
STATUTUL 

PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Secţiunea 1- a

DENUMIREA, ÎNSEMNUL PARTIDULUI ŞI SEMNUL ELECTORAL, SEDIUL

Articolul 1.
Denumirea partidului este PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN – prescurtat PSR.

Articolul 2.
Semnul electoral este identic cu semnul permanent şi este reprezentat de SOARELE 

stelar şi al luminii. Are un disc solar, în mijlocul căruia sunt înscrise iniţialele partidului – PSR. 
Discul este încadrat de opt fascicule de raze grupate câte trei, din care o rază principală în mijloc 
şi două secundare laterale, distanţate în mod egal între ele.

Prin unirea vârfurilor razelor rezultă steaua în opt colţuri sau soarele stelar, simbol 
străvechi al românilor, folosit din cele mai vechi timpuri, ca simbol istoric, tradiţional şi mural.

Ca simbol mural este găsit frecvent în simbolistica murală mai ales în mănăstirile din 
Moldova şi Nordul Olteniei.

Ca simbol istoric, soarele stelar a fost folosit pe coroana lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, pe 
diadema domnitorului Vlad Ţepeş şi pe decoraţiile şi medaliile purtate de Alexandru Ioan Cuza.

Ca simbol tradiţional a fost şi este folosit frecvent ca ornament popular şi ca element 
decorativ în cioplituri, sculpturi şi cusături.

Articolul 3
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN are sediul central în Municipiul Bucureşti, str. Olari, nr. 

12, sector 2.

Secţiunea  2 - a

DEFINIREA, SCOPURILE ŞI OBIECTIVELE PARTIDULUI

Articolul 4
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1) PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN este un partid de stânga, continuator al tradiţiilor 
mişcării democratice, muncitoreşti, socialiste şi comuniste din România, însuşindu-şi tot ce a fost 
pozitiv în experienţa naţională şi internaţională;

2) PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN reprezintă o uniune liber consimţită a cetăţenilor 
români care doresc să se organizeze pe baza principiilor înscrise în Statutul şi în Programul său şi 
militează pentru înfăptuirea în România a unui model socialist de dezvoltare, a economiei 
socialiste de piață și a statului socialist de drept. Modelul socialist de dezvoltare durabilă cuprinde
un sistem de valori în care interesul naţional, libertatea, egalitatea, solidaritatea, emanciparea 
umană, dreptatea socială, conservarea naturii şi pacea sunt inseparabile într-o societate în care 
poporul îşi conduce destinele după principii echitabile şi democratice;

3) 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;

4) PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN este un partid al cetăţenilor români care au con-
vingeri socialiste, democratice şi militează pentru afirmarea lor. El este deschis tuturor celor care 
îşi asigură mijloacele de trai prin muncă, performanţă şi creativitate – muncitori, ţărani, 
întreprinzători, intelectuali, funcţionari, studenţi, elevi, liber profesionişti, pensionari etc. – fără 
deosebire de sex, vârstă, naţionalitate, convingeri religioase sau condiţie socială;

5) PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN acţionează pentru solidaritatea umană, garantarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, respectă libertatea de conştiinţă, dreptul la 
identitate culturală şi religioasă, respingând orice manifestare de exclusivism, şovinism, 
antisemitism, totalitarism sau alte forme de extremism;

6) PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN este adeptul formei republicane de organizare şi 
conducere a statului, al pluralismului politic şi democraţiei parlamentare, respectând Constituţia şi
apărând caracterul naţional, suveran, unitar şi independent al statului român;

7) PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN îşi propune să revitalizeze tradiţiile româneşti, să 
contribuie la reconstrucţia şi dezvoltarea mişcării socialiste din România. În acest scop, 
reconsiderând cu obiectivitate trecutul, AS situează între priorităţi valorile şi realizările, care au 
propulsat patria noastră către un stadiu modern de dezvoltare: creşterea economică prin 
dezvoltarea industriei şi agriculturii, folosirea raţională a resurselor materiale şi umane, lichidarea
şomajului, eliminarea pe scara largă a sărăciei, un sistem de securitate socială corespunzător, prin 
asigurarea şi garantarea locului de muncă, locuinţă decentă pentru fiecare familie, concedii în 
staţiuni de odihnă şi de tratament, şanse egale în educaţie, servicii de asistenţă medicală gratuite, 
afirmarea plenară a României pe plan internaţional;

8) PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN susţine înfăptuirea unei economii socialiste de 
piaţă, care se bazează pe existenţa diverselor forme de proprietate (publică, privată, mixtă şi 
cooperatist-asociativă), pe egalitatea în drepturi a tuturor formelor de proprietate şi pe exercitarea 
unui rol activ al statului în reglarea proceselor macroeconomice şi realizarea unui echilibru social 
real;

9) PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN acordă o atenţie deosebită afirmării tinerilor în 
societate, militează pentru promovarea femeilor şi asigurarea unei vieţi decente pentru pensionari.

Articolul 5
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, prin toată activitatea pe care o desfăşoară, 

urmăreşte numai obiective politice, promovează valorile şi interesele naţionale, contribuie la 
educaţia politică a cetăţenilor şi încurajează participarea lor la viaţa publică.

Articolul 6
Statutul reglementează sistemul de organizare pe baze democratice a PARTIDUL 

SOCIALIST ROMÂN, stabileşte drepturile şi îndatoririle membrilor, structura organizatorică şi 
organele de conducere ale PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, procedura de alegere, 
competenţele şi principalele atribuţii.
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Articolul 7
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi

colaborare cu toate ţările lumii, relaţii bazate pe principiile şi normele dreptului internaţional.

Capitolul II
MEMBRII PARTIDULUI,

DREPTURI şi ÎNDATORIRI, 
MĂSURI DISCIPLINARE şi DEMOCRAŢIA DE PARTID

Secţiunea 1-a

MEMBRII PARTIDULUI

Articolul 8
Membru al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN poate fi orice cetăţean român, cu 

drept de vot, indiferent de poziţia socială, sex, naţionalitate, profesie şi credinţă religioasă, care 
acceptă Programul şi Statutul AS, plăteşte cotizaţia de membru şi activează într-o organizaţie a 
partidului.

Articolul 9
1) Cetăţenii privaţi de drepturi politice nu pot fi membri ai PARTIDULUI SOCIALIST 

ROMÂN.
2) Înscrierea unui membru al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN în alt partid constituie 

demisie din PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN.

Articolul 10
Primirea în partid este un act de voinţă individual şi se face de către organizaţia locală pe 

teritoriul căreia domiciliază solicitantul, sau de către comitetele comunale, orăşeneşti, municipale,
de sector, judeţene sau a Municipiului Bucureşti, pe baza unei adeziuni scrise.

Articolul 11
Evidenţa membrilor de partid se realizează în conformitate cu normele metodologice de 

aplicare a Statutului, elaborate de conducerea partidului.

Articolul 12
Cetăţenii români şi străini care sunt de acord cu principiile PARTIDULUI SOCIALIST 

ROMÂN, fără a avea calitatea de membru, pot activa ca simpatizanţi ai partidului, beneficiind de
toate drepturile prevăzute în Statut, mai puţin acelea de a vota, a alege şi a fi aleşi în organele de 
conducere ale organizaţiilor de partid.

Secţiunea a 2-a

DREPTURILE MEMBRILOR

Articolul 13
Membrii PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN au următoarele drepturi:
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a) să contribuie la adoptarea hotărârilor în adunările şi conferinţele organizaţiilor din care 
fac parte, în şedinţele organelor de conducere ale partidului al căror membri sunt şi să-şi exprime 
neîngrădit poziţia faţă de problemele dezbătute, inclusiv când se discută activitatea sau 
comportarea proprie;

b) să contribuie la transpunerea în viaţă a hotărârilor luate de organizaţiile din care fac 
parte şi a hotărârilor orgnelor ierarhic superioare;

c) să propună, în cadru organizat, proiecte de hotărâri, moţiuni, rezoluţii şi măsuri privind 
activitatea de partid;

d) să facă propuneri de candidaţi, să candideze în nume personal, să aleagă şi să fie aleşi 
în organele de conducere ale partidului;

e) să fie recomandaţi, în conformitate cu normele stabilite, de a candida pe listele 
electorale ale partidului sau pentru diverse posturi în administraţia publică locală sau centrală;

f) să reprezinte partidul, pe baza mandatului încredinţat, în raporturile cu instituţiile şi 
organele de stat, cu alte partide şi organizaţii din ţară şi din străinătate;

g) să fie informaţi cu privire la activitatea organelor de conducere ale partidului, precum şi
a reprezentanţilor partidului în organele autorităţilor publice;

h) să se adreseze organelor de conducere ierarhic superioare, inclusiv conducerii centrale a
partidului, cu orice problemă de interes public sau personal, inclusiv când le sunt încălcate 
drepturile înscrise în Statut, ori când se adoptă hotărâri care nu sunt în conformitate cu politica 
partidului;

i) să beneficieze de protecţia partidului şi a organelor sale de conducere, faţă de atacurile 
injuste şi presiunile politice, de orice fel;

j) să participe la formele de pregătire politică organizate în cadrul partidului;
k) să fie consultaţi periodic în problemele politice, economice, sociale sau organizatorice 

fundamentale;
l) să aibă iniţiativă legislativă în Parlamentul României, iniţiativă deliberativă în Consiliile

locale şi judeţene în condiţiile legii, precum şi iniţiativă politică, şi să propună examinarea 
acestora în cadrul organizaţiei din care fac parte;

m) să folosească, în interesul muncii de partid, baza materială şi logistică a partidului;
n) să demisioneze din funcţiile deţinute în organele de conducere ale partidului sau din 

partid, ca act individual de voinţă, în orice moment, cu efect imediat.

Secţiunea a 3-a

ÎNDATORIRILE MEMBRILOR

Articolul 14
Membrii PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN au următoarele îndatoriri:
a) să militeze necondiţionat pentru independenţa, suveranitatea, unitatea naţională şi 

integritatea Statului român, pentru ridicarea prestigiului României în lume;
b) să lupte, prin toate mijloacele legale, pentru afirmarea valorilor supreme în societatea 

românească, având în vedere că România este stat de drept, democratic şi social, în care 
demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, libera dezvoltare a personalităţii umane, 
dreptatea şi pluralismul politic sunt garantate şi apărate prin lege.

c) să militeze, cu întreaga lor capacitate, pentru promovarea principiilor şi normelor 
înscrise în Programul şi în Statutul PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, pentru aplicarea 
hotărârilor adoptate în toate forurile de conducere ale partidului;

d) să acţioneze pentru unitatea PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, pentru eliminarea
tendinţelor de divizare, a cultului personalităţii şi a altor manifestări care pot aduce prejudicii 
partidului;
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e) să respecte disciplina de partid şi caracterul confidenţial al unor informaţii şi documente
de partid;
f) să dovedească, în întreaga lor activitate, corectitudine şi moralitate, să nu aducă daune 

imaginii şi prestigiului partidului;
g) să semnaleze deficienţele constatate în activitaea de partid şi să propună soluţii pentru 

eliminarea lor, să raporteze despre activitatea proprie desfăşurată ca membru al partidului;
h) să promoveze poziţia partidului în realţiile cu alte partide şi organizaţii, precum şi cu 

organele puterii şi administraţiei publice;
i) să militeze pentru creşterea influenţei partidului în societate şi pentru atragerea de noi 

membri în rândurile acestuia;
j) să participe permanent la activitatea organelor conducătoare de partid din care fac parte 

şi să îndeplinească în mod responsabil atribuţiile şi sarcinile funcţiilor în care au fost aleşi;
k) să participe la adunările de partid, precum şi la alte manifestări cu profil politic, social 

şi cultural la care sunt convocaţi;
l) să manifeste un comportament civilizat şi să aibă o ţinută corespunzătoare în familie şi 
societate;
m) să achite cotizaţia de membru al partidului şi să contribuie la realizarea veniturilor 

necesare partidului;
n) să ţină legătura permanentă cu biroul organizaţiei de partid;
o) să militeze, cu întreaga lor capacitate, pentru promovarea ideologiei socialiste şi 

comuniste în toate mediile sociale.

Secţiunea a 4-a

SANCŢIUNI DISCIPLINARE. PROCEDURI DE APLICARE

Articolul 15
Membrilor PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN care au săvârşit abateri de la 

prevederile Statutului, au nesocotit hotărârile adoptate sau care, prin activitatea lor, aduc 
prejudicii partidului, li se pot aplica, în funcţie de gravitatea faptelor, următoarele sancţiuni 
disciplinare:

a) discutarea şi atenţionarea în adunarea generală a organizaţiei de partid sau în organul de
conducere din care fac parte;

b) vot de blam; 
c) vot de blam cu avertisment;
d) suspendarea, eliberarea sau destituirea din funcţia pe care o au pe linie de partid;
e) retragerea sprijinului politic pentru funcţia deţinută, membrilor partidului recomandaţi 

să îndeplinească funcţii în administraţia publică, organizaţii neguvernamentale, fundaţii, redacţii, 
Parlamentul României şi Parlamentul European, în situaţia în care aceştia aduc prejudicii imaginii
PSR;

f) excluderea din partid.
Aplicarea sancţinilor se face după o cercetare temeinică, concluziile prezentându-se în 

organizaţia sau în organul de conducere din care fac parte membrii de partid respectivi. Procedura
de sancţionare se declanşează din oficiu sau la cererea organelor ierarhic superioare.

Articolul 16
1) Sancţiunile prevăzute la articolul 15 punctele 1, 2 şi 3 se hotărăsc de către Adunarea 

Generală a organizaţiei din care face parte membrul de partid respectiv, cu votul majorităţii 
simple a acestuia, sau de către organele locale, judeţene şi centrale în care acesta a fost ales;

2) Suspendarea ori destituirea din funcţia de conducere pe care o îndeplineşte se face de 
către organul care l-a ales, cu votul majorităţii simple a acestuia;
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3) Retragerea sprijinului politic se hotărăşte de către organul de conducere al partidului 
care l-a propus, cu votul majorităţii simple a acestuia;

4) Excluderea din partid se hotărăşte de către Adunarea Generală din care face parte 
membrul de partid respectiv, de către organele de partid din care face parte, sau de către organele 
de partid superioare, cu votul majorităţii membrilor. Toate excluderile unor membri ai partidului 
vor fi confirmate de organele ierarhic superioare;

5) Membrii PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN aleşi în forurile de conducere 
superioare organizaţiilor din care aceştia fac parte, nu pot fi sancţionaţi sau destituiţi decât de 
către organele în care au fost aleşi sau de către forurile superioare acestora.;

6) Hotărârea de sancţionare poate fi contestată la organul de conducere ierarhic superior, 
Comisia Judeţeană de Arbitraj, Etică şi Disciplină sau la Comisia Centrală de Arbitraj, Etică şi 
Disciplină, în termen de 30 zile de la comunicare. Hotărârile de sancţionare pot fi contestate şi la 
Congresul partidului;

7) Ridicarea sancţiunilor prevăzute la art. 15 pct. 1, 2, 3, 4 şi 5) se face de organizaţia sau 
organul de conducere de partid care a hotărât în cazul respectiv, sau de un organ de conducere 
ierarhic superior al partidului, după împlinirea unui termen de cel puţin 6 luni şi numai dacă 
împrejurările care au dus la aplicarea sancţiunii au dispărut;

8) Reprimirea în partid se face numai după împlinirea unui termen de cel puţin un an de la
data hotărârii de excludere şi numai dacă motivele şi împrejurările care au dus la excludere au 
dispărut.

Secţiunea a 5-a

ÎNCETAREA SAU PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL
PARTIDULUI

Articolul 17
1) Calitatea de membru al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN încetează sau se pierde

prin înscrierea în altă formaţiune politică, prin demisie, excludere sau radiere;
2) Demisia este o expresie a voinţei liber exprimate de persoana în cauză;
3) Excluderea se hotărăşte conform prevederilor articolului 16 alin. (4) şi (5);
4) Radierea se face în cazurile de deces sau de pierdere a drepturilor electorale ori a 

cetăţeniei române;
5) Dobândirea sau pierderea calităţii de membru al PARTIDULUI SOCIALIST 

ROMÂN nu creează privilegii sau restrângeri în exercitarea drepturilor cetăţeneşti.

Secţiunea a 6-a

DEMOCRAŢIA DE PARTID

Articolul 18
1) La baza activităţii desfăşurate de organele de conducere şi de către organizaţiile 

componente ale partidului stau Programul şi Statutul PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, 
hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare, precum şi propriile hotărâri;

2) În partid se promovează dialogul deschis şi pot exista idei şi opinii diferite, acestea 
manifestându-se numai în mod organizat în spiritul principiilor şi normelor prevăzute în 
Programul şi Statutul PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN;

3) În cazul în care cel puţin ¼ (o pătrime) din numărul membrilor unei organizaţii de 
partid consideră necesară luarea în dezbatere a unor probleme a căror soluţionare nu suportă 
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amânare, organul de conducere respectiv are obligaţia de a convoca adunarea generală sau 
conferinţa extraordinară, în cel mult 30 zile;

4) Hotărârile se adoptă de organizaţiile de partid statutar constituite sau de către organele 
de conducere ale acestora şi se iau cu majoritatea voturilor celor prezenţi. Hotărârile organelor 
ierarhic superioare de conducere ale partidului sunt obligatorii pentru organele de conducere şi 
organizaţiile de partid subordonate;

5) Toţi membrii partidului şi organele de conducere au obligaţia să acţioneze pentru 
aplicarea în practică a hotărârilor adoptate;

6) Candidaturile pentru organele de conducere şi pentru delegaţii la conferinţele 
organizaţiilor imediat superioare se propun şi se aprobă de participanţii la adunări, conferinţe, 
congrese, iar candidaturile în nume personal se depun în scris înainte de data la care au loc 
adunările generale, conferinţele sau congresele partidului;

7) Candidaturile trebuie analizate individual, în funcţie de ataşamentul şi loialitatea pe 
care le-a dovedit candidatul faţă de partid, precum şi de îndeplinirea criteriilor de performanţă 
prevăzute în Normele Metodologice de aplicare a Statutului PARTIDULUI SOCIALIST 
ROMÂN;

8) La sfârşitul fiecărui an, organizaţiile locale şi judeţene vor întocmi caracterizări cu 
privire la activitatea desfăşurată de membrii organelor de conducere şi de cei aleşi în consiliile 
locale, judeţene sau în Parlamentul României. Caracterizările vor trebui confirmate de organul 
ierarhic superior. Caracterizările membrilor Comitetului Naţional vor fi întocmite de către Biroul 
Executiv al judeţului din care fac parte şi înaintate spre aprobare Comitetului Director, prin 
Departamentul Organizatoric şi de Resurse Umane;

9) Organele de conducere ale partidului, de la toate nivelurile, sunt obligate să ţină 
legătura permanentă cu membrii şi simpatizanţii partidului, cu cetăţeni din diferite domenii şi 
sectoare ale activităţii economico-sociale, să-i consulte şi să-i informeze periodic asupra 
activităţii desfăşurate, a modului de rezolvare a problemelor ridicate.

Capitolul III

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE 

PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN

Secţiunea 1-a

PRINCIPII DE ORGANIZARE

Articolul 19
1) PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN este organizat şi funcţionează conform legii, pe 

criteriul administrativ-teritorial şi are următoarea structură organizatorică:
a) Organizaţia de bază;
b) Organizaţia locală;
c) Organizaţia judeţeană şi a Municipiului Bucureşti,
2) Cetăţenii români – membri ai PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN – rezidenţi în 

alte state pot forma organizaţii de sine stătătoare, după principiul celor aflate în ţară, cu precizarea
că în fiecare ţară îşi pot forma structuri organizatorice asemănătoare cu cele judeţene. Ele se 
subordonează direct organelor centrale de conducere ale partidului;

3) Organizaţiile PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN au autonomie în organizarea şi 
desfăşurarea activităţii lor politice, în spiritul Programului şi Statutului PSR.
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Articolul 20.
1) Organele de conducere ale partidului, la toate nivelurile, sunt alese prin vot secret, cu 

majoritate simplă;
2) Organele de conducere ale partidului, la toate nivelurile, îşi desfăşoară activitatea 

statutar în prezenţa majorităţii membrilor acestora;
3) Hotărârile organelor de conducere se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, 

dacă statutul nu prevede altfel;.
4) Hotărârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de poziţia exprimată prin vot şi de 

funcţia ocupată în partid; hotărârile organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii 
pentru organele şi organizaţiile componente;

5) În organele de conducere ale partidului, la toate nivelurile, se asigură, pe cât posibil, 
reprezentarea diverselor categorii sociale şi profesionale, cu condiţia ca selectarea candidaţilor să 
se facă ţinându-se seama de prezenţa proporţională a tinerilor şi femeilor, de ataşamentul faţă de 
doctrina partidului, de implicarea lor în înfăptuirea programului partidului şi a criteriilor de 
performanţă stabilite de Comitetul Director prin Norme metodologice cât şi a propriilor hotărâri;

6) În organele de conducere ale partidului vor fi reprezentate, pe cât posibil, organizaţiile 
componente, pe baza normelor de reprezentare.

Secţiunea a 2-a

ORGANIZAŢIA DE BAZĂ

Articolul 21
Organizaţia de bază cuprinde minim 5 membri şi se constituie în cadrul blocurilor şi 

cvartalelor de locuinţe, al grupelor de case, în cartiere, sate, de regulă, pe raza secţiilor de votare. 
Se pot înfiinţa şi organizaţii pe criterii socio-profesionale, dar numai cu aprobarea organului 
judeţean sau central, după caz.

Articolul 22.
1) Organul de conducere al organizaţiei de bază este Adunarea Generală, iar între 

Adunările Generale este Biroul organizaţiei. Acesta este ales o dată la 2 ani şi este format din 
preşedinte, vicepreşedinţi şi membri. Adunarea Generală alege delegaţii la conferinţa organizaţiei.
imediat superioare precum şi candidaţii pentru organele de conducere ale acestora;

2) Organizaţiile de bază, care au până la 10 membri, inclusiv, aleg un preşedinte şi un 
vicepreşedinte;

3) Adunarea generală a organizaţiei de bază se convoacă trimestrial, sau ori de câte ori 
este nevoie, de către biroul acesteia sau la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor 
organizaţiei;

4) Adunarea generală are următoarele atribuţii:
a) adoptă măsuri pentru cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Statutului şi Programului 

PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, a hotărârilor proprii şi ale organelor ierarhic superioare;
b) organizează dezbateri pe probleme de interes local şi adoptă măsuri de organizare a 

unor acţiuni politice şi sociale;
c) adoptă măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei electorale pe raza secţiei de

votare sau a circumscripţiilor electorale.

Articolul 23
1) Biroul organizaţiei de bază se întruneşte lunar, sau ori de câte ori este nevoie.;
2) Biroul organizaţiei de bază are următoarele atribuţii:
a) se preocupă de creşterea numerică şi calitativă a organizaţiei;
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b) asigură coordonarea activităţii între adunările generale, ţine evidenţa membrilor şi 
răspunde de încasarea cotizaţiei;

c) urmăreşte ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale şi ale organelor 
ierarhic superioare şi prezintă informări, trimestrial, asupra activităţii desfăşurate.

Secţiunea a 3-a

ORGANIZAŢIA LOCALĂ

Articolul 24
1) Organizaţiile locale cuprind toate organizaţiile de bază de la nivelul comunelor, 

oraşelor şi municipiilor, respectiv, la nivelul sectoarelor Municipiului Bucureşti;
2) În cadrul organizaţiilor locale se pot organiza structuri ale partidului pentru 

soluţionarea problemelor specifice unei anumite categorii socio-profesionale, dar numai cu 
aprobarea comitetelor judeţene sau a Comitetului Director al PARTIDULUI SOCIALIST 
ROMÂN, după caz.

Articolul 25
Organizaţiile comunale, orăşeneşti şi municipale, de pe teritoriul unui judeţ, alcătuiesc 

organizaţia judeţeană. Organizaţiile constituite la nivelul sectoarelor formează organizaţia 
municipiului Bucureşti.

Articolul 26
Organele de conducere ale organizaţiei locale sunt adunarea generală sau conferinţa, iar 

între acestea, comitetul organizaţiei respective şi biroul executiv.

Articolul 27
1) Adunarea Generală sau Conferinţa se convoacă, de regulă, o dată la 2 ani. Se pot 

convoca, în mod excepţional, adunări generale sau conferinţe extraordinare;
2) Adunarea generală sau Conferinţa are următoarele atribuţii:
a) analizează activitatea desfăşurată de Comitetele şi Birourile organizaţiilor de la 

adunarea generală sau conferinţa precedentă şi aprobă programul de activitate pentru perioada 
viitoare;

b) hotărăşte asupra căilor şi metodelor ce urmează a fi folosite pentru aplicarea şi 
îndeplinirea hotărârilor organelor de conducere superioare;

c) alege şi revocă membrii Comitetului organizaţiei respective;
e) alege delegaţii la Conferinţa organizaţiei judeţene, respectiv a organizaţiei Municipiului

Bucureşti şi desemnează candidaţii pentru organele de conducere ale acestora;
f) Propune revocarea din funcţiile de conducere a membrilor de partid pe care i-a 

recomandat pentru a fi aleşi în organele de conducere ale organizaţiilor judeţene, respectiv a 
Municipiului Bucureşti;

g) aprobă bugetul propriu de venituri şi cheltuieli şi validează execuţia acestuia;
h) adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului şi 

Programului Politic al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN şi a hotărârilor organelor de partid
ierarhic superioare;

i) elaborează şi adoptă poziţii în legătură cu aspectele esenţiale ale dezvoltării economice, 
sociale şi culturale ale localităţilor respective, ale modernizării infrastructurii, ale celorlalte 
aspecte ale vieţii comunităţilor respective.

Articolul 28.
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1) Organul de conducere între două adunări generale sau conferinţe este Comitetul 
organizaţiei respective sau Biroul executiv;

2) Comitetul se întruneşte trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţă plenară;
3) Comitetele organizaţiilor locale şi judeţene au următoarele atribuţii principale:
a) adoptă măsuri pentru îndeplinirea prevederilor Statutului, Programului PARTIDULUI 

SOCIALIST ROMÂN, a hotărârilor proprii, precum şi a organelor superioare de conducere ale 
partidului;

b) conduc activitatea de partid în perioada dintre două adunări generale sau conferinţe;
c) analizează activitatea biroului executiv şi stabilesc măsuri pentru desfăşurarea 

corespunzătoare a acesteia;
d) analizează şi sprijină activitatea organizaţiilor din subordine în soluţionarea 

problemelor curente;
e) pot elibera şi coopta noi membri în comitet şi în biroul executiv, în scopul îmbunătăţirii 

activităţii organelor respective de conducere;
f) stabilesc norma de reprezentare pentru alegerea delegaţilor la conferinţă;
g) organizează cercuri de studii şi dezbateri privind principalele domenii ale activităţii; 

iniţiază diferite forme de activităţi pentru popularizarea poziţiilor PARTIDULUI SOCIALIST 
ROMÂN în probleme de interes general sau local; organizează, din proprie iniţiativă sau la 
solicitarea organelor de partid ierarhic superioare, sondaje de opinie, prelucrează rezultatele aces-
tora şi le transmite operativ organelor de conducere ale partidului competente să ia decizii;

h) alege şi revocă, prin vot secret, deschis sau nominal, biroul executiv, format din 
preşedinte, vicepreşedinţi, trezorier şi membri.

Articolul 29.
1)Biroul Executiv al Comitetului organizaţiei locale, respectiv judeţene se întruneşte lunar

sau ori de câte ori este nevoie;
2) Biroul Executiv al Comitetului organizaţiei locale, respectiv judeţene are următoarele 

atribuţii:
a) coordonează activitatea curentă a organizaţiei locale, respectiv judeţene între şedinţele 

Comitetului organizaţiei respective;
b) elaborează studii, analize, programe şi proiecte de hotărâri pe care le supune aprobării 

Comitetului;
c) urmăreşte îndeplinirea programelor şi hotărârilor proprii, a celor adoptate de Comitetul 

organizaţiei locale, precum şi ale organelor ierarhic superioare;
d) organizează, de regulă, lunar sau trimestrial, întâlniri de lucru cu preşedinţii şi secretarii

organizaţiilor locale şi analizează modul de îndeplinire a hotărârilor adoptate;
e) asigură legătura cu Biroul Executiv al Comitetului judeţean sau al municipiului Bucureşti al 

PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN;
f) organizează relaţiile cu publicul, acordă asistenţă pe diferite probleme cetăţeneşti;
g) centralizează contribuţiile financiare şi urmăreşte modul de încasare a acestora la 

nivelul organizaţiilor locale; gestionează fondurile obţinute şi se preocupă de atragerea altor 
mijloace de susţinere financiară pentru activitatea partidului, în conformitate cu prevederile 
legale; gestionează patrimoniul organizaţiei respective;

h) confirmă primirea în partid;
i) propune candidaţii partidului pentru funcţiile de primar, viceprimar şi consilieri în alegerile 
locale;

j) ţine evidenţa membrilor de partid ai organizaţiei locale şi comunică organizaţiei 
judeţene sau a Municipiului Bucureşti datele necesare cu privire la evidenţa acestora;

k) coordonează activitatea reprezentanţilor partidului în organismele administraţiei publice 
locale;

l) organizează reuniuni educative sau de informare pentru membrii şi simpatizanţii 
partidului, precum şi întâlniri cu cetăţenii;
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m) se preocupă de atragerea în partid a unor noi membri, ţinând seama de criteriile ce stau
la baza primirii în partid;

n) conduce campania electorală la nivel de comună, oraş, municipiu sau sector, susţine 
acţiunile şi manifestările organizate de AS pe timpul campaniei electorale;

3) La organizaţiile locale, respectiv judeţene în care a fost ales numai biroul executiv, din 
motive statutare, acesta preia toate atribuţiile comitetului conform Statutului PARTIDULUI 
SOCIALIST ROMÂN.

Secţiunea a 4-a

ORGANIZAŢIA JUDEŢEANĂ ŞI ORGANIZAŢIA MUNICIPIULUI
BUCUREŞTI

Articolul 30
Organizaţia judeţeană cuprinde toate organizaţiile locale ale partidului de pe teritoriul unui

judeţ sau ale Municipiului Bucureşti.

Articolul 31
1) Organul de conducere al organizaţiei judeţene sau al Municipiului Bucureşti este 

Conferinţa, care, de regulă, are loc o dată la doi ani, iar între conferinţe, întreaga activitate este 
condusă de Comitetul ales şi Biroul său executiv;

2) Comitetele judeţene sau al municipiului Bucureşti pot convoca conferinţa extraordinară
a organizaţiei la propunerea biroului executiv sau a cel puţin 1/3 (o treime) din numărul 
membrilor săi;

3) Conferinţa organizaţiei judeţene se constituie din delegaţi aleşi de organizaţiile locale 
componente, iar cea a Municipiului Bucureşti din delegaţii aleşi de Adunările Generale sau 
Conferinţele organizaţiilor de la nivelul sectoarelor, pe baza normei de reprezentare stabilite de 
Comitetul organizaţiei judeţene sau, după caz, a Municipiului Bucureşti.

Articolul 32
Conferinţa organizaţiei judeţene sau a Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii 

principale:
a) analizează şi hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Comitetul organizaţiei judeţene 

sau al Municipiului Bucureşti de la Conferinţa precedentă;
b) aprobă programul de activitate pentru perioada următoare şi adoptă hotărâri pentru 

eficientizarea activităţii de partid;
c) adoptă hotărâri pentru realizarea Programului politic al PARTIDULUI SOCIALIST 

ROMÂN şi a respectării Statutului PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN de către organizaţiile
componente;

d) alege membrii Comitetului Judeţean sau ai Municipiului Bucureşti, ai Comisiei 
judeţene de Arbitraj, Etică şi Disciplină, precum şi ai Comisiei judeţene de Revizie şi Control 
Financiar, delegaţii la Congres şi candidaţii pentru organele centrale de conducere ale partidului;

e) analizează activitatea de realizare, pe plan judeţean, respectiv a Municipiului Bucureşti,
a obiectivelor cuprinse în Programul Politic al partidului şi a hotărârilor proprii şi ale organelor de
conducere, la nivel naţional, ale PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN;

f) adoptă poziţii, pe baza studiilor şi analizelor proprii, asupra problemelor ce formează 
obiectul unor iniţiative şi decizii ale autorităţilor administraţiei publice judeţene sau ale 
Municipiului Bucureşti.

Articolul 33
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Comitetul judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti, se întruneşte trimestrial, sau ori 
de câte ori este nevoie, în şedinţe plenare.

Articolul 34
Comitetul judeţean şi al Municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:
a) conduce, organizează şi îndrumă activitatea de partid la nivelul judeţului, respectiv al

Municipiului Bucureşti, în intervalul dintre conferinţe;
b) alege biroul executiv, pe funcţii;
c) adoptă măsuri pentru aplicarea hotărârilor stabilite de conferinţa judeţeană, respectiv a 

Municipiului Bucureşti, iau măsuri pentru traducerea în viaţă a hotărârilor proprii şi ale organelor 
centrale ale partidului;

d) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor luate în adunările generale sau 
conferinţele organizaţiilor locale, precum şi de birourile acestora;

e) propune Biroului Executiv Central candidaturi pentru alegerile parlamentare şi 
europarlamentare;

f) coordonează şi analizează activitatea politică a reprezentanţilor PARTIDULUI 
SOCIALIST ROMÂN în Consiliul Judeţean sau al Municipiului Bucureşti, precum şi a 
senatorilor şi deputaţilor membri ai organizaţiilor judeţene sau ai Municipiului Bucureşti;

g) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, pentru anul în curs, şi execuţia bugetară, pentru 
anul precedent;

h) dezvoltă contacte şi raporturi de colaborare, pe baza unor convergenţe de interese ale 
organizaţiilor judeţene sau a Municipiului Bucureşti cu organizaţiile similare ale altor partide şi 
informează organul ierarhic superior.

Articolul 35
1) Biroul Executiv al Comitetului organizaţiei judeţene şi al Municipiului Bucureşti sunt 

alcătuite din preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinţi, secretari, trezorier şi membri;
2) Biroul executiv se întruneşte bilunar, sau ori de câte ori este nevoie.

Articolul 36
Biroul Executiv al Comitetului organizaţiei judeţene şi al Municipiului Bucureşti, are următoarele 

atribuţii:
a) coordonează activitatea organizaţiei judeţene sau a Municipiului Bucureşti între Plenarele 

Comitetului;
b) elaborează programe şi proiecte de hotărâri, pe care le supune aprobării comitetului;
c) stabileşte, după caz, structura organizaţiilor locale în funcţie de mărimea organizaţiei şi 

de volumul activităţii acesteia;
d) exercită controlul asupra modului în care organele şi orgnizaţiile locale analizează 

modalităţile de ducere la îndeplinire a sarcinilor politice ce le revin din hotărârile proprii şi din 
hotărârile oranelor ierarhic superioare;

e) desemnează candidaţii pentru Primari, consilieri locali şi judeţeni, preşedinţi ai 
Consiliilor judeţene, deputaţi şi senatori. şi aprobă listele candidaţilor la alegerile locale, pe baza 
propunerilor făcute de Birourile organizaţiilor locale;

f) sprijină apariţia şi difuzarea presei locale şi centrale a partidului;
g) asigură informarea operativă a organizaţiilor locale;
h) asigură legătura permanentă cu Biroul Executiv Central, informând sistematic asupra 

problemelor curente ale muncii de partid, asupra situaţiei sociale şi politice locale şi, atunci când 
e cazul, asupra măsurilor ce trebuie luate;

i) organizează sondaje de opinie, din proprie iniţiativă sau la cererea Biroului Executiv 
Central; prelucrează rezultatele acestora şi le transmite operativ organelor competente;

j) administrează patrimoniul organizaţiei;
k) asigură legătura cu organizaţiile altor partide sau formaţiuni politice, cu sindicatele şi 

patronatele, precum şi cu organizaţiile nonguvernamentale;
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l) Solicită Biroului Exceutiv Central avizul pentru candidaţii la funcţiile de preşedinte al 
Comitetului Judeţean şi primari ai Primăriilor reşedinţă de judeţ şi pentru Municipiul Bucureşti;

m) ţine evidenţa membrilor organizaţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti;
n) soluţionează contestaţiile formulate în legătură cu cererile de primire în partid;
o) validează rezultatele alegerilor în organizaţiile subordonate;
p) organizează şi conduc campaniile electorale pe plan judeţean;
r) elaborează comunicate de presă şi organizează conferinţe de presă la nivelul judeţului şi

al Municipiului Bucureşti;
s) stabileşte norma de reprezentare la conferinţele ordinare ale organizaţiilor judeţene şi a 

Municipiului Bucureşti.

Secțiunea a 5 – a

COMISIA JUDEŢEANĂ DE ARBITRAJ, ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ

Articolul 37
Comisia Judeţeană de Arbitraj, Etică şi Disciplină este organul de jurisdicţie ales de 

Conferinţele judeţene şi a Municipiului Bucureşti, care îşi exercită atribuţiile în baza 
Regulamentul de funcţionare al Comisiei Centrale de Arbitraj, Etică şi Disciplină şi are 
următoarele atribuţii:

a) cercetează reclamaţiile şi sesizările îndreptate împotriva membrilor organizaţiei 
respective, precum şi contestaţiile privind sancţiunile;

b) cercetează diferendele dintre membrii partidului sau dintre aceştia şi conducerile 
organizaţiilor partidului, precum şi conflictele dintre organele de conducere şi soluţionează 
contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Biroul Executiv;

c) supraveghează aplicarea şi respectarea Programului şi Statutului de către membrii 
partidului sau de către organizaţiile de bază, locale şi teritoriale, autosesizându-se de fiecare dată 
când constată vreo încălcare a acestora;

d) Comisia Judeţeană de Arbitraj, Etică şi Disciplină este compusă din preşedinte, 
vicepreşedinte, secretar şi membri şi se întruneşte semestrial, sau ori de câte ori este nevoie;

e) Comisia Judeţeană de Arbitraj, Etică şi Disciplină prezintă Conferinţelor judeţene şi a 
Municipiului Bucureşti rapoarte de activitate. Prezintă informări Comitetelor judeţene şi al 
Municipiului Bucureşti, din proprie iniţiativă sau la cererea acestora.;

f) Membri de partid aleşi în Comisia Judeţeană de Arbitraj, Etică şi Disciplină nu pot face 
parte din Comitetul organizaţiei judeţene şi al Municipiului Bucureşti şi nici din Comisia 
Judeţeană de Revizie şi Control Financiar.

Secțiunea a 5 – a

COMISIA JUDEŢEANĂ DE REVIZIE ŞI CONTROL FINANCIAR

Articolul 38
1) Comisia Judeţeană şi a Municipiului Bucureşti de Revizie şi Control Financiar verifică 

activitatea financiar-contabilă şi de gestionare a patrimoniului organizaţiilor din teritoriul lor de 
competenţă;

2) Comisia Judeţeană de Revizie şi Control Financiar şi a Municipiului Bucureşti este 
compusă din preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi membri. Comisia îşi desfăşoară activitatea pe 
baza Regulamentului propriu de activitate;
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3) Comisia Judeţeană de Revizie şi Control Financiar şi a Municipiului Bucureşti prezintă 
Conferinţelor judeţene sau Conferinţei Municipiului Bucureşti rapoarte de activitate, iar 
Comitetelor judeţene şi a Municipiului Bucureşti, din proprie iniţiativă sau la cererea acestora, 
informări;

4) Persoanele alese în Comisia Judeţeană de Revizie şi Control Financiar nu pot face parte din 
Comitetul organizaţiei judeţene şi al Municipiului Bucureşti şi nici din Comisia de Arbitraj, Etică şi 
Disciplină.

Capitolul IV
ORGANUL SUPREM ŞI ORGANELE CENTRALE DE

CONDUCERE

Secţiunea 1-a

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN

Articolul 39
1) Organul suprem de conducere al partidului este Congresul, care se constituie din 

delegaţii aleşi de către conferinţele organizaţiilor judeţene şi cea a Municipiului Bucureşti.
2) Numărul delegaţilor la Congres se stabileşte pe baza normei de reprezentare aprobate 

de Comitetul Director al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN.
3) Congresul se convoacă o dată la 4 ani.
4) Pentru desfăşurarea statutară a Congresului este necesară prezenţa a cel puţin două 

treimi din numărul delegaţilor cu drept de vot. În cazul în care acest cvorum nu este întrunit, se 
stabileşte o nouă dată la care-şi va desfăşura lucrările, indiferent de numărul delegaţilor prezenţi.

Articolul 40
1) Între congrese, se pot convoca, din iniţiativa Comitetului Naţional, sau la cererea 

majorităţii simple a organizaţiilor judeţene de partid şi a organizaţiei Municipiului Bucureşti, 
Congrese Extraordinare, care au aceleaşi atribuţii ca şi congresul ordinar;

2) Delegaţii la congrese sunt aleşi, prin vot secret, de Conferinţele judeţene pentru 
Congresul ordinar, sau de Plenarele Comitetelor judeţene.

Articolul 41
1) La lucrările congresului PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN pot participa, ca 

invitaţi, personalităţi proeminente ale vieţii politice, economice, academice, universitare, 
ştiinţifice, culturale, juridice, artistice, sportive şi din alte domenii. Pot fi invitaţi, reprezentanţi ai 
ambasadelor din România şi ai altor partide din ţară şi străinătate.

2) Lista invitaţilor este stabilită de Biroul Executiv Central. Invitaţii audiază lucrările, pot 
lua cuvântul, dar nu votează.

Articolul 42
Congresul PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN are următoarele atribuţii:
a) analizează activitatea partidului şi a organelor sale centrale de conducere, respectiv a 

Comitetului Naţional, a Comisiei Centrale de Arbitraj, Etică şi Disciplină şi a Comisiei Centrale 
de Revizie şi Control Financiar;

b) stabileşte orientările, strategia şi tactica partidului pentru perioada dintre două 
Congrese;
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c) aprobă regulile generale de constituire şi utilizare a patrimoniului şi a fondurilor 
financiare ale partidului;

d) alege, prin vot secret, preşedintele PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN;
e) stabileşte componenţa numerică şi alege, prin vot secret, Comitetul Naţional, Comisia 

Centrală de Arbitraj, Etică şi Disciplină şi Comisia Centrală de Revizie şi Control Financiar;
f) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor luate de Comitetul Naţional sau de 

Biroul Executiv Central, de Comisia Centrală de Arbitraj, Etică şi Disciplină şi de Comisia 
Centrală de Revizie şi Control Financiar, sau a altor organe din subordine, şi hotărăşte, la cererea 
celor interesaţi, asupra sancţiunilor de excludere din partid a unor membri;

g) hotărăşte, prin votul majorităţii delegaţilor, asupra modalităţii de reorganizare a 
partidului, referitoare la fuziunea prin comasare sau absorbţie cu alte partide, precum şi 
dizolvarea partidului.

Secţiunea a 2-a

COMITETUL NAŢIONAL

Articolul 43
Comitetul Naţional al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN este organul de conducere 

al partidului în intervalul dintre două Congrese.

Articolul 44
1) Comitetul Naţional al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN este ales pentru o perioadă de

4 ani.
2) Comitetul Naţional se întruneşte semestrial, sau ori de câte ori este nevoie, în şedinţe 

plenare.
3) Comitetul Naţional se convoacă în plenare, ordinare sau extraordinare, de Biroul 

Executiv Central, sau de Comitetul Director.
4) Comitetul Naţional poate fi convocat în şedinţă plenară extraordinară şi la solicitarea a 

cel puţin o treime din numărul membrilor săi sau a organizaţiilor judeţene.

Articolul 45
Comitetul Naţional al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN are următoarele atribuţii:
a) convoacă congresele partidului şi stabileşte norma de reprezentare pentru alegerea delegaţilor;
b) modifică şi completează, prin hotărâre, Statutul PARTIDULUI SOCIALIST 

ROMÂN, inclusiv denumire, semn electoral, imn al partidului sau drapelul partidului;
c) modifică şi completează Programul Politic al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN; 
e) adoptă, pe baza strategiei dezvoltării economice şi sociale a ţării, Programul de 

guvernare al partidului;
f) adoptă, regulamente şi norme referitoare la activitatea partidului;
g) analizează activitatea Comitetului Director şi a biroului Executiv Central şi stabileşte 

măsurile corespunzătoare;
h) desemnează candidaţii partidului pentru funcţia de prim-ministru şi pentru funcţia de 

preşedinte al României;
i) stabileşte componenţa numerică şi alege, prin vot, Comitetul Director şi Biroul Executiv

Central, pe funcţii;
j) eliberează din funcţie pe unii membri ai Comitetului Naţional, ai Comitetului Director şi

ai Biroului Executiv Central, ai Comisiei Centrale de Arbitraj, Etică şi Disciplină, precum şi ai 
Comisiei Centrale de Revizie şi Control Financiar şi poate alege noi membri în aceste organe de 
ale partidului;
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k) aprobă Programul anual de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli şi execuţia 
bugetară;

l) hotărăşte în privinţa alianţelor politice cu alte partide, sau alte forme de asociere.
m) alege preşedintele de onoare al partidului, dacă este cazul.

Secţiunea a 3-a

COMITETUL DIRECTOR

Articolul 46
1) Comitetul Director al partidului se întruneşte, de regulă, trimestrial, sau ori de câte ori 

este nevoie;
2) Comitetul Director este compus din membrii Biroului Executiv Central, secretari ai 

Comitetului Director, preşedinţii organizaţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti, ai 
organizaţiilor de tineret şi femei şi alţi membri;

3) Preşedinţii Comitetelor judeţene şi al Municipiului Bucureşti, preşedintele organizaţiei 
de Tineret a AS şi preşedinta Organizaţiei de Femei a AS sunt membri de drept ai Comitetului 
Naţional al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN şi ai Comitetului Director al PARTIDULUI 
SOCIALIST ROMÂN, cu condiţia ca ei să fie confirmaţi de Comitetul Director. Retragerea sau 
eliberarea din funcţia de membru al Comitetului Director presupune eliberarea automată şi din 
funcţia de preşedinte al organizaţiei judeţene, de tineret sau femei.

Articolul 47
Comitetul Director are următoarele atribuţii:
a) conduce activitatea partidului între plenarele Comitetului Naţional;
b) elaborează norme de aplicare a hotărârilor Congresului şi ale Comitetului Naţional 

precum şi proiecte de hotărâri;
c) îndrumă şi controlează activitatea Comitetelor judeţene şi a Municipiului Bucureşti;
d) aprobă strategia electorală a PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN pentru alegerile 

locale, parlamentare şi prezidenţiale;
e) examinează oportunitatea alianţelor politice, electorale, parlamentare şi de guvernare şi 

prezintă concluziile sale în plenarele Comitetului Naţional;
f) hotărăşte asupra organizării şi funcţionării departamentelor Comitetului Director;
g) adoptă Regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor partidului;
h) verifică respectarea prevederilor Statutului privind desfăşurarea Conferinţelor judeţene 

şi a Municipiului Bucureşti; stabileşte norme privind numărul şi structura comitetelor şi birourilor
organizaţiilor de bază, locale şi validează hotărârile comitetelor judeţene şi a Municipiului 
Bucureşti, ale Organizaţiei de Tineret şi ale Organizaţiei de Femei;

i) stabileşte strategia PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN cu privire la relaţiile externe
şi aderarea sau ieşirea din organismele internaţionale;

j) alege secretarii executivi, trezorierul şi mandatarul financiar şi stabileşte atribuţiile acestora;
k) informează Comitetul Naţional asupra activităţii desfăşurate;
l) aprobă normele metodologice de aplicare a Statutului PARTIDULUI SOCIALIST 

ROMÂN.

Articolul 48
Comitetul Director poate lua hotărâri care ţin de competenţa Comitetului Naţional, sub 

rezerva ca acestea să fie ratificate în prima Plenară a Comitetului Naţional al PARTIDULUI 
SOCIALIST ROMÂN.
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Secţiunea a 4-a

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

Articolul 49
1) Biroul Executiv Central se întruneşte, de regulă, bilunar sau ori de câte ori este nevoie.
2) Biroul Executiv Central se compune din preşedintele partidului, prim-vicepreşedinte, 

vicepreşedinţi, şi membri.

Articolul 50
Biroul Executiv Central are următoarele atribuţii:

a) organizează şi conduce activitatea curentă a partidului, între plenarele Comitetului 
Naţional şi între şedinţele Comitetului Director al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN.

b) coordonează activitatea Comitetelor Judeţene şi al Municipiului Bucureşti ale 
PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, a TINERETULUI SOCIALIST, a FEMEILOR 
SOCIALISTE și a PENSIONARILOR COMUNIȘTI. Dispune măsuri pentru îmbunătăţirea 
calitativă a activităţii acestora;

c) încheie acorduri, convenţii, înţelegeri cu alte partide şi formaţiuni politice pe baza 
hotărârilor Comitetului Naţional;

d) elaborează proiectele programelor de măsuri pentru pregătirea şi desfăşurarea 
campaniilor electorale;

e) adoptă structura, numărul de posturi şi nivelul de salarizare pentru aparatul retribuit al 
partidului, precum şi încadrarea pe funcţii a acestuia;

f) confirmă în funcţie persoanele care asigură conducerea instituţiilor şi unităţilor 
partidului;

g) examinează şi aprobă propunerile organizaţiilor locale şi teritoriale ale partidului 
referitoare la bugetele locale ale partidului;

h) exercită drepturile şi obligaţiile partidului ca persoană juridică;
i) coordonează activitatea organizaţiei de tineret, a organizaţiei de femei şi a organizaţiei 

de pensionari;
j) informează Comitetul Director şi Comitetul Naţional asupra activităţii desfăşurate;
k) confirmă listele de candidaţi pentru alegerile locale şi judeţene, şi stabileşte candidaţii 

pentru alegerile parlamentare şi europarlamentare.

Secţiunea a  5-a

PREŞEDINTELE PARTIDULUI

Articolul 51
1) Preşedintele coordonează activitatea generală a PARTIDULUI SOCIALIST 

ROMÂN.
2) Preşedintele partidului este şi preşedintele Comitetului Naţional, Comitetului Director 

şi al Biroului Executiv Central şi coordonează activitatea acestora.
3) În situaţii excepţionale, atribuţiile preşedintelui partidului se preiau de către prim-

vicepreşedinte sau, în mod excepţional, de către un vicepreşedinte, prin hotărâre a Biroului 
Executiv Central, dar numai până la următoarea plenară a Comitetului Naţional al PARTIDULUI
SOCIALIST ROMÂN.;

4) Preşedintele reprezintă partidul în relaţiile cu autorităţile publice centrale, precum şi cu 
alte partide din ţară sau străinătate.
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5) Preşedintele reprezintă PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN la congrese şi întâlniri 
internaţionale la care este invitat.

Articolul 52
Pentru o mai mare flexibilitate şi operativitate în procesul de conducere, preşedintele 

poate numi consilieri ai preşedintelui la nivel central sau zonal.

Secţiunea a 6-a

COMISIA CENTRALĂ DE ARBITRAJ, ETICĂ ŞI DISCIPLINĂ

Articolul 53
1) Comisia Centrală de Arbitraj, Etică şi Disciplină este organul de jurisdicţie ales de 

Congresul PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN pentru un mandat de 4 ani şi se întruneşte, de 
regulă, semestrial sau ori de câte ori este nevoie. În caz de descompletare a Comisiei, alegerea 
noilor membri va fi făcută de Comitetul Naţional;

2) Comisia Centrală de Arbitraj, Etică şi Disciplină acţionează în conformitate cu Legea 
partidelor politice pentru dezvoltarea şi întărirea democraţiei de partid şi urmăreşte respectarea 
principiilor şi normelor cuprinse în Programul şi Statutul PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN
şi îşi exercită atribuţiile în baza Regulamentului propriu de funcţionare, aprobat de Comitetul 
Director;

3) Îndrumă activitatea comisiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti de Arbitraj, Etică şi 
Disciplină.

Articolul 54
Comisia Centrală de Arbitraj, Etică şi Disciplină are următoarele atribuţii:
1) Cercetează cererile, reclamaţiile şi sesizările îndreptate împotriva membrilor 

Comitetului Naţional;
2) Cercetează conflictele nesoluţionate la nivelul organizaţiilor, dar şi între membrii de 

partid şi organele de conducere ale organizaţiilor.
3) Soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor organelor centrale ale 

PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN..
4) Analizează, periodic, activitatea desfăşurată de comisiile judeţene şi a Municipiului 

Bucureşti de Arbitraj, Etică şi Disciplină.
5) Analizează cazurile de încălcare a prevederilor Statutului, a Regulamentelor, Normelor 

şi Instrucţiunilor;
6) Elaborează Regulamentul propriu de funcţionare, pe care îl supune spre aprobare 

Comitetului Director. Elaborează documente orientative în sprijinul comisiilor similare din 
teritoriu. Difuzează acestora Regulamentul propriu de funcţionare.

7) Raportează Congresului despre activitatea sa şi informează Comitetul Naţional, 
Comitetul Director şi, la cerere, Biroul Executiv Central, la cererea acestora, cu privire la 
modalităţile de rezolvare a obiectivelor stabilite prin programele de activitate proprie dar şi asupra
cazurilor pe care le are în cercetare.

Articolul 55
Membri C.C.A.E.D. participă, de drept, la plenarele Comitetului Naţional, iar preşedintele

participă, de drept, la şedinţele Comitetului Director şi ale Biroului Executiv Central.

Articolul 56
Membrii Comisiei Centrale de Arbitraj, Etică şi Disciplină nu pot face parte din Comitetul

Naţional şi nici din Comisia Centrală de Revizie şi Control Financiar.
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Articolul 57
Concluziile C.C.A.E.D. vor fi prezentate, spre soluţionare, Preşedintelui partidului, care 

are obligaţia de a le înainta organelor centrale de conducere ale partidului pentru aplicarea lor. 
Comitetul Naţional poate să hotărască şi altfel decât a concluzionat C.C.A.E.D.

Secţiunea a 7-a   
 

COMISIA CENTRALĂ DE REVIZIE ŞI CONTROL FINANCIAR

Articolul 58
1) Comisia Centrală de Revizie şi Control Financiar este organul care verifică întreaga 

activitate financiară a partidului şi este aleasă de Congresul PARTIDULUI SOCIALIST 
ROMÂN pentru un mandat de 4 ani. Se întruneşte de regulă semestrial, sau ori de câte ori este 
nevoie. În caz de descompletare a comisiei, alegerea noilor membri va fi făcută de Comitetul 
Naţional.

2) Comisia Centrală de Revizie şi Control Financiar acţionează în conformitate cu 
prevederile legii partidelor politice, a legii finanţării partidelor politice şi a tuturor actelor 
normative care reglementează finanţarea partidelor politice în vederea realizării corecte a 
veniturilor şi cheltuielilor partidului.

3) Pentru dezvoltarea şi întărirea democraţiei de partid urmăreşte respectarea principiilor 
şi normelor cuprinse în Programul şi Statutul PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN şi îşi 
exercită atribuţiile în baza Regulamentului propriu de funcţionare, aprobat de Comitetul Director.

4) La nivelul judeţelor şi al Municipiului Bucureşti vor funcţiona Comisii Judeţene de 
Revizie şi Control Financiar.

Articolul 59
Comisia Centrală de Revizie şi Control Financiar are următoarele atribuţii:
1) elaborează regulamentul de funcţionare pe care îl supune spre aprobare Comitetului 

Director, precum şi documentele orientative în sprijinul comisiilor similare din teritoriu;
2) verifică anual sau ori de câte ori este nevoie, din proprie iniţiativă sau ca urmare a 

reclamaţiilor şi sesizărilor primite, patrimoniul partidului, modul de executare a bugetului de 
venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele şi instrucţiunile aprobate, precum şi cu legislaţia 
în vigoare.

3) cercetează sesizările referitoare la abaterile de natură financiar-contabilă, iar concluziile
şi propunerile le prezintă Biroului Executiv Central sau Comitetul Director.

4) prezintă rapoarte de activitate Congresului şi informează periodic Comitetul Naţional, 
Comitetul Director şi, la cerere, Biroul Executiv Central privind constatările făcute şi măsurile 
întreprinse.

f) Concluziile CCRCF vor fi prezentate, spre soluţionare, preşedintelui PSR, care are 
obligaţia de a le înainta spre aprobare Biroului Executiv Central, Comitetului Director şi 
Comitetului Naţional.

Articolul 60
Membri C.C R.C.F. participă, de drept, la plenarele Comitetului Naţional, iar preşedintele 

participă, de drept, la şedinţele Comitetului Director şi ale Biroului Executiv Central.

Articolul 61
Membrii Comisiei Centrale de Revizie şi Control Financiar nu pot face parte din 

Comitetul Naţional şi nici din Comisia Centrală de Arbitraj, Etică şi Disciplină.
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Capitolul V

PROCEDURA DE ALEGERE A ORGANELOR DE CONDUCERE
ALE PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN

Secţiunea 1-a    
LA NIVELUL COMUNELOR, ORAŞELOR, MUNICIPIILOR

 ŞI SECTOARELOR  MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Articolul 62
1) În vederea alegerii organelor de conducere ale organizaţiilor de bază, locale şi judeţene,

adunarea generală sau conferinţa organizaţiilor respective, desemnează prin vot, dintre membrii 
săi, o comisie de propuneri alcătuită din 3-5 membri, dintre care, unul va fi ales preşedinte al 
comisiei.

2) Comisia va centraliza propunerile adunării generale sau, după caz, conferinţei, 
candidaţii pe funcţii, conform structurii Biroului sau Comitetului care a fost stabilită în funcţie de 
mărimea organizaţiei respective.

3) Propunerile înscrise nominal pe buletinul de vot sunt supuse aprobării adunării generale
sau conferinţei şi se adoptă, prin vot secret, de majoritatea membrilor prezenţi.

Articolul 63
În vederea realizării unei legături reale între organizaţii, pe verticală, preşedinţii organizaţiilor din
subordine fac parte automat din organul colectiv de conducere aflat pe treapta ierarhică imediat 
superioară. Nealegerea prin vot în organul de conducere imediat superior este interpretată ca o 
neconfirmare a sa pe funcţie şi atrage după sine, eliberarea sa din funcţia de preşedinte al 
organizaţiei respective.

Secţiunea a 2-a    
LA NIVELUL JUDEŢELOR ŞI AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Articolul 64
1) În vederea alegerii Comitetului organizaţiei judeţene şi al Municipiului Bucureşti, 

precum şi a Comisiei de Arbitraj, Etică şi Disciplină şi a Comisiei de Revizie şi Control 
Financiar, Conferinţa organizaţiei judeţene şi a Municipiului Bucureşti stabileşte numărul 
membrilor acestora şi desemnează prin vot o comisie de propuneri, formată din 5-7 membri, care 
îşi alege dintre ei preşedintele.

2) Comisia de propuneri reţine propunerile nominale de candidaţi pentru Comitetul 
Judeţean şi al Municipiului Bucureşti, Comisia Judeţeană de Arbitraj, Etică şi Disciplină şi 
Comisia Judeţeană de Revizie şi Control Financiar.

3) Propunerile, înscrise nominal pe buletine de vot, sunt aprobate prin vot secret.
4) Preşedinţii organizaţiilor comunale, orăşeneşti şi municipale fac parte de drept din Comitetele 

Judeţene.

Articolul 65
1) Numărul membrilor Biroului Executiv al Comitetului organizaţiei judeţene şi al 

Municipiului Bucureşti se stabileşte de Biroul Executiv Central al PARTIDULUI SOCIALIST 
ROMÂN.

2) Candidaţii la funcţia de preşedinte la nivelul tuturor organizaţiilor trebuie să prezinte 
programe politice, economice şi strategice care să ducă la creşterea cantitativă şi calitativă a 
muncii de partid şi a rezultatelor acesteia.
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Secţiunea a 3-a 
LA NIVEL NAŢIONAL

Articolul 66
1) Alegerea Comitetului Naţional al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, a Comisiei 

Centrale de Arbitraj, Etică şi Disciplină şi a Comisiei Centrale de Revizie şi Control Financiar se 
face de către Congresul partidului.  

2) Comisia de propuneri reţine candidaturile pentru Preşedintele PARTIDULUI 
SOCIALIST ROMÂN, pentru Comitetul Naţional, pentru Comisia Centrală de Arbitraj, Etică şi 
Disciplină şi pentru Comisia Centrală de Revizie şi Control Financiar, cu reprezentarea tuturor 
organizaţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti, pe baza propunerilor de candidaţi desemnaţi 
de conferinţele judeţene şi de cea a Municipiului Bucureşti, precum şi de Congres cu respectarea 
art. 18 alin. 6, 7, 8.

3) Propunerile de candidaţi se trec pe buletinele de vot şi se supun aprobării Congresului.

Articolul 67.
1) Comitetul Naţional ales, în prima sa Plenară, stabileşte numărul membrilor Biroului 

Executiv Central şi Comitetului Director şi alege aceste organe prin vot secret sau deschis.
2) Pentru funcţia de preşedinte candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile art. 18 alin. 6,

7, 8 coroborate cu un pachet de programe pentru conducerea politică, economică şi strategică a 
partidului.

3) Candidaturile nominale se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

Secţiunea a 4-a    
COMISIILE DE VALIDARE

Articolul 68
1) În vederea verificării modului de respectare a normelor statutare cu privire la alegerea 

delegaţilor la Conferinţele organizaţiilor judeţene sau la Congresul PARTIDULUI SOCIALIST 
ROMÂN se constituie comisii de validare la nivelul conferinţelor, respectiv al Congresului, 
alcătuite după cum urmează:

a) la comune şi oraşe din 3 membri;
b) la municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti din 3 membri;
c) la judeţe şi Municipiul Bucureşti din 5 membri;
d) la Congres din 7 membri.

2) Membrii Comisiei de validare sunt aleşi dintre delegaţii la Conferinţele respective, 
după caz, la Congresul PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN şi îşi aleg din rândul lor un 
preşedinte.

3) Comisia de validare verifică mandatele delegaţilor, constată cvorumul statutar de 
şedinţă, structura socio-profesională şi repartizarea teritorială a delegaţilor, întocmeşte un proces-
verbal cu toate datele şi-l supun votului Conferinţei sau Congresului.

Capitolul VI

ORGANELE ELIGIBILE PROMOVATE PRIN AUTORITATEA 
PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN

Articolul 69
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PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN propune candidaţi, în temeiul prevederilor 
Constituţiei României şi legilor electorale, pentru alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale;
Selectarea candidaţilor pentru funcţiile de consilieri locali şi judeţeni, primari, preşedinţi ai 
consiliilor judeţene, deputaţi şi senatori se face ţinând cont de implicarea acestora la înfăptuirea 
Programului politic al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN şi a criteriilor de performanţă 
stabilite de Comitetul Director prin Norme metodologice.

1) propunerile de candidaţi pentru consilierii locali, consilierii judeţeni, primari şi 
preşedinţi ai consiliilor judeţene se fac pe circumscripţii electorale de birourile executive ale 
comitetelor judeţene, respectiv biroul executiv al comitetului Municipiului Bucureşti;

2) propunerile de candidaţi pentru Senat şi Camera Deputaţilor se fac de către Biroul 
Executiv Central cu consultarea comitetelor judeţene şi al Municipiului Bucureşti şi se aprobă de 
Comitetul Director. Propunerile, sub semnătura preşedintelui sau a persoanei desemnate a le 
semna, se înaintează birourilor electorale de circumscripţie, conform legii electorale;

3) pe listele de candidaţi pentru Parlament vor fi propuse atât personalităţi din judeţe cât şi
de la nivel central;

4) pe listele de candidaţi, pe locuri eligibile, atât pentru alegerile locale cât şi pentru cele 
generale, vor fi propuşi tineri şi femei, corespunzător ponderii acestora în partid;

5) candidaţii propuşi pe listele PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN trebuie să fie 
membri ai partidului. În mod excepțional, pentru ocuparea unor funcţii executive în administraţia 
publică pot fi propuşi şi candidaţii din rândul simpatizanţilor PARTIDULUI SOCIALIST 
ROMÂN.

Articolul 70
Parlamentarii, preşedinţii consiliilor judeţene, primarii şi celelalte persoane alese prin 

scrutin electoral pe listele de candidaţi ai PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN precum şi cei 
numiţi, prin autoritatea PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN în funcţii executive pe linie de 
stat, au obligaţia de a acţiona, în toate împrejurările, pentru respectarea Constituţiei României şi a 
legilor ţării, pentru promovarea pe căi legale, democratice a politicii partidului în conformitate cu 
Programul şi Statutul PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, cu platformele sale electorale, 
precum şi cu alte documente oficiale adoptate de partid.

Articolul 71
1) Persoanele care exercită demnităţile şi funcţiile menţionate în art. 70 au obligaţia de a 

sprijini activitatea organelor de conducere şi a organizaţiilor PARTIDULUI SOCIALIST 
ROMÂN şi de a informa periodic asupra modului în care îşi îndeplinesc atribuţiile şi îndatoririle 
ce le revin pe linie de stat.

2) Senatorii şi deputaţii care se retrag din grupurile parlamentare ale PARTIDULUI 
SOCIALIST ROMÂN, primarii şi consilierii locali sau judeţeni, precum şi cadrele alese sau 
numite prin autoritatea partidului, care îşi abandonează obligaţiile ce decurg din apartenenţa la 
PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, sunt decăzuţi din funcţiile deţinute în partid, pierd sus-
ţinerea politică şi calitatea de membru al partidului.

Capitolul VII

ORGANIZAȚIA DE FEMEI

Articolul 72
1) Pentru asigurarea reprezentării şi participării active a femeilor la întreaga viaţă politică, 

economică, socială şi culturală, în cadrul PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN se constituie şi 
funcţionează ORGANIZAŢIA FEMEILOR SOCIALISTE, sub denumirea Femeile Socialiste 
(OFS).
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2) Din Organizația Femeilor Socialiste (OFS) pot face parte şi femeile care nu au calitate 
de membru al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, dar care împărtăşesc ideile și valorile 
socialiste.

3) Organizația Femeilor Socialiste (OFS) îşi desfăşoară activitatea pe baza unui 
Regulament propriu aprobat de Comitetul Director al partidului.

Articolul 73
OrganizațiaFemeilor Socialiste (FS) urmăreşte, cu prioritate, următoarele obiective:
1. elaborarea ofertelor politice ale PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN adresate 

femeilor în domeniul economic, social şi cultural;
2. realizarea unor analize privind situaţia copiilor şi femeilor în societate şi îmbunătăţirea 

statutului acestora;
3. organizarea de acţiuni de pregătire în vederea promovării femeilor în structurile de 

decizie ale partidului şi asumării unor responsabilităţi şi demnităţi publice.

Articolul 74
1) În cadrul organizaţiilor comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor 

Municipiului Bucureşti ale PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN se constituie organizaţii de 
femei.

2) Birourile Executive ale comitetelor, de la toate nivelurile partidului, sprijină politic şi 
material activităţile organizațiile Femeilor Socialiste (OFS).

3) Organizația Femeilor Socialiste (OFS), cu avizul Biroului Executiv Central al 
PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, poate să se afilieze la organizaţiile internaţionale ale 
femeilor cu orientări socialiste

Capitolul VIII

ORGANIZAŢIA DE TINERET 

Articolul 75
1) Pentru stimularea participării tineretului la viaţa politică, în cadrul PARTIDULUI 

SOCIALIST ROMÂN se constituie şi funcţionează UNIUNEA TINERETULUI SOCIALIST 
(UTS) căreia îi revine principala responsabilitate a organizării activităţii politice a partidului în 
domeniul tineretului.

2) Din  UNIUNEA TINERETULUI SOCIALIST, pot face parte tineri cu vârsta 
cuprinsă între 14-35 de ani.

3) UNIUNEA TINERETULUI SOCIALIST îşi desfăşoară activitatea pe baza 
Regulamentului şi Statutului propriu de funcţionare.

Articolul 76
UNIUNEA TINERETULUI SOCIALIST urmăreşte, cu prioritate, următoarele obiec-

tive:
1) realizarea de analize privind starea tineretului român;
2) elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate tinerilor;
3) iniţierea şi organizarea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale,

distractive, sportive şi turistice, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor tinerilor;
4) organizarea de acţiuni de pregătire şi perfecţionare ale tinerilor, membri 

PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, în vederea promovării acestora în structurile de decizie 
ale partidului precum şi pentru asumarea unor responsabilităţi şi demnităţi publice de către 
aceştia.
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Articolul 77
1) În cadrul organizaţiilor PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN – comunale, 

orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti – se constituie organizaţii de 
tineret.

2) Birourile Executive ale comitetelor de la toate nivelurile partidului coordonează şi 
sprijină politic şi material activităţile organizaţiilor de tineret respective.

3) Organizația Tineretului Socialist, cu avizul Biroului Executiv al PARTIDULUI 
SOCIALIST ROMÂN, poate să se afilieze la organizaţiile internaţionale ale tineretului cu 
orientări socialiste.

Capitolul IX

ORGANIZAŢIA PENSIONARILOR 

Articolul 78
1) Pentru stimularea participării pensionarilor la viaţa politică, în cadrul PARTIDULUI 

SOCIALIST ROMÂN se constituie şi funcţionează ASOCIAȚIA PENSIONARILOR 
COMUNIȘTI, (APC) căreia îi revine principala responsabilitate a organizării activităţii politice a
pensionarilor în cadrul partidului.

2) Din ASOCIAȚIA PENSIONARILOR COMUNIȘTI, (APC), pot face parte şi 
pensionari care nu sunt membri ai partidului, dar care împărtăşesc ideile socialiste.

3) ASOCIAȚIA PENSIONARILOR COMUNIȘTI, (APC) îşi desfăşoară activitatea pe 
baza Regulamentului şi Statutului propriu de funcţionare.

Articolul 79
ASOCIAȚIA PENSIONARILOR COMUNIȘTI, (APC) urmăreşte, cu prioritate, 

următoarele obiective:
1) realizarea de analize privind starea pensionarilor români;
2) elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate pensionarilor;
3) iniţierea şi organizarea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale,

distractive, sportive şi turistice, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor pensionarilor;
4) organizarea de acţiuni de pregătire şi petrecere a timpului liber ale pensionarilor, 

precum şi pentru asumarea unor responsabilităţi şi demnităţi publice de către aceştia.

Articolul 80
1) În cadrul organizaţiilor PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN – comunale, 

orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor Municipiului Bucureşti – se pot constitui organizaţii ale 
pensionarilor.

2) Birourile Executive ale comitetelor de la toate nivelurile partidului coordonează şi 
sprijină politic şi material activităţile organizaţiilor respective de pensionari.

3) ASOCIAȚIA PENSIONARILOR COMUNIȘTI, (APC), cu avizul Biroului Executiv
Central al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, poate să se afilieze la organizaţiile 
internaţionale ale pensionarilor cu orientări socialiste și comuniste.

Capitolul X

RELAŢIA PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN 
CU ALTE FORMAŢIUNI POLITICE

Articolul 81
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PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN, adeptă a pluralismului politic, colaborează cu partidele şi 
formaţiunile politice de stânga, centru-stânga, cu alte formaţiuni progresiste şi democratice care militează 
pentru consolidarea democraţiei şi statului social de drept, pentru promovarea şi apărarea drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale ale omului, pentru suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a 
României.

Articolul 82
Comitetele organizaţiilor judeţene şi al Municipiului Bucureşti ale PARTIDULUI 

SOCIALIST ROMÂN pot iniţia şi realiza înţelegeri cu organizaţiile corespunzătoare ale altor 
partide politice, cu aprobarea Biroului Executiv Central, în scopul rezolvării în comun a unor 
probleme de interes local

Articolul 83
În relaţiile sale externe, PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN militează pentru prezenţa 

activă a României în organismele europene şi mondiale, pentru crearea pe continentul nostru şi în 
întreaga lume a unui climat de pace, încredere şi colaborare între popoare.

Capitolul XI

SURSELE DE FINANŢARE ŞI ADMINISTRAREA
PATRIMONIULUI

Secţiunea 1 – a  
SURSE DE FINANŢARE

Articolul 84
Sursele de finanţare ale partidului sunt:
1) cotizaţiile membrilor de partid;
2) donaţiile şi legatele;
3) veniturile provenite din activităţi proprii;
4) subvenţiile de la bugetul de stat.

Articolul 85
Activităţile proprii din care se pot constitui mijloace financiare sunt:
1) editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură 

politică proprii;
2) organizarea de întruniri şi seminarii cu tematică politică, economică sau socială;
3) organizarea de acţiuni cultural-sportive şi distractive;
4) serviciile interne;
5) închirierea unor spaţii proprii pentru conferinţe şi acţiuni social-culturale;
6) dobânzile bancare;
7) înstrăinarea unor bunuri din patrimoniu în condiţiile legii.

Articolul 86
Operaţiunile de încasări şi plăţi se realizează prin conturi în lei şi valută, deschise la bănci 

cu sediul în România, potrivit legii.

Articolul 87
Cuantumul cotizaţiei, repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin norme ale Comitetului 

Director.
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Secţiunea a 2-a 
ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

Articolul 88
1) PARTIDUL SOCIALIST ROMÂN poate deţine bunuri mobile şi imobile necesare 

desfăşurării activităţii specifice.
2) Comitetul Naţional al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN alege trezorierul partidului și 

elaborează norme privind realizarea şi utilizarea veniturilor financiare, cu respectarea dispoziţiilor legale în
vigoare.

3) Biroul Executiv Central al PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN numeşte câte un 
mandatar financiar, în condiţiile legii, pe perioada campaniilor electorale locale, parlamentare şi 
prezidenţiale.

Capitolul XI

DISPOZIŢII FINALE

Articolul 89
1) Activitatea în cadrul PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN se desfăşoară în 

conformitate cu prevederile Legii partidelor politice şi ale prezentului Statut.
2) Organele locale ale partidului pot reprezenta partidul în relaţiile cu autorităţile publice 

locale şi alte autorităţi la nivel local, pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea 
acestora.

Articolul 90
1) Libertatea cuvântului este asigurată de presa PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN.
2) Publicaţiile care sunt proprietatea PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN sau apar ca 

organe de presă ale sale trebuie să exprime doctrina şi punctele de vedere politice ale partidului, 
adoptate de organele centrale de conducere.

3) La nivelul judeţelor sau al Municipiului Bucureşti, coordonarea activităţii de presă este 
exercitată de Biroul Executiv al Comitetului organizaţiei judeţene şi respectiv, al Municipiului 
Bucureşti.

4) Legăturile cu mass-media la nivel central se asigură de Biroul de presă al 
PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN şi de purtătorul de cuvânt desemnat de Biroul Executiv 
Central.

Articolul 91
La Conferinţele organizaţiilor judeţene şi a Municipiului Bucureşti, precum şi la 

Congresul partidului, pot participa deputaţi, senatori, demnitari de stat, primari, viceprimari, 
consilieri locali şi alte personalităţi, dacă au fost invitaţi de Biroul Executiv Judeţean, respectiv, 
de Biroul Executiv Central.

Articolul 92
Congresul PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN, ca organ suprem de conducere al 

partidului,  este singurul organ competent ca, la propunerea Comitetului Național, să decidă 
asupra: 

a) reorganizarii partidului care poate consta în fuziune, prin absorție sau contopire, ori în 
divizare, totală sau parțială,

b) autodizolvarii partidului. 
27



Articolul 93
1) Drapelul PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN este de culoare roşie şi are imprimat 

în centrul său semnul electoral al partidului.
2) Roşul este culoarea simbol a PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN.
3) Imnul PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN se aprobă de Comitetul Naţional al 

PARTIDULUI SOCIALIST ROMÂN.
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