reconstrucţia şi dezvoltarea mişcării socialiste şi comuniste din România. În
acest scop, reconsiderând cu obiectivitate trecutul, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN acordă preţuirea
cuvenită tuturor acelor realizări şi valori, care au propulsat țara noastră către un stadiu modern de
dezvoltare: creşterea economică prin dezvoltarea industriei şi a agriculturii, folosirea mai raţională a
resurselor umane şi lichidarea şomajului, eliminarea sărăciei, un sistem de securitate socială decentă:
şanse egale în educaţie şi învăţământ, servicii de asistenţă medicală gratuite, locuinţă decentă pentru
fiecare familie, concedii în staţiuni de odihnă şi de tratament, culturalizare generală, drepturi egale pentru
toţi cetăţenii fără deosebire de sex, vârstă, rasă şi etnie, afirmarea României pe plan internaţional.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN este un partid naţional, patriotic, ancorat in istoria şi
destinele poporului român, care acţionează cu toată consecvenţa în slujba intereselor fundamentale ale
României, atât pe plan intern cât şi pe plan extern, pentru strângerea legăturilor cu românii din afara
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graniţelor ţării, pentru respectarea drepturilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, în
conformitate cu Constituţia ţării şi cu reglementările internaţionale la care ţara noastră este parte.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru o colaborare activă cu partidele şi
formaţiunile politice de stânga, de centru-stânga, cu alte formaţiuni progresiste şi democratice care
militează pentru consolidarea democraţiei şi a statului socialist de drept, pentru apărarea şi promovarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, pentru suveranitatea, independenţa şi integritatea
teritorială a României. De asemenea, conlucrează cu organizaţiile neguvernamentale, sindicale,
profesionale, culturale, cu toate structurile cu adevărat democratice ale societăţii civile.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru un dialog constructiv între partidele
socialiste, comuniste, muncitoreşti, democratice şi pentru realizarea unităţii forţelor de stânga din
România.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN stabileşte şi dezvoltă relaţii de prietenie, de colaborare şi
întrajutorare cu partidele socialiste, comuniste, muncitoreşti, cu partide social-democrate şi cu alte forţe
progresiste din toate ţările lumii. Pentru partidul nostru consacrarea păcii în lume, statornicirea unor
raporturi de bună înţelegere între toate statele pe principiile unanim recunoscute ale dreptului internaţional
constituie o îndatorire de căpetenie, o permanenţă a programului nostru de muncă şi luptă.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN are la bază structuri organizatorice flexibile care asigură
manifestarea iniţiativei, participarea activă a tuturor membrilor săi, a simpatizanţiilor, ca şi a celor mai
diverse categorii de cetăţeni la înfăptuirea obiectivelor sale. În interiorul său se pot manifesta diferite
curente de idei şi opinii, exprimate însă în cadru organizat şi în limitele principiilor programatice generale
şi statutare, asigurând convergenţa acţiunilor spre realizarea unitară a idealurilor şi scopurilor sale
strategice. În activitatea sa, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN urmăreşte numai obiective politice care
promovează interesul naţional, pacea şi cooperarea internaţională.

Capitolul II

MODELUL SOCIALIST DE DEZVOLTARE DURABILA
• În concepţia PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, modelul socialist de dezvoltare durabilă se
bazează pe sistemul de valori esenţiale ale socialismului:
- adevărul şi dreptatea;
- munca şi responsabilitatea;
- onoarea şi cinstea;
- competența;
- libertatea şi egalitatea în drepturi şi îndatoriri;
- libertatea de exprimare;
- libertatea de credință,
- emanciparea umană şi justiţia socială;
- progresul şi inovarea continuă;
- democraţia participativă şi solidaritatea socială;
- conservarea naturii şi pacea;
- interesul naţional şi patriotismul.
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• Modelul socialist de dezvoltare durabilă are ca viziune construcţia unei ţări cu un popor fără
„oropsiţi ai sorţii” care să trăiască în armonie socială cu perspectiva unei dezvoltări decente, un popor care
să trăiască in linişte şi să muncească cu plăcere.
• Obiectivele fundamentale ale model socialist de dezvoltare durabilă sunt:
o plasarea omului în centrul a tot ceea ce vom întreprinde; împlinirea, protejarea şi
dezvoltarea intereselor individuale şi generale vor constitui punctele de plecare şi de sprijin ale tuturor
activităţilor;
o reconstrucţia economică, politică, culturală şi socială pe baze noi, socialiste în favoarea
majorităţii societăţii;
o dezvoltarea ştiinţifică, integrală şi durabilă a economiei şi societăţii cu accent pe
preţuirea economisirii resurselor şi protejarea mediului înconjurător;
o crearea şi dezvoltarea economiei socialiste de piaţă;
o înlocuirea aşa zisei democraţii capitaliste, în care o minoritate care deţine puterea
hotărăşte în numele majorităţii, cu democraţia ROMÂN în care majoritatea hotărăşte asupra problemelor
fundamentale ale cetăţenilor;
o consolidarea unui nou tip de stat, statul socialist de drept, un stat puternic care să
asigure, să apere şi să promoveze interesele generale şi individuale ale tuturor românilor, astfel încât, în
calitatea sa de putere politică instiuţionalizată, statul să garanteze poporului că redevine stăpân în ţara sa.
• Strategiile politice ale PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN pentru atingerea acestor obiective
sunt:
o reformarea sistemului politic;
o dezvoltarea ştiinţifică a societăţii (formarea profesională a resursei umane, cercetarea–
dezvoltarea, dezvoltarea capacităţii creaţiei inovatoare a societăţii etc.);
o crearea cadrului favorabil unei economii socialiste de piaţă;
o reconstrucţia unui nou mediu rural, mediul rural socialist;
o economisirea resurselor de energie şi protejarea mediului ambiant.
• Principalele politici ale PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN ce vor fi urmărite în aplicarea
strategiilor sunt:
o politici de modificare a cadrului, legislativ, instituţional şi jurisdicţional pentru
asigurarea funcţionării responsabile a statului socialist de drept;
o politici de încurajare şi stimulare a capacităţii creatoare a poporului român;
o politici adecvate de gestionare a proprietăţilor de stat şi a întreprinderilor de stat;
o politici stimulative financiar, fiscal şi în domeniul preţurilor;
o politici de sprijinire şi de dezvoltare a agriculturii;
o politica de reconstrucţie culturală prin promovarea unui nou sistem de valori;
o politica de reconstrucţie socială în domeniile învăţământului, sănătăţii, ocrotirii
copilului şi familiei, solidarităţii cu cei defavorizaţi etc.;
o politici de reconstrucţie şi reconsiderare a relaţiilor diplomatice cu statele, partidele şi
popoarele lumii.
• Potrivit modelului socialist de dezvoltare durabilă, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
militează pentru înfăptuirea unei economii socialiste de piaţă, care să se bazeze pe existenţa diverselor
forme de proprietate, pentru exercitarea rolului activ al statului în reglarea proceselor macroeconomice, în
înfătuirea unei politici sociale reale, dezvoltarea unei societăţi civile puternice şi promovarea dreptăţii
sociale, componente care să conducă la punerea în valoare a resurselor umane, materiale şi naturale ale
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ţării, la asigurarea creşterii bunăstării generale fără ca aceasta să afecteze, în vreun fel, dezvoltarea
generaţiilor viitoare.
Capitolul III

STATUL SOCIALIST DE DREPT
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru realizarea şi consolidarea în România a
statului socialist de drept. Dimensiunea prioritar socială a statului socialist de drept este o condiţie
fundamentală pentru dezvoltarea personalităţii umane şi realizarea progresului şi dreptăţii sociale.
• În concepția PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, statul socialist de drept trebuie să aibă
în centrul tuturor preocupărilor sale OMUL cu toate nevoile. preocupările și aspirațiile sale.
• În concepţia PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, statul socialist de drept funcţionează pe
baza pluripartidismului politic, a sistemului democraţiei parlamentare, aplicând şi respectând principiul
separaţiei puterilor în stat – legislativă, executivă, judecătorească. Întemeiat pe supremaţia legii, statul
acţionează pentru garantarea şanselor egale de afirmare şi dezvoltare în societate pentru toţi cetăţenii,
indiferent de categoria socială sau de venituri.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN porneşte de la necesitatea evaluării rolului statului în
rezolvarea problemelor societăţii româneşti. Noi nu considerăm statul ca fiind un instrument cu ajutorul
căruia o minoritate îşi exercită propria politică şi conduce societatea în dauna interesului general al
naţiunii.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN cosideră statul ca fiind poporul însuşi cu instituţii puternice
menite să asigure şi protejeze drepturile fundamentale ale omului şi cetăţeanului, consolidarea unei
societăţi drepte şi echitabile pentru fiecare om în parte şi pentru colectivitate în ansamblul său.
• Potrivit concepţiilor PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, funcţiile noului stat, ale statului
socialist de drept, vor fi subsumate unui singur obiectiv – românii să fie stăpâni în propria ţară iar
România să redevină un stat naţional, unitar, indivizibil, demn, independent şi suveran care să se dezvolte
în pas cu vremea.
• Pentru PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, noul stat, statul dreptăţii şi responsabilităţii
sociale, va respecta toate funcţiile tradiţionale ale unui stat de drept, însă le va adapta la specificul
obiectivului urmărit, la esenţa unui stat de tip socialist, astfel:
- va asigura legiferarea ştiinţifică şi democratică specifică socialismului (în interesul
tuturor);
- va respecta autoritatea sistemului legislativ;
- va construi un sistem judiciar socialist echitabil, eficient şi cu autoritate;
- va garanta guvernarea potrivit legii, va reforma structurile care gestionează guvernarea şi
intervenţiile statului la nivel macro şi microeconomic;
- va perfecţiona structurile şi mecanismul de funcţionare şi de supraveghere a puterii
executive.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN va milita pentru ca funcţiile executive să fie amplificate şi
completate cu funcţiile sociale de tip socialist, respectiv asigurarea şi garantarea locului de muncă
pentru toţi oamenii, gratuitatea învăţământului, culturii şi a reţelei sanitare, asigurarea unei locuințe
decente pentru fiecare familie şi asigurarea condiţiilor de odihnă, de recreere şi de refacere a puterii de
muncă. Pentru a-şi asigura resursele necesare, statul îşi va dezvolta puternic rolul economic: va asigura
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planificarea strategică a activităţii economice; va reglementa şi coordona activitatea economică; va deveni
un important actor economic – va deţine în proprietate şi va administra toate resursele naturale ale ţării şi
ramurile strategice ale economiei. (Vor fi confiscate averile ilicite dobândite prin jefuirea avutului public,
prin privatizări sau retrocedări frauduloase.)
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră, potrivit modelului socialist de dezvoltare
durabilă, că statul socialist de drept trebuie să reglementeze interesele colectivităţii şi ale individului, să
acţioneze pentru prevenirea fenomenelor de polarizare a societăţii în bogaţi şi săraci, pentru gestionarea
avutului public în beneficiul tuturor cetăţenilor, manifestându-se ca stat al dreptăţii sociale.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN apreciază că, statul va asigura logistica necesară pentru
succesul luptei împotriva dublei exploatări: cea exercitată asupra fiinţelor umane şi cea asupra resurselor
naturale. Statul va deveni instrumentul prin care vom asigura o viaţă demnă pentru toţi cetăţenii, de la
copii şi tineri până la pensionari, de la muncitori şi ţărani la cercetători şi artişti, pentru toți cei ce trăiesc
din rezultatele muncii lor.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, reconsiderând rolul politic al statului, va asigura
dezvoltarea statului pe baza principiilor democratice neacceptând dictatul, dar nici haosul; neacceptând
slugărnicia, dar nici vasalitatea faţă de axele şi jandarmii străini; neacceptînd umilirea permanentă a
poporului român care, prin calităţile sale intrinseci şi prin independenţa câştigată cu eforturi continue, a
reuşit până nu de mult să fie respectat în lume.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru un parteneriat eficient între structurile
societăţii civile şi cele ale puterii.
• STATUL SOCIALIST DE DREPT este un stat cu instituții publice puternice, capabile să
rezolve problemele cu care se confruntă oamenii și societatea în întregul ei, și cu funcționari publici
responsabili pentru activitatea lor.

ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN FOLOSUL CETĂŢEANULUI
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru o administraţie publică în slujba
cetăţeanului, pentru realizarea cadrului legislativ şi instituţional al statului socialist de drept, care să
faciliteze accesul neîngrădit al cetăţenilor la controlul activităţii reprezentanţilor din sferele puterii, la
actul de justiţie, la informaţiile şi deciziile care le vizează interesele, asigurând instituirea dialogului real
între autorităţile publice şi societatea civilă. PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră necesară
garantarea stabilităţii tuturor funcţionarilor din administraţia publică pe criterii de competenţă, respect şi
corectitudine faţă de cetăţean şi lege.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN are în vedere modernizarea şi mai ales depolitizarea reală
şi efectivă a administraţiei publice, în vederea unei mai bune funcţionări a acesteia în beneficiul obştii,
prin stabilirea unor raporturi de respect şi de sprijin reciproc între cetăţeni şi stat, concomitent cu măsuri
severe împotriva corupţiei şi birocraţiei.
• În concepţia PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, reforma administraţiei publice presupune
creşterea autonomiei şi responsabilităţii comunităţilor locale în gestionarea şi administrarea resurselor
proprii ca o condiţie a înlăturării centralismului excesiv şi dirijismului clientelar, prin aplicarea principiilor
autoconducerii, autogestiunii şi autofinanţării.
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• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN este adeptul consolidării democraţiei politice şi economice
la nivel local prin sporirea autonomiei administrative fără a se diminua unitatea şi suveranitatea naţionalstatală.
• În context, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră că pentru protejarea eficientă a
consumatorilor este necesară îmbunătăţirea activităţii organismelor publice însărcinate cu controlul
calităţii produselor şi serviciilor, concomitent cu perfecţionarea cadrului legislativ şi instituţional referitor
la obţinerea de despăgubiri pentru eventualele prejudicii suferite şi aplicării de sancţiuni potrivite
împotriva celor care le cauzează.

DIALOGUL ŞI COOPERAREA SOCIALĂ
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN acţionează pentru dezvoltarea dialogului social, a
cooperării cu sindicatele, cu celelalte structuri ale societăţii civile, organizaţiile de tineret, de femei, de
pensionari, sau alte categorii socio-profesionale, organizaţii de caritate şi de protecţie a mediului, biserica
ortodoxă, celelalte biserici şi culte.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN are în vedere realizarea unei platforme de convergenţă şi
cooperare socială, care să asigure cadrul necesar reconstrucţiei economice a ţării, însănătoşirii climatului
social şi promovării în toate împrejurările, a interesului naţional.

SINDICATELE
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN acordă o importanţă deosebită colaborării cu sindicatele, ca
apărătoare ale intereselor salariaţilor, încurajează şi susţine acţiunile lor în sprijinul drepturilor legitime.
• În concepţia PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, pentru întărirea justiţiei sociale, un rol
însemnat îl are parteneriatul social eficient între sindicate, patronate şi guvern. Pentru consolidarea unui
dialog real, la toate nivelele societăţii, statul are obligaţia de a exercita un rol de partener activ.

BISERICA
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră că Biserica a reprezentat în decursul istoriei ţării
un factor de identitate culturală, de conservare a tradiţiilor şi a spiritualităţii naţionale, de promovare a
ideilor de pace, egalitate şi dreptate, a intereselor statului şi poporului român.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN apreciază rolul important pe care îl joacă biserica în
propagarea în rândul credincioşilor a ideilor morale, a sentimentelor patriotice, în realizarea unor relaţii
normale de convieţuire socială şi toleranţă, precum şi în promovarea unor acte de caritate, în folosul
păstrării echilibrului moral şi al consolidării unităţii societăţii româneşti.

SIGURANŢA NAŢIONALĂ, ORDINEA PUBLICĂ ŞI ARMATA
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• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră armata un garant al apărării independenţei,
suveranităţii şi integrităţii teritoriale a ţării, a intereselor noastre naţionale, un factor de echilibru şi
stabilitate socială. Ea nu poate fi folosită ca instrument de represiune împotriva propriului popor.
• Potrivit concepţiei PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, capacitatea de apărare a ţării trebuie
să fie o prioritate; el se pronunţă pentru modernizarea înzestrării şi continuarea procesului de ridicare al
gradului de pregătire al armatei, prin refacerea, dezvoltarea şi utilizarea eficientă a potenţialului de
producţie al industriei de apărare şi al cercetării ştiinţifice în domeniu.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă, împotriva blocurilor militare, apartenenţei la
blocurile militare, războaielor de ocupaţie şi pentru abţinerea de la implicarea efectivelor militare
româneşti în orice tip de conflict. Chiar în condiţiile apartenenţei la NATO, PARTIDUL SOCIALIST
ROMÂN se pronunţă împotriva trimiterii de trupe româneşti în afara graniţelor ţării şi, respectând acelaşi
principiu, împotriva prezenţei de trupe străine în interiorul hotarelor României, împotriva bazelor străine
în România.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru modernizarea instituţiilor de siguranţă
naţională şi asigurare a ordinii publice, pentru a atinge un înalt grad de profesionalism al personalului
acestora, astfel încât, să-şi poată îndeplini în condiţii optime atribuţiile ce le revin în societate, având în
vedere că acestea reprezintă un factor de echilibru şi de stabilitate socială.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru aplicarea unui amplu program de
pregătire al populaţiei pentru apărare naţională, dar şi pentru apărarea împotriva dezastrelor naturale.

AFIRMAREA TINERILOR
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN acordă o atenţie deosebită afirmării tinerilor în societate,
pentru ca ei să-şi pună în valoare capacitatea de muncă, iniţiativa şi performanţa, să contribuie direct la
dezvoltarea şi progresul general al ţării.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează ca tinerii să beneficieze de şanse egale de
afirmare în societate, de condiţii echitabile de formare profesională şi încadrare în muncă. În acest scop,
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN promovează programe destinate formării şi dezvoltării
competenţelor tinerilor în toate domeniile, asigurând îmbunătăţirea sistemului de burse şi facilităţi, a
condiţiilor de învăţătură, de muncă şi de locuit ale acestora.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru asigurarea unui loc de muncă fiecărui
absolvent al unei forme de învăţământ, precum şi pentru acordarea de către stat a unor facilităţi tinerelor
familii pentru întemeierea unui cămin propriu.

PROMOVAREA FEMEILOR
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru promovarea femeilor, astfel încât să se
realizeze în fapt un statut de egalitate al femeii şi bărbatului în societate şi în familie. În acest scop,
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN acţionează pentru asigurarea reprezentării corespunzătoare a
femeilor în structurile de decizie, la toate nivelele societăţii.
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• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru eliminarea oricăror practici
discriminatorii, ilegale, pe criterii de sex, precum şi pentru combaterea violenţei, abuzurilor şi exploatării
sexuale la care sunt supuse femeile. În acest scop, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN acţionează în
vederea aplicării ferme a prevederilor legale în domeniul încadrării în muncă şi al drepturilor salariale, al
perfecţionării cadrului juridic şi instituţional menit să acorde femeilor egalitatea şanselor.
• Având în vedere rolul determinant al femeii în creşterea şi educarea copiilor, în menţinerea şi
consolidarea familiei, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN pledează pentru creşterea ponderei timpului
liber acordat vieţii de familie, activităţilor culturale şi sociale, refacerii capacităţii de muncă.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN încurajează contactele permanente dintre organizaţiile de
tineret, organizaţiile de femei din ţara noastră şi din întreaga lume în vederea extinderii şi consolidării
forţei lor de acţiune pentru promovarea şi apărarea drepturilor categoriilor de populaţie pe care le
reprezintă.

OCROTIREA FAMILIEI ŞI A COPILULUI
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru îmbunătăţirea ocrotirii familiei şi a
copilului. Protecţia copilului – cel mai vulnerabil membru a societăţii în faţa dificultăţilor economice şi
sociale – este inseparabilă de protecţia maternităţii şi a familiei. Ca urmare, PARTIDUL SOCIALIST
ROMÂN consideră că statul, prin politici sociale adecvate, este dator să vegheze la menţinerea capacităţii
familiei de a-şi asuma şi îndeplini sarcinile sociale ce îi revin.
• În scopul prevenirii unor inegalităţi ireparabile, încă din primii ani de viaţă ai copiilor,
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru accesul tuturor la o alimentaţie corectă, condiţii
decente de locuit, îngrijire medicală corespunzătoare, educaţie şi o viaţă de familie, în conformitate cu
prevederile Convenţiei internaţionale privind drepturile copilului.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru gratuitatea învăţământului de stat de
toate gradele.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, îngrijorat de scăderea considerabilă, după Decembrie
1989, a ratei natalităţii în România, cu grave consecinţe pe termen lung, consideră că o evoluţie
demografică optimă poate fi asigurată printr-o politică de ansamblu care să urmărescă realizarea stabilităţii
familiei şi ameliorarea bazei sale economice, inclusiv a condiţiilor de locuit, îmbunătăţirea ocrotirii mamei
şi a copilului.

Capitolul IV

ECONOMIA SOCIALISTĂ DE PIAȚĂ
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, acceptând că succesul şi viabilitatea marxismului se pun în
valoare numai în strânsă legătură cu realităţile interne, cu dezvoltarea epocii şi cu interesele maselor
populare, consideră că eşecului total al sistemului economic capitalist, efect al funcţionării statului
minimal, trebuie să-i opunem perspectivele unei economii socialiste de piaţă.
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• Economia socialistă de piaţă constituie o componentă fundamentală a modelului socialist de
dezvoltare durabilă şi reprezintă o cale nouă de abordare, într-o manieră socială, a creşterii economice
durabile.
• Economia socialistă de piaţă, în accepţiunea PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, va fi un
sistem social economic bazat pe pluralismul formelor de proprietate asupra mijloacelor de producţie, în
care, în timp ce întreprinzătorii îşi desfăşoară liber activitatea economică; statul are obligația să intervină
activ pentru prevenirea şi corectarea derapajelor şi disfuncţionalităţilor ce sunt generate de raportul dintre
cerere şi ofertă sau de comportamentul speculativ al actorilor economici; veniturile statului se vor
redistribui în beneficiul tuturor cetăţenilor.
• Potrivit concepţiilor PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, coloana vertebrală a acestui sistem
economic este economia bazată pe proprietatea publică ce concurează pe picior de egalitate şi se
stimulează reciproc cu economiile bazate pe proprietatea particulară (individuală, colectivă, cooperatistă).
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN atribuie economiei socialiste de piaţă următoarele
specificităţi:
o este necesară şi posibilă;
o necesară deoarece intervenţia activă a statului în economie are rolul de reglare şi
reechilibrare a proceselor de dezvoltare, de prevenire a polarizării societăţii în bogaţi şi
săraci, de limitare a diferenţierilor în dezvoltarea regiunilor (actuala criză financiară şi
economică internă şi globală demonstrează, încă odată, că economia de piaţă nu se
poate autoregla);
o posibilă deoarece criteriul de bază în economie este performanţa, indiferent de tipul
proprietăţii, în condiţiile concurenţei prevalează gradul de competitivitate şi nivelul
profitului, sub forma profitului financiar şi social;
o asigură un raport corespunzător între mecanismele pieţei şi interesele fundamentale ale
societăţii prin dezvoltarea unui sistem modern de prognoză şi planificare
macroeconomică şi strategică;
o garantează pluralismul formelor de proprietate prin crearea şi supravegherea unui
mediu de afaceri care să asigure egalitate de şanse tuturor întreprinzătorilor şi să
stimuleze investiţiile autohtone;
o reface şi menţine proprietatea publică în ramurile de interes strategic; se vor analiza
toate marile privatizări şi se va trece la etatizare, în cazul privatizărilor frauduloase şi în
dauna intereselor naţionale;
o apreciază necesitatea refacerii urgente a potenţialului de cercetare ştiinţifică şi
dezvoltare în toate domeniile şi stimularea posibililor beneficiari în valorificarea cu
celeritate a rezultatelor;
o promovează politici economice de stimulare a reindustrializării ţării;
o consideră fondul funciar agricol şi forestier, resursele de apă, piscicole şi de vânat ca
valori de importanţă naţională asupra cărora se poate interveni numai în conformitate
cu strategia de conservare, protejare şi potenţare a acestora;
o apără dreptul de proprietate asupra pământului, sprijină transformarea gospodăriilor
individuale în ferme eficiente şi stimulează forme profitabile de asociere între
proprietarii individuali.
• Economia ROMÂN de piaţă oferă soluţii atât pentru depăşirea gravelor dezechilibre economicosociale actuale cât şi pentru armonizarea şi complementarea permanentă a componentelor structurale şi
teritoriale ale economiei, pentru recuperarea decalajelor care ne despart în prezent de ţările dezvoltate.
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• În concepţia PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, pentru asigurarea unui raport corespunzător
între mecanismele pieţei şi interesele de ansamblu ale societăţii, statul trebuie să dezvolte şi să
perfecţioneze un sistem flexibil de programare, prognoză şi planificare macroeconomică şi strategică.
Acest sistem va fi permanent adaptat la cerinţele economiei socialiste de piaţă, va putea fi utilizat pentru
alegerea şi atingerea obiectivelor prioritare şi va veni atât în sprijinul agenţilor economici cât şi al
populaţiei. În stabilirea dimensiunilor, funcţiilor şi a gradului de detaliere al planificării, pârghiile
economice promovate de stat vor ţine seama de cerinţele pieţei, de nevoile social-economice ale ţării, de
structura economică, de cerinţele promovării tehnicii moderne de vârf, a utilizării raţionale a resurselor
naturale astfel încât să se evite epuizarea acestora şi, mai ales, a valorificării nivelului de pregătire şi
competenţă a resurselor umane.
• Realizarea modelului socialist de dezvoltare durabilă presupune crearea unei economii deschise,
bazată pe inovare şi tansfer tehnologic, modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de producţie,
valorificarea potenţialului uman şi folosirea raţională a resurselor naturale, crearea unui mediu de afaceri
care să asigure egalitatea de şanse tuturor întreprinzătorilor şi stimularea nediscriminatorie a investiţiilor
autohtone sau străine, protejarea mediului înconjurător şi refacerea ecosistemelor afectate de activitatea
unor mari poluatori industriali şi agricoli.
• Exprimându-şi opţiunea pentru modelul socialist de dezvoltare durabilă, bazat pe economia
ROMÂN de piaţă, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră pluralismul formelor de proprietate în
egală măsură, compatibil şi necesar.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN recunoaşte necesitatea şi importanţa existenţei proprietăţii
private şi consideră că ea trebuie garantată şi stimulată în dezvoltarea ei. În acelşi timp, PARTIDUL
SOCIALIST ROMÂN acordă aceeaşi importanţă proprietăţii publice care nu este şi nu trebuie
considerată „a priori” o formă de proprietate nerentabilă. Criteriul de bază în economie îl constituie
performanţa gestiunii; prin ele însele formele de proprietate neputând suplini mecanismele eficienţei şi ale
pieţii.
• În viziunea PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, pluralismul formelor de proprietate – publică,
privată, asociativă, mixtă – ca şi existenţa unui echilibru viabil între ele, constituie factori determinanţi ai
creşterii economice. Potrivit acestei concepţii, proporţiile dintre formele de proprietate sunt flexibile, se
schimbă în diverse etape ale dezvoltării, permiţând corelarea adecvată a criteriilor eficienţei economice cu
cele sociale.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN susţine necesitatea refacerii proprietăţii publice în
sectoarele strategice ale economiei naţionale.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN apreciază ca absolut necesară restabilirea prin lege a
dreptului statului de acţionar strategic, fundamentarea unei reţele minim necesare de societăţi/companii
strategice, care să includă, în mod obligatoriu, societăţile ce deţin şi exploatează resursele naturale; reţele
de interes naţional de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale, de comunicaţie; căi
şi mijloace de transport rutier, feroviar, aerian şi naval; societăţi de producţie şi servicii în toate sectoarele
care condiţionează existenţa populaţiei şi a statului în situaţii speciale (calamităţi naturale, război, blocadă
etc).
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN condideră că dreptul la existenţă a oricărei forme de
proprietate este dat de capacitatea fiecăreia de adaptare şi rezistenţă la concurenţă, de gradul de
competitivitate şi de nivelul profitului, indiferent de forma lui, profit financiar sau profit social.
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• Pe baza analizei rezultatelor procesului de privatizare, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
constată că schimbarea proprietarului nu numai că nu a condus la restructurarea şi relansarea economiei, ci
a determinat distrugerea sau lichidarea mijloacelor de producţie şi înstrăinarea celei mai valoroase părţi
din patrimoniul naţional.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră că esenţială pentru evoluţia actuală a economiei
nu este forma de proprietate, respectiv cine o deţine, ci eficienţa cu care proprietatea este administrată şi
gestionată.
• În concepţia PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, faptul că întreprinderile de stat au ajuns să
nu mai desfăşoare o activitate profitabilă s-a întâmplat ca urmare, nu a formei de proprietate, ci a
managementului defectuos, incompetent şi fraudulos practicat de cei care au condus destinele economiei
naţionale după `89.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN nu acceptă ca statul să rămână spectator la atacul criminal
asupra muncii şi succeselor poporului roman, speriat, ameninţat şi înfometat de regimurile politice
postdecembriste aservite unor interese cu totul contrare lui. Astăzi economia este distrusă, spoliată de
capacităţi de producţie prin privatizarea fraudulosă făcută de guvernele postdecembriste împreună cu
organismele financiare internaţionale (FMI şi BM). Aceştia au reuşit transformarea României într-o mare
piaţă de desfacere a mărfurilor “second hand” şi într-o groapă de gunoi pentru deşeurile periculoase aduse
din străinătate.
• Faţă de această situaţie, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră că:
o toate faptele legate de proprietate nu se prescriu;
o acţiunile ce pot fi definite drept „crime economice” nu se prescriu;
o toate privatizările frauduloase şi păgubitoare şi retrocedările ilegale trebuie oprite;
o patrimoniul moştenit şi construit de poporul român trebuie să se întoarcă în proprietatea
publică și privată a statului poporului român.
• În concepția PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, conform și prevederilor constituționale,
bogățiile de interes public ale subsolului, spațiul aerian, apele cu potențial energetic valorificabil, de
interes național, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice și ale platoului
continental trebuie să facă obiectul exclusiv al proprietății publice.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN susține că exploatarea resurselor naturale trebuie să fie
făcută numai în concordanță cu interesul național.

DEMOCRAŢIA ECONOMICĂ ŞI CONDUCEREA PARTICIPATIVĂ
• În concepţia PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, realizarea unui echilibru funcţional între
creşterea economică şi înfăptuirea justiţiei sociale se poate îndeplini numai într-o societate care asigură şi
dezvoltă pe lângă democraţia politică, democraţia economico-socială. Realizarea democraţiei economicosociale presupune atât existenţa unor forme viabile de coparticipare şi cointeresare a cetăţenilor la
activitatea productivă, cât şi accesul lor neîngrădit la informaţiile şi deciziile privind marile opţiuni
economice – restructurarea ramurilor de producţie, privatizarea şi integrarea în pieţele internaţionale – dar
şi cele referitoare la bunul mers al întreprinderilor în care-şi desfăşoară activitatea.
• În vederea consolidării democraţiei economico-sociale, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
preconizează ca fiecare cetăţean să posede o minimă bază materială. Astfel, pentru cei care nu sunt
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proprietarii sau coproprietarii unor întreprinderi mici şi mijlocii, se are în vedere promovarea
acţionariatului popular crearea unui sistem favorabil economisirii şi reinvestirii unei părţi din salariu în
acţiuni, susţinerea şi protejarea proprietăţii ţărăneşti şi sprijinirea celor mai profitabile forme de asociere a
producătorilor, a deţinătorilor individuali de pământ.

PROMOVAREA INTERESELOR ECONOMICE NAŢIONALE
• Pentru promovarea intereselor economice naţionale, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
consideră că în condiţiile actuale şi ale viitoarelor evoluţii din economia europeană şi mondială,
competiţia pentru pieţe şi pentru accesul la bunăstare devin principalele coordonate de la care porneşte
orice politică economică. În acest context, tot mai dinamic şi mai complex al dezvoltării, statul este
chemat să joace un rol activ.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN cere ca stabilirea obiectivelor ce trebuie realizate pentru
dezvoltarea durabilă să se facă pornind de la definirea intereselor economiei naţionale în condiţiile
mondializării pieţelor, evaluarea realistă a resurselor interne materiale şi umane, aprecierea pragmatică a
efectelor determinate de schimburile internaţionale de valori materiale şi spirituale. Toate strategiile şi
programele de dezvoltare la nivel naţional trebuie să pornească de la obiectivele astfel stabilite, asupra
cărora să nu se mai intervină decât în cazuri excepţionale, pentru eventuale corecţii determinate de
modificarea premiselor iniţiale.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN pune un accent deosebit pe adoptarea unor programe de
restructurare, specializare şi dezvoltare, îndeosebi a ramurilor industriale competitive, care se încadrează
în concepţia modernă a industrializării, capabile să asigure punerea în valoare a factorilor de producţie. În
acelaşi scop, A.S. consideră necesară realizarea unor programe de investiţii, cu atragerea capitalului
autohton şi străin, axate pe: dezvoltarea ramurilor şi întreprinderilor cu înalt grad de prelucrare a
materiilor prime; extinderea şi modernizarea infrastructurilor; promovarea construcţiilor de lucrări publice
şi de locuinţe.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru stimularea capitalului autohton, precum
şi pentru sprijinirea cu prioritate a sectoarelor producătoare de bunuri şi de servicii, prin aplicarea de
fiscalităţi diferenţiate, progresive şi flexibile. Se va avea în vedere o politică a impozitului pe profit şi a
dobânzilor care să stimuleze investiţiile şi producţia, însoţită de o fiscalitate care să stimuleze firmele şi
cetăţenii cu venituri mici şi mijlocii, să creeze condiţiile favorabile pentru sporirea consumului şi a
producţiei autohtone.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru promovarea unor politici financiare,
monetare şi valutare capabile să contribuie la funcţionarea echilibrată a mecanismului economic, să
sprijine derularea unei finanţări externe axată cu prioritate pe investiţii şi dezvoltarea legăturilor
comerciale internaţionale ale României.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră că statului trebuie să-i revină, în acest context,
un rol mai accentuat în formarea şi funcţionalitatea pieţelor, în prevenirea formării preţurilor de monopol
şi speculative, în asigurarea disciplinei contractuale şi fiscale etc.

OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
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• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN promovează o politică susţinută de ocupare a forţei de
muncă, orientată în concordanţă cu cerinţele unei creşteri economice sănătoase şi cu combaterea activă a
sărăciei şi şomajului. În concepţia PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, potrivit modelului socialist de
dezvoltare, statul trebuie să acţioneze în mod consecvent pentru garantarea locurilor de muncă, pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi a protecţiei sociale a muncii, oferind cetăţenilor săi posibilitatea de a
munci, de a-şi câştiga existenţa prin efort propriu în funcţie de pregătire, capacitate şi performanţă.
• În lupta pentru combaterea şomajului, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN are în vedere
derularea unor politici de creare de locuri de muncă, promovarea celor mai performante structuri
economice, reconversia forţei de muncă şi perfecţionarea ei profesională, extinderea muncii parţiale şi a
alternanţei muncă-concediu-instruire. În acest context, lansarea unor ample programe de investiţii este, în
viziunea PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, de maximă actualitate.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, pe baza exercitării consecvente a funcţiilor statului
socialist de drept, va opri migraţia forţei de muncă, exodul de inteligenţă şi munca la negru şi va reda
tuturor oamenilor muncii demnitatea proprie şi respectul societăţii.

O NOUĂ POLITICĂ INDUSTRIALĂ
• Potrivit concepţiei PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, întrucât ramurile de bază ale
economiei au fost, în cea mai mare parte, nu doar decapitalizate ci şi dezmembrate, este necesară
REINDUSTRIALIZAREA ţării, prin promova-rea unor politici economice care să stimuleze sporirea
investiţiilor publice şi private în domenii industriale apte să asigure valorificarea superioară a resurselor
materiale şi umane disponibile şi aplicarea cuceririlor tehnico-ştiinţifice şi informaţionale. În acest cadru,
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN apreciază că statul trebuie să asigure stimularea şi protejarea
industriei româneşti, sporirea gradului ei de performanţă, prin aplicarea unor programe naţionale de
restructurare şi de dezvoltare a unităţilor mici, mijlocii şi mari, având ca obiective prioritare
retehnologizarea, modernizarea infrastructurilor, informatizarea, ridicarea calităţii produselor, sporirea
competenţei manageriale, încurajarea iniţiativei economice şi stimularea cererii.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN susține că toate ramurile strategice ale economiei
naționale să fie în proprietatea statului.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru aplicarea unor programe de redresare a
ramurilor industriale de bază şi reconsiderarea capacităţilor de producţie depăşite ca nivel tehnic şi
devenite neperformante datorită administrării incompe-tente; în acest sens, este necesară folosirea unor
soluţii de retehnologizare pe baza criteriilor de eficienţă economică şi socială. Concomitent, prin măsuri
adecvate se vor asigura noi locuri de muncă şi reconversia profesională. Elaborarea acestor programe
presupune o permanentă cooperare cu sindicatele şi patronatul, în cadrul parteneriatului social.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN apreciază că este necesară asigurarea independenţei
energetice, utilizarea resurselor regenerabile, ecologice de energie, în principal prin utilizarea potenţialului
de cercetare existent şi a realizărilor sale deosebite, încă nevalorificate.
• În acelaşi timp, consecvent principiului dezvoltării durabile, PARTIDUL SOCIALIST
ROMÂN este preocupat de conservarea resurselor naturale, a bogăţiilor solului şi subsolului şi
exploatarea lor numai în beneficiul poporului român.
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AGRICULTURA ŞI SECURITATEA ALIMENTARĂ
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră fondul funciar agricol şi forestier, resursele de
apă, piscicole şi de vânat, ca factori de importanţă naţională, indiferent de forma de proprietate. Orice
intervenţie asupra acestor resurse naturale se cere a fi efectuată din perspectiva strategică a conservării,
protejării şi potenţării capacităţilor productive ale terenurilor agricole şi ale mediului ambiant.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN optează pentru promovarea unei strategii de susţinere şi
protejare a agriculturii şi industriei alimentare, ca ramuri economice de prioritate naţională în contextul
integrării României în structurile economice europene şi mondiale, precum şi pentru asigurarea securităţii
alimentare a populaţiei.
• Potrivit concepţiei PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, la baza dezvoltării agriculturii se află
exploatarea şi valorificarea raţională a resurselor agricole, dimensionarea optimă a exploataţiilor în
corelaţie cu structurile adecvate de proprietate, folosirea metodelor agrozootehnice şi tehnologice avansate
şi punerea în valoare a competenţei specialiştilor în domeniu. Ca urmare, PARTIDUL SOCIALIST
ROMÂN se pronunţă ca fermele agricole să ajungă la dimensiuni adecvate unor exploataţii
agroindustriale organizate şi administrate pe principii şi cu metode moderne, care să ducă la obţinerea
unor producţii maxime apte de a asigura atât securitatea alimentară a ţării cât şi disponibilităţile pentru
export.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru garantarea dreptului de proprietate
asupra pământului (indiferent de ce fel ar fi ea), sprijină consolidarea gospodăriilor individuale şi
transformarea lor în ferme eficiente. În acelaşi timp, el acţionează pentru stimularea celor mai profitabile
forme de asociere între proprietarii individuali de pământ, pentru realizarea unor exploataţii agricole, care
să poată beneficia de avantajele celor mai avansate tehnologii.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru refacerea, fortificarea şi valorificarea
potenţialului de cercetare ştiinţifică în domeniul agriculturii care să producă şi să asigure material săditor
şi zootehnic de mare productivitate. Pe lângă unităţile de cercetare ştiinţifică vor putea funcţiona unităţi cu
capital de stat sau mixt, agricole şi zootehnice, producătoare de produse agricole care să realizeze un
important echilibru al pieţei de produse agricole, să influenţeze favorabil nivelul preţurilor şi să contribuie
la aprovizionarea populaţiei.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru adoptarea de către stat a unor politici de
facilităţi financiare, inclusiv subvenţii de sprijinire a producătorilor în folosirea metodelor manageriale
moderne şi a tehnologiilor corespunzătoare în scopul utilizării cu maximă eficienţă a întregului fond
funciar. Totodată, el are în vedere dezvoltarea în teritoriu, în ajutorul producătorului, a unor reţele de
bănci de credit agricol şi de asigurări necesare în cazul unor calamităţi naturale, precum şi al unui sistem
eficient şi operativ de achiziţie şi desfacere a produselor agricole.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN este adeptul modernizării şi dezvoltării industriei
alimentare româneşti, al integrării acesteia cu producţia agrozootehnică, pentru valorificarea profitabilă a
resurselor autohtone, diversificarea şi creşterea calităţii produselor. În acest scop, el susţine derularea unei
politici de sprijinire a producţiei autohtone, în vederea asigurării necesarului de produse agro-alimentare
de bună calitate, la preţuri accesibile pentru consumatori, care să contribuie la scăderea ponderii
cheltuielilor pentru hrană din bugetul familiei şi la ridicarea nivelului general de trai.
• În viziunea PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN statul trebuie să încurajeze, prin pârghii
economico-financiare, dezvoltarea atât a industriilor de prelucrare a produselor agricole cât şi a celor care
oferă factorii indispensabili ai modernizării – maşini agricole, îngrăşăminte, erbicide, insecticide,
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medicamente, îmbunătăţiri funciare etc. – fără de care agricultura românească nu va putea depăşi nivelul
actual, de subzistenţă. Ca urmare, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră necesară promovarea
unor politici financiar-fiscale şi de credit care să permită producătorilor industriali şi agricoli demararea
unor raporturi economice reciproc avantajoase.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN are în vedere dezvoltarea la sate a cooperaţiei agricole, a
cooperativelor de consum şi de credit şi a unor unităţi prestatoare de servicii specifice, astfel încât acestea
să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei în mediul rural. În acelaşi scop, prin
promovarea şi susţinerea unor programe guvernamentale de revigorare a instituţiilor teritoriale de educaţie
şi cultură, de sănătate şi asistenţă socială, satele româneşti să cunoască o continuă înnoire.

DEZVOLTAREA ŞI MODERNIZAREA
COMUNICAŢIILOR ŞI TRANSPORTURILOR
• Preocuparea firească pentru alinierea României la nivelul standardelor ţărilor dezvoltate implică,
potrivit politicii PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, dezvoltarea şi modernizarea comunicaţiilor,
îmbunătăţirea legăturilor şi schimburilor de informaţii dintre agenţii economici, instituţii şi cetăţeni.
Revoluţia informaţională impune atât ameliorarea calităţii şi promptitudinii serviciilor de comunicaţii cât
şi eficientizarea lor astfel încât, prin tarife rezonabile, ele să fie accesibile tuturor locuitorilor. În strategia
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN un obiectiv prioritar îl reprezintă redresarea şi dezvoltarea
producţiei autohtone de mijloace pentru vehicularea şi prelucrarea informaţiilor, valorificarea potenţialului
intelectual de care dispune ţara noastră în acest domeniu.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră necesar ca, pe baza unor programe strategice, să
se treacă la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii transporturilor feroviare la un nivel de calitate cerut
de standardele actuale şi viitoare. O atenţie deosebită trebuie să se acorde magistralelor feroviare care
asigură participarea României în circuitul economic european şi mondial. Pentru economia României,
transporturile feroviare, de călători şi de mărfuri trebuie să constituie un însemnat factor pentru înfăptuirea
unei societăţi avansate.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, având în vedere starea precară a infrastructurii (drumuri şi
şosele), susţine să se aloce resursele cerute de dezvoltarea infrastructurii transporturilor rutiere, pentru care
să se elaboreze un amplu program de modernizare a şoselelor de interes judeţean şi naţional, odată cu
realizarea unei reţele de autostrăzi care să facă posibilă valorificarea cât mai eficientă a poziţiei
geostrategice a României aflată la intersecţia marilor magistrale EST-VEST şi NORD-SUD.
• În acelaşi context, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru redresarea situaţiei
transporturilor navale şi aeriene, domenii în care nu numai că România dispune de tradiţie şi de specialişti
de valoare, dar acestea pot şi trebuie să fie structuri viabile într-o economie performantă.

SERVICIILE, COMPONENTĂ A PROGRESULUI ŞI CIVILIZAŢIEI
• În concepţia PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, dezvoltarea serviciilor către populaţie, a
celor publice, sociale, educaţional-culturale, juridice, bancare, informatice, a sectorului terţiar în general,
va conduce la crearea de locuri de muncă şi la ridicarea nivelului general de civilizaţie, contribuind
totodată la realizarea unei economii performante.
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• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru realizarea şi consolidarea unei reţele de
unităţi prestatoare de servicii diversificată pe întreg teritoriul ţării, odată cu extinderea infrastructurii din
transporturi, a celei informaţionale şi de comunicaţii şi conectarea lor la reţelele europene şi mondiale. El
are în vedere, de asemenea, promovarea unor programe destinate reconversiei, pregătirii şi perfecţionării
profesionale, în contextul extinderii serviciilor şi a ponderii forţei de muncă ocupate în acest sector
economic.

TURISMUL
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru dezvoltarea zonelor naţionale şi locale
de interes turistic, valorificarea eficientă a reţelei hoteliere, îmbunătăţirea şi diversificarea serviciilor
conexe, precum şi pentru sprijinirea financiară şi logistică a iniţiativelor specifice ale locuitorilor din
aceste zone. În concepţia PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN este necesară realizarea unor reţele
turistice accesibile tuturor categoriilor populaţiei, odată cu promovarea unor forme variate de organizare a
turismului – turismul balnear, agroturismul, ecoturismul etc., cu facilităţi şi reduceri de preţuri pentru
copii, tineret, pensionari şi familii cu venituri mici.

PROTECŢIA MEDIULUI
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră că gestionarea raţională a resurselor naturale,
prin protejarea solului împotriva eroziunii, combaterea poluării apelor şi a aerului, conservarea şi mărirea
fondului forestier, sunt obiective strategice naţionale, obiective care trebuie să fie încorporate în politicile
sociale, educative şi culturale. Păstrarea mediului înconjurător şi a resurselor sale pentru generaţiile
actuale şi viitoare reprezintă o problemă de importanţă vitală şi constituie o parte integrantă a dezvoltării
ţării. În acest cadru, o atenţie deosebită este necesar să fie acordată reabilitării zonelor afectate de poluare
sau de exploatarea iraţională, utilizării tehnologiilor ecologice, nepoluante şi reciclării deşeurilor.

Capitolul V

POLITICA SOCIALĂ, JUSTIŢIA SOCIALĂ,
EGALITATEA ŞANSELOR,
STATUL GARANT AL JUSTIŢIEI SOCIALE
• În concepţia PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN statul socialist de drept îşi asumă
înfăptuirea justiţiei sociale prin promovarea principiilor libertăţii, egalităţii şi solidarităţii, prin asigurarea
şanselor egale de afirmare şi a unei repartiţii echitabile a roadelor progresului manifestându-se ca stat al
dreptăţii sociale.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă împotriva oricărei politici de transfer al
costurilor sociale spre categoriile defavorizate şi consideră că statul socialist de drept, în calitatea sa de
garant al justiţiei sociale, trebuie să-şi exercite atribuţiile; pentru asigurarea protecţiei economice şi sociale
a categoriilor vulnerabile şi a celor defavorizate, pentru prevenirea şi combaterea marginalizării şi a
excluderii sociale.
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REPARTIŢIA ECHITABILĂ A REZULTATELOR ECONOMICE
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru o repartiţie echitabilă a rezultatelor
creşterii economice, pentru sporirea reală a veniturilor obţinute prin muncă, astfel încât să se asigure un
trai decent pentru toţi locuitorii ţării. Prin crearea şi funcţionarea unui sistem de siguranţă socială
corespunzătoare să se asigure şanse egale pentru accesul la educaţie, asistenţă medicală şi socială, cultură,
loc de muncă şi locuinţă.
• Întreaga politică economică şi socială a PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN este subordonată
creşterii nivelului de trai şi îmbunătăţirii calităţii vieţii populaţiei.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru o salarizare făcută în concordanţă cu
cantitatea, calitatea şi importanţa socială a muncii depuse.
• În viziunea PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN trebuie realizate corelaţii echitabile între
salarii şi munca prestată, între veniturile salariale mari şi cele mici, între salarii şi pensii, burse, alocaţii
pentru copii, ajutoare sociale, corectându-se decalajele existente care nedreptăţesc cea mai mare parte a
populaţiei.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru redimensionarea veniturilor minime şi
îndeosebi a salariului minim garantat, pe baza aprecierii corecte a nevoilor esenţiale şi în corelaţie directă
cu preţurile produselor şi serviciilor strict necesare unui trai decent individual şi familial.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru creşterea şi stabilizarea puterii reale de
cumpărare, prin adoptarea de măsuri antiinflaţioniste şi antispeculative, pentru aplicarea unui sistem de
impozitare progresivă a veniturilor precum şi corelarea sistemului de indexare a veniturilor băneşti ale
populaţiei cu evoluţia preţurilor la produsele şi serviciile de primă necesitate, cu evoluţia cursurilor de
schimb şi cu performanţele economiei româneşti.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră că asigurarea unor venituri corespunzătoare şi
combaterea sărăciei, realizate, îndeosebi, prin politicile active de ocupare a forţei de muncă, conduce la
refacerea şi creşterea economică, la dezvoltarea pieţei interne, la diminuarea motivaţiei emigrării şi la
realizarea unui climat intern de coeziune socială prin participarea reală a tuturor cetăţenilor la beneficiile
dezvoltării, în funcţie de contribuţia adusă.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN porneşte de la cerinţa recunoaşterii aportului la progresul
societăţii şi de la protejarea veniturilor obţinute prin muncă a fiecăruia. În acest sens se pronunţă pentru
promovarea valorilor pe criterii de competenţă reală şi eficienţă, astfel încât fiecare om să fie susţinut în a-şi
afirma nivelul maxim al capacităţilor şi aduce o contribuţie sporită la progresul economic şi social al ţării.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru reformarea sistemului de pensii, pentru
ca unui nivel echivalent de încadrare, salariu şi vechime în muncă să-i corespundă un nivel echivalent şi
actualizat al pensiilor. Având în vedere că procesul inflaţionist şi indexarea cu întârziere a pensiilor au
transformat acest important segment de populaţie într-una dintre categoriile sociale cele mai afectate de
instabilitatea economică, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră îndreptăţite creşterea reală a
pensiilor şi evoluţia echitabilă a raportului dintre acestea şi salarii, precum şi indexarea periodică a
pensiilor.
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ÎNVĂŢĂMÂNTUL
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN înţelege importanţa deosebită a educaţiei şi a
învăţământului în realizarea progresului social şi al dezvoltării, în diminuarea decalajelor economice,
sociale şi culturale pe care România le are faţă de ţările dezvoltate.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru gratuitatea întregului proces instructiveducativ în instituţiile publice de învăţământ şi pentru refacerea reţelei rurale de învăţământ. De asemenea,
el optează, în măsura asigurării condiţiilor, pentru prelungirea învăţământului obligatoriu la 12 ani, ceea ce
presupune generalizarea învăţământului liceal, în conformitate cu tendinţele existente pe plan mondial.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru reconsiderarea rolului corpului didactic
de toate gradele, în sensul recunoaşterii importanţei sociale a muncii acestuia, prin ameliorarea condiţiilor
de lucru, retribuire şi acordarea altor facilităţi.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră necesară o reformă a procesului formativeducativ, astfel încât, să se asigure modernizarea mai consistentă, prin orientarea spre stimularea
posibilităţilor creatoare ale tinerilor, a capacităţii de a comunica şi de a coopera, de a-şi apăra drepturile şi
interesele de a-şi conduce autonom propria existenţă.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră că statul este răspunzător pentru crearea
condiţiilor optime necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate. Pentru promovarea creativităţii
elevilor şi a studenţilor, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN acţionează în vederea dezvoltării sistemului
de burse şi premii. Consecvent principiilor sale de dialog, solidaritate şi cooperare în relaţiile interetnice,
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, militând pentru un învăţământ modern şi performant, este de acord
cu folosirea limbii materne pentru minorităţile naţionale, concomitent însă cu învăţarea limbii şi culturii
române. În România, limba oficială este limba română. Ea trebuie să fie singurul mijloc de comunicare în
instituţiile statului.

ŞTIINŢA
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră necesară identificarea direcţiilor de cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică apte să determine relansarea activităţii economice, mărirea
competitivităţii şi dezvoltarea acelor ramuri productive care pot asigura creşterea economică şi crearea de
locuri de muncă. Dezvoltarea ştiinţei, a cercetării fundamentale şi aplicative româneşti constituie o parte
integrantă a liniei generale a PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN privind dezvoltarea economicosocială a ţării.
• Potrivit concepţiei PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN este în menirea ştiinţei să contribuie
la susţinerea domeniilor economic, educaţional, social şi ecologic, să asigure compatibilitatea tehnologică,
culturală şi informaţională cu ţările dezvoltate.
Astfel, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN apreciază că este necesar să fie stimulată, prin politici
de stat, cercetarea în sectoarele de vârf ale progresului tehnico-ştiinţific, activizarea sistemului de
cercetare, precizarea statutului personalului din cercetare şi asigurarea condiţiilor materiale şi morale,
astfel încât să împiedice exodul de inteligenţă şi creativitate românească peste hotare.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN susţine opţiunea pentru dezvoltarea prioritară a
infrastructurilor societăţii informaţionale, în măsură să potenţeze întreaga viaţă economică, socială,
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cultural-educativă şi democratică din România. Aceasta creează un suport important al politicilor active de
educare şi de ocupare a forţei de muncă, precum şi de venituri, şi contribuie la schimbări fundamentale
atât în structurile economice şi sociale cât şi în mecanismele de funcţionare ale societăţii viitorului.

CULTURA ŞI ARTA
• În viziunea PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN cultura reprezintă un factor de identitate
naţională şi de comunicare universală, de a cărei promovare depind formarea şi dezvoltarea personalităţii
umane, progresul general al societăţii. Sprijinirea valorilor culturale tradiţionale, a creaţiei artistice,
asigurarea protecţiei şi a siguranţei patrimoniului cultural al ţării constituie obiective strategice de interes
naţional.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră că libertatea creaţiei este o condiţie
indispensabilă pentru dezvoltarea culturii, şi ea nu poate fi deplină în lipsa unor condiţii materiale şi
sociale adecvate, fapt pentru care, optează atât pentru o politică de dezvoltare şi modernizare a bazei
materiale a culturii din sectorul public – inclusiv prin redarea destinaţiei iniţiale a aşezămintelor culturale
– precum şi de sprijinire a creatorilor de valori cultural artistice prin finanţări, premii, burse, şi alte forme
de stimulare, cât şi pentru respectarea proprietăţii intelectuale pe plan naţional şi internaţional.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, susţinând promovarea valorilor culturale autentice,
româneşti şi universale, în respectul libertăţii de expresie, consideră necesară acordarea unei atenţii sporite
protecţiei publicului faţǎ de proliferarea pornografiei şi a apologiei violenţei
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru ca accesul neîngrădit la informaţie, care
este un drept fundamental al omului, un drept natural, să fie garantat de stat pentru toţi cetăţenii.
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN acţionează ca mijloacele publice de informare, în respectul
adevărului şi al pluralismului opiniilor, să fie puse în serviciul societăţii civile, al contribuabililor, ca
mijloace de control civic al puterilor politice, respingând toate formele de cenzură şi de monopolizare a
informaţiei. În acest scop, sunt importante adoptarea unor forme eficiente de protejare a libertăţii de
expresie a lucrătorilor din toate mediile de informare şi realizarea unui cadru legal menit să asigure
respectarea normelor deontologiei profesionale.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN respinge mass-media care promovează defăimarea omului,
ţării şi a naţiunii, violenţa, conflictele, ura naţională şi concepţiile rasiste, xenofobe, bazate pe exclusivism
şi separatism economic, etnic, religios, cultural etc., încălcând normele deontologice şi aducând deservicii
interesului naţional al României.

EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, înţelegând că educaţia fizică şi sportul au un însemnat rol
în formarea caracterului şi personalităţii tinerilor, în dezvoltarea lor armonioasă, fizică şi psihică, precum
şi în creşterea nivelului de sănătate a populaţiei, optează pentru implicarea susţinută a statului în
dezvoltarea complexelor sportive, crearea de cluburi şi asociaţii sportive, asigurarea bazei materiale
specifice în unităţile de învăţământ şi pregătirea corespunzătoare a cadrelor de specialitate.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN apreciază că sportul de performanţă constituie un cadru de
afirmare a tinerilor din toate mediile sociale, un factor de promovarea a dialogului în relaţiile dintre
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oameni, dintre popoare, a păcii în lume şi considerând că performanţele obţinute de sportivii români
constituie una dintre cele mai eficiente modalităţi de promovare a imaginii României în lume, sprijină o
mai largă şi consistentă recunoaştere a contribuţiei şi a talentului lor.

SĂNĂTATEA
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, considerând că asistenţa medicală trebuie acordată tuturor,
fără deosebire de statut social sau posibilităţi financiare, se pronunţă pentru asigurarea reală a accesului
populaţiei la servicii medicale de calitate.
• În concepţia PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, statul este răspunzător pentru crearea
condiţiilor optime necesare dezvoltării unui sistem public de sănătate prin care să asigure servicii medicale
gratuite și de calitate pentru fiecare cetăţean al României.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN are în vedere modernizarea reţelei sanitare, reevaluarea
sistemului medicilor de familie, a medicinii muncii, crearea şi consolidarea unei reţele sociale publice de
sănătate, care să lucreze în regim de gratuitate, concomitent cu măsuri capabile să îmbunătăţească starea
generală de sănătate şi să conducă la creşterea speranţei de viaţă. Totodată, se pronunţă pentru ameliorarea
condiţiilor de lucru şi retribuire ale personalului medico-sanitar, în măsură să-i confere un statut demn în
societate.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră că, în contextul combaterii flagelului pe care îl
reprezintă răspândirea bolilor contagioase şi a celor, în prezent, incurabile, este obligatorie promovarea
susţinută a medicinii preventive, prin adoptarea unei legislaţii adecvate, urmărirea aplicării stricte a
normelor sanitare şi de igienă şi prin asigurarea gratuităţii tratamentului medical.

PREVENIREA ŞI COMBATEREA MARGINALIZĂRII ŞI EXCLUDERII SOCIALE
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru prevenirea şi combaterea marginalizării şi
excluderii sociale, fiind îngrijorat de creşterea alarmantă a numărului de persoane care, ajunse sub pragul
sărăciei, în condiţiile instabilităţii economice, nu pot face faţă cheltuielilor zilnice minime necesare
procurării hranei, îmbrăcămintei, medicamentelor şi întreţinerii locuinţei.
• În concepţia PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, statul are datoria să adopte măsuri de
îmbunătăţire a protecţiei sociale şi de perfecţionare a mecanismelor de distribuire a rezultatelor
economice, în scopul asigurării unui minim de trai decent pentru categoriile de populaţie vulnerabile şi
defavorizate – şomeri, familiile cu mulţi copii şi cele monoparentale, tinerii, pensionarii, bătrânii singuri,
persoanele cu handicap, orfanii, copiii străzii, văduvele şi invalizii de război. În acest sens sunt necesare
adoptarea unei fiscalităţi adecvate, sporirea eficienţei instituţiilor responsabile cu protecţia acestor
categorii, o aşezare funcţională a lor în teritoriu, precum şi crearea unor noi forme de asistenţă socială.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, pornind de la principiul că fiecare cetăţean trebuie să-şi
câştige existenţa prin muncă, dar şi faptul că numai munca poate duce la o dezvoltare economică şi socială
sănătoasă, militează pentru obligativitatea statului de a asigura fiecărui cetăţean, în funcţie de capacitatea
sa fizică şi intelectuală, dar şi de opţiunea liber exprimată, un loc de muncă.
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• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN consideră că statul este obligat să constituie un fond
naţional de locuinţe prin care să asigure o locuinţă decentă fiecărei familii sau persoane aflate în
imposibilitatea de a şi-o asigura din resursele proprii.

Capitolul V

POLITICA EXTERNA
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN îşi întemeiază obiectivele şi priorităţile în domeniul
politicii externe pe promovarea interesului naţional, apărarea independentei, suveranităţii şi integrităţii
teritoriale a României, prin menţinerea şi consolidarea poziţiei de factor de stabilitate şi de bună vecinătate
în zona sa geografică.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru o Europă formată din ţări egale în drepturi
şi suverane, o Europă a naţiunilor cu identităţile lor specifice naţionale.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru relaţii de apropiere şi cooperare la toate
nivelele cu ţările vecine, pentru punerea în practică a tratatelor politice de bază şi a celorlalte acorduri
încheiate pe plan bilateral, multilateral şi european în scopul adâncirii colaborării şi încrederii între toate
statele din regiune.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN susţine dezvoltarea în continuare a unor relaţii speciale cu
Republica Moldova, peste „graniţa europeană” ce le separă, pentru cultivarea şi consolidarea spaţiului
cultural şi spiritual comun. Militează pentru dezvoltarea şi strângerea legăturilor cu toţi românii din afara
graniţelor ţării, pentru păstrarea şi afirmarea identităţii lor naţionale, culturale şi spirituale, pentru o
politică activă de promovare a imaginii României în lume şi de includere prin mijloace adecvate a
valorilor civilizaţiei, culturii şi spiritualităţii naţionale româneşti în circuitul universal de valori.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă cu fermitate pentru respectarea normelor de
drept internaţional, pentru o lume multipolară, pentru creşterea rolului Organizaţiei Naţiunilor Unite, al
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare Europeană şi al celorlalte organisme internaţionale, în
soluţionarea marilor probleme cu care se confruntă omenirea la acest nou început de mileniu
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, în calitatea sa de partid al stângii romaneşti, va reprezenta
o bază politică pentru un nou tip de relaţii internaţionale între stânga românească, sindicate şi diverse alte
mişcări sociale anti-capitaliste care se opun doctrinei neo-liberale contemporane.
• PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN se pronunţă pentru perfecţionarea şi democratizarea tuturor
organismelor economice, comerciale şi financiar-monetare internaţionale, astfel încât acestea să nu mai
contribuie la mărirea decalajelor economice şi sociale dintre state, la adâncirea sărăciei şi la escaladarea
neîncrederii şi neînţelegerii între popoare.
• Considerând pacea o condiţie fundamentală a dezvoltării, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN
se pronunţă pentru eliminarea violenţei din relaţiile internaţionale, pentru rezolvarea diferendelor exclusiv
prin mijloace paşnice, pentru continuarea eforturilor în vederea realizării dezarmării şi a controlului
armamentelor, pentru înţelegere şi conlucrare între toate statele lumii, în beneficiul progresului umanităţii.
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