STATUTUL-REGULAMENT
DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
AL PARTIDULUI ROMANILOR DIN DIASPORA

-REPREZENTANTA NATIONALA ROMANA-

PRD ROMANIA
CAP.I. GENERALITATI DESPRE PRD
ART.1.DENUMIREA PARTIDULUI
(1) Partidul Romanilor din Diaspora-Reprezentanta Nationala Romana- PRD ROMANIA,prescurtat PRD ROMANIA,
este o asociatie politica cu scop nepatrimonial,infiintat pentru a satisface necesitatile politice ale membrilor sai.
(2) Titulatura Partidul Romanilor din Diaspora-Reprezentanta Nationala Romana-PRD ROMANIA sau doar PRD
ROMANIA va fi inscrisa pe toate documentele partidului,alaturi de semnul permanent si steagul partidului.
(3) Titulatura Partidul Romanilor din Diaspora-Reprezentanta Nationala Romana-PRD ROMANIA are urmatoarea
semnificatie:
a) Partidul Romanilor din Diaspora inseamna ca partidul functioneaza in Romania si ca PRD CENTRAL sau
prescurtat PRD,adica poate desfasura activitatile si la nivel international.
b) Reprezentanta Nationala Romana inseamna ca este acelasi partid,dar infiintat in Romania,in conditiile si in baza
legislatiei romanesti.
c) PRD ROMANIA este titulatura prescurtata pentru a fi usor de recunoscut dintre reprezentantele partidului din
fiecare tara.
(4) Partidul Romanilor din Diaspora-Reprezentanta Nationala Romana-PRD ROMANIA.este persoana juridica de drept
public şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Constitutiei si a legii partidelor politice din Romania,
precum si cu reglementarile prezentului Statut-Regulament de Organizare si Functionare a Partidul Romanilor din
Diaspora- Reprezentanta Nationala Romana-PRD ROMANIA si Statutul PRD CENTRAL.
(5) In continuarie vom folosi prescurtarea PRD ROMANIA.
ART.2. NECESITATEA NASTERII PARTIDULUI
(1) P.R.D. ROMANIA a luat nastere ca o contrapondere pentru directia guvernantilor catre totalitarism si dictatura si
pentru faptul ca dintre membrii sai,romanii din diaspora,care traiesc si muncesc in afara granitelor Romaniei,sunt
abandonati de Romania si ignorati de tarile unde traiesc, sunt marginalizati de toti,sunt discriminati din multe puncte de
vedere,de ei profitandu-se doar cand e vorba de munca-pentru contributie cu plus valoare la Produsul Intern Brut
pentru statele de rezidenta si cand e vorba de banii trimisi in Romania,consolidandu-se moneda nationala.Din patru in
patru ani,isi mai amintesc de noi, doar ca trebuie sa votam.
(2) Deasemeni, P.R.D. ROMANIA a luat nastere pentru a apara si interesele romanilor din Romania,care sunt rude si
prieteni cu cei plecati la munca in Diaspora,dar si a tuturor celor care se simt nedreptatiti,au fost saraciti si umiliti de
guvernanti,incalcandu-li-se flagrant drepturile fundamentale,prin incalcarea Constitutiei si a legilor tarii.
(3) Cum, de problemele romanilor din Diaspora,de nevoile lor ,nu intereseaza pe nimeni iar romanilor din tara li se
incalca drepturile fundamentale, romanii din tara si Diaspora si-au format propriul partid, pentru a lupta legal si pasnic
pentru drepturile lor,inclusiv din punct de vedere politic.
ART.3. IDENTITATEA PARTIDULUI
Identitatea partidului presupune semnul permanent,drapelul,imnul partidului,culoarea partidului si alte prevederi cerute
de lege pentru identificare.
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(1) SEMNUL PERMANENT al PRD ROMANIA este un porumbel alb in zbor,pe care e scris PRD cu albastru,galben si
rosu,care tine in ghiare o ata de care este agatata harta Romaniei in culori tricolore,harta care este jumatate in pamant
de culoare maron si jumatate in aer de culoare albastra,iar porumbelul zboara catre soarele de culoare galbena.Toata
aceasta simbolistica este cuprinsa intr-un cerc,apoi e un alt cerc mai mare.Intre cele doua cercuri este un spatiu de
culoare galben deschis in care este scris sus PARTIDUL ROMANILOR DIN DIASPORA si jos PRD ROMANIA in
limba romana.
a) Ca si mesaj,simbolistica semnului permanent arata ca desi noi,romanii din Diaspora ,am “zburat”in afara
granitelor,fortati de imprejurari,acum tot noi suntem cei care vom scoate tara din noroi (dezastrul in care a fost
adusa) si vom zbura catre lumina,(ne vom indrepta catre mai bine).
Semnul permanent sub forma grafica alb-negru si color va fi in anexa la prezentul Statut-regulament.
(2) DRAPELUL Partidului Romanilor din Diaspora este harta lumii desfasurata,unde apa este colorata cu albastru
deschis iar pamantul cu albastru inchis.Peste aceasta harta,in centru este pusa simbolistica semnului permanent,fara
cercuri si fara culoarea maron a pamantului si albastrul aerului.In partea de sus si jos a drapelului va fi scris cu alb
DIASPORA ROMANA,doar pe steagul efectiv,nu si pe steagul imprimat pe documente.
a) Semnul permanent si drapelul vor fi pe fiecare document al partidului,in stanga sus SEMNUL PERMANENT,in
dreapta sus DRAPELUL,iar in centru va fi scris PRD ROMANIA
(3) IMNUL partidului va fi melodia “Am plecat Romanie d’acasa” cantata de un cor, dupa melodia “Dac-am plecat
Ardealule din tine”.
(4) CULOAREA partidului va fi albastru AZUR (50% albastru si 50% verde)
(5) SEDIUL LEGAL al Partidului Romanilor din Diaspora-P.R.D.ROMANIA este in comuna Dumbravesti,sat.Malaiestii
de Jos,nr. 164,judetul Prahova.
a) In Romania partidul functioneaza ca PRD ROMANIA dar si ca PRD CENTRAL-sediu secundar,astfel ca va fi inscris
cu Statutul PRD CENTRAL + Statutul-Regulament de Organizare si Functionare a Reprezentantei Nationale RomanePRD ROMANIA + act de infiintare PRD ROMANIA ,avand sediu comun,unic,sau pot functiona separat in sedii
separate.
(6) PRD ROMANIA se organizeaza si functioneaza dupa criteriul administrativ-teritorial.
(7) PRD ROMANIA urmareste numai obiective politice de interes pentru membrii sai.
(8) PRD ROMANIA urmareste respectarea suveranitatii nationale,a independentei si a unitatii statului, a integritatii
teritoriale,a ordinii de drept, a principiilor democratiei constitutionale,a drepturilor omului si libertatilor cetatenesti.
(9) Scopul partidului este de a participa la alegerile la care are dreptul,din Romania, cu dorinta de a le castiga .
(10) Durata de functionare a partidului este nedeterminata.
(11) PRD ROMANIA este un partid socio liberal de centru,îşi asumă valorile socio-liberale si are ca si deviza ”VOM FI
IARASI CE AM FOST SI MAI MULT DECAT ATAT”,care este titulatura programului nostru politic.
ART.4. VALOAREA STATUTULUI
a) Statutul PRD ROMANIA este documentul de baza cu care se inscrie partidul la Tribunalul Bucuresti,Statutul PRD
CENTRAL fiind doar un document ajutator care sa lamureasca legaturile dintre ele si faptul ca sunt unul si acelasi
partid,cu un presedinte unic si inscrise conform legislatiei fiecarei tari.PRD ROMANIA se inscrie conform legislatiei
romanesti,
b) Statutul-Regulament de Organizare si Functionare al PRD ROMANIA si Actul de constituire fac parte integranta din
statutul PRD CENTRAL.
c) Presedintele PRD ROMANIA este presedintele PRD CENTRAL,mentiune ce se inscrie in Statutul-Regulament si
Actul de constituire.
ART.5. DOCTRINA PRD,VALORI,CONSIDERENTE POLITICE
(1) Doctrina PRD ROMANIA. Partidul Romanilor din Diaspora este un partid social-liberal,de centru,imbinand si
echilibrand valorile sociale cu liberalismul politic si care acoperă spaţiul dintre liberalism (statul capitalist dur) si social
democratie (statul dadaca), pledand pentru un liberalism moderat, care caută să ţină seama de problemele sociale ale
lumii contemporane, probleme ce n-au primit răspuns adecvat din partea curentelor socialiste ,a liberalismului clasic
sau curentelor neoliberale , fiind considerat cea mai de stînga dintre doctrinele de dreapta sau cea mai de dreapta
dintre doctrinele de stînga.
Suntem social-liberali,de centru,in sensul ca dorim mentinerea unui echilibru intre stanga si dreapta esicherului politic,
intre excesele de ambele parti,dar si pentru faptul ca,fara echilibru,nimic nu este posibil,acesta fiind prezent in viata
noastra cotidiana si in orice. Echilibrul inseamna sa faci lucrurile bine,profesionist, cu calm si cumpatare, astfel incat
balanta sa nu devieze catre stanga sau dreapta politica.
(2) Valorile sau principiile de baza ale PRD ROMANIA,respectiv ale liberalismului social sunt:
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-Libertatea – ca valoare fundamentala,
-Egalitatea ,ca egalitate în fata legii,dar si ca egalitate de sanse;
-Individualismul, în sensul ca omul ca persoana este pus in centrul atentiei si primeaza fata de colectivitate.
a) Noi, PRD ROMANIA vrem ca statul trebuie să fie doar un observator discret al proceselor economice, preocupanduse de crearea unui cadru legal favorabil pentru dezvoltarea economică, fără ca să intervină direct. Liberalismul social
largeste sfera de aplicare a libertatii ca imputernicire, introducand asistentialismul, astfel, principiul libertatii egale se
transforma in principiul egalitatii sociale,iar libertatea ca imputernicire predomina asupra celorlalte doua, libertatea ca
absenta a coercitiei si libertatea ca autolimitare.
b) Liberalismul social consideră necesar controlul social organizat efectuat de stat asupra activităţii economice, în
scopul ajutorării celor dezavantajaţi din punct de vedere economic. Deasemenea susţinem necesitatea serviciilor
sociale, a cheltuielilor cu caracter social, preponderent prin serviciile publice de ocupare, sănătate şi educaţie si are o
intensitate crescută în apărarea şi extinderea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale individului.
c) PRD ROMANIA considera ca sunt inviolabile urmatoarele: demnitatea umana;libertatea individuala a persoanei;
libertatea de constiinta,religioasa si ideologica;confidentialitatea ,libertatea si discretia corespondentei sau a oricarei
alte forme de comunicare;domiciul sau resedinta, apararea drepturilor si intereselor legitime ale persoanei si toate
drepturile si libertatile fundamentale ale omului.
d) Deasemeni promovam valorile şi interesele naţionale, pluralismul politic şi consolidarea sistemului democratic şi a
securităţii naţionale, apărarea drepturilor omului şi ale familiei, protecţia, garantarea, consolidarea şi extinderea
proprietăţii private, schimbul de valori economice şi culturale, accesul liber şi egal la educaţie si alte valori ce se
regasesc in continuarie in statut.
(3) Considerentele politico-morale ale liberalismului social al PRD ROMANIA presupun:
a) Politicile gresite de pana acum,care au dus tara in pragul unui dezastru umanitar si au saracit voit populatia
Romaniei pentru a o putea tine sub control si a o manevra dupa bunul plac al guvernantilor,lacomia nesabuita a
politicienilor si prestatia lor ca politicieni doar pentru a se imbogati,in totala opozitie cu tendintele europene,precum si
indiferenta fata de romanii din Diaspora au facut necesara o noua abordare politica.
b) Aceasta presupune o unire a tuturor fortelor democratice pentru a se opune si a lupta pentru inlaturarea pasnica a
oricarui regim de guvernare prin forta si intimidare si a oricarui presedinte ce isi incalca atributiile constitutionale,vrand
sa controleze tot si care incalca flagrant Constitutia Romaniei,legile tarii si recomandarile Uniunii Europene.
c) Uzarea de toate mijloacele legale si pasnice pentru a face posibila tragerea la raspundere a tuturor celor care au
incalcat drepturile fundamentale ale poporul roman,impotriva caruia au luat masuri contra vointei sale,precum si de a
reinstaura democratia si suprematia Constitutiei si a legilor si a crea conditii pentru echilibrarea si ridicarea nivelului de
trai al populatiei.
d) Orice persoană are dreptul la libera dezvoltare a personalităţii sale în măsura în care nu încalcă drepturile altora
sau contravin ordinii constituţionale sau normelor morale.
e) Orice persoană are dreptul la viaţă şi integritate fizică. Acest drept nu poate fi restrâns de nicio lege.
f) Omul de naste si moare liber . Toate persoanele sunt egale intre ele si în faţa legii,fara nicio discriminare. Fiecare
persoana este considerata nevinovata in fata legii,pana la proba contrarie demonstrata de autoritati. Responsabilitatea
civila sau penala este personala.
g) Statul garanteaza drepturile si libertatile fundamentale ale omului.Garantarea Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului
necesită o forţă de ordine instituită, pentru beneficiul tuturor. Toti cetatenii sunt obligati sa contribuie la cheltuielile
publice ale statului în raport cu venitul lunar si anual.
h) Bărbaţii şi femeile au drepturi si obligatii egale unii fata de altii si in fata legii.Deasemeni,cand au constituit o
familie, au obligatia bunei cresteri si educari a copiilor in interesul acestora.Familia presupune uniunea legala si
religioasa dintre un barbat si o femeie,in scopul de a avea urmasi.
i) Nicio persoană nu va fi discriminata din cauza de sex, origine, rasă, limbă, patrie şi origine, credinţă, religie sau
opinii politice sau preferinţă. Nimeni nu va fi discriminat din cauza handicapului său.
j) Practicarea netulburată a religiei este garantată. Toate confesiunile religioase sunt libere în fata legii,doar daca nu
au scopuri ascunse,oculte si care atenteaza la drepturile si libertatile fundamentale ale omului,oranizarea statala si de
drept sau tulbura ordinea si linistea publica,incalcand Constitutia si legile tarii .
k) Nici o persoană nu este obligata împotriva vointei si conştiinţei sale de a face serviciul militar.Exceptie face starea
de necesitate a tarii.
l) Orice persoană are dreptul la opinia sa si de a-si manifesta propriile idei, prin cuvânt, scris si prin orice alt mijloc
legal de difuzare şi să se informeze fără impedimente, din surse general accesibile. Comunicarea liberă a gândurilor şi
opiniilor este unul din drepturile cele mai preţioase ale omului.
m) Libertatea presei şi libertatea de informare prin audio-video si prin scris sunt garantate. Presa nu poate fi supusa la
autorizatii sau cenzuri.Deasemeni presa trebuie sa informeze cetateanul doar cu adevaruri si din surse verificabile.
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n) Invatamantul,cultura,cercetarea,arta si stiinta la stat sunt gratuite si sub supravegherea statului.Dreptul de a înfiinţa
şcoli private este garantat de stat. Scoala este deschisa pentru toti.
o) Căsătoria şi familia beneficiază de protecţia specială a statului.Îngrijirea şi educaţia copiilor este dreptul natural si
totodata obligatia nobila a părinţilor.Fiecare mama are dreptul la protecţie şi bunăstare din partea statului.Copiii
nelegitimi au aceleasi drepturi legale pentru dezvoltarea lor fizică şi psihică şi aceeasi poziţie în societate ca si copiii
legitimi .
p) Toate persoanele au dreptul de a se întruni în mod paşnic, fără notificare prealabilă sau permisiune şi fără arme.
r) Toate persoanele au dreptul la asociere libera .Acele asocieri ale căror activităţi contravin legilor sau sunt îndreptate
împotriva ordinii constituţionale a statului de drept sau sunt considerate teroriste, sunt interzise. Toate persoanele au
dreptul de a se asocia liber în partide politice pentru a contribui cu metode democratice la determinarea politicii
nationale sau a statului de rezidenta. Organizarea politica este garantata. Scopul fiecărei asociaţii politice este
conservarea drepturilor naturale şi inalienabile ale omului. Este garantata respectarea pluralismului de opinii si
participarea echitabila a partidelor si formatiunilor politice la viata democratica . Organizarea sindicala si in asociatii e
libera si garantata.Dreptul de dizolvare se efectueaza in limitele legii care il reglementeaza.
s) Dreptul la munca,de a respecta şi a promova diverse forme de muncă şi condiţii economice, este garantat pentru
toată lumea şi pentru toate profesiile.Toti cetatenii sunt liberi sa-si aleaga forma de munca sau de invatamant
dorita,fara restrictii. Munca voluntara este la alegerea persoanei iar munca fortata este permisă doar in regim de
detentie.Initiativa economica privata este libera.
t) Libera circulatie este garantata. Fiecare persoana poate circula liber in tara si peste hotare, cu exceptia obligatiilor
stabilite de lege si se poate stabili în orice localitate,fara niciun fel de restrictii.
u) Dreptul de proprietate şi de moştenire este garantat. Proprietatea unui teren trebuie sa presupuna si proprietatea
bogatiilor subsolului.Exproprierea este permisă numai pentru interes public dupa o justa despagubire.
v) Orice persoana are dreptul de a face petitii,cereri sau reclamatii persoanelor fizice sau juridice ori institutiilor statului
pentru apararea bunurilor sau drepturilor lor si ale altora sau ale statului impotriva oricui atenteaza la ele .
w) Toate persoanele au dreptul la aparare in fata legii si pot actiona pe oricine în judecata pentru a-si apara drepturile
si interesele legitime.Apararea prin actiune juridica este dreptul inviolabil în orice stat.
x) Statul sprijina prin norme speciale minoritatile lingvistice .Acestea au egalitate in drepturi cu majoritatea in stat,mai
putin de a avea o limba oficiala pentru ei si un teritoriu separat legal de tara si iesit din jurisdictia acesteia.
y) Statul protejeaza natura.Este obligatia tuturor sa contribuim la diminuarea pana la eliminarea poluarilor de orice fel
si la reimprospatarea naturii prin curatenie si replantare de vegetatie.
z) Statul protejeaza patrimoniul istoric si artistic.Este obligatia tuturor de a ne cunoaste originile,istoria,cultura si
civilizatia, precum si realizarile inaintasilor si contemporanilor nostri.
a1) Participarea la viata democratica se face prin alegerea reprezentantitor cetatenilor prin vot,la conducerea
organelor statului.Exprimarea votului este un drept civic Sunt alegatori toti cetatenii, femei si barbati, care au împlinit
vârsta majoratului si au dreptul legal de a vota. Votul este personal, egal, direct ,secret si corect exprimat.
b1) Apararea Patriei este o obligatie sacra a fiecarui cetatean roman.
c1) Toate persoanele sunt obligate la fidelitate tarii natale si de rezidenta si sa respecte Constitutia si legile , tratatele
si acordurile internationale.
d1) Nu este admisa extradarea cetateanului strain pentru infractiuni politice. Orice persoana persecutata politic are
dreptul la azil politic.
ART.6. PRINCIPIILE FUNDAMENTALE ALE POLITICII PRD ROMANIA
(1) Principiile fundamentale ce stau la baza politicii PRD ROMANIA sunt:
a) manifestarea libera a personalitatii umane prin promovarea,garantarea si exercitarea deplina a drepturilor si
libertatilor fundamentale ale omului si a respectarii demnitatii umane,pacea sociala.
b) suprematia Constitutiei si egalitatea in fata legii,
c) promovarea,garantarea şi asigurarea separaţiei puterilor în stat
d) garantarea,respectarea şi asigurarea suveranităţii naţionale, a independenţei, unităţii şi integrităţii României si a
tuturor statelor si a coeziunii sociale.
e) garantarea proprietăţii private si stimularea iniţiativei private ca factor de protectie economico- sociala, conditie de
manifestare a libertatii si responsabilitatii individuale, cu respectarea regulilor de concurenţă loiala intr-un mediu de
afaceri competitiv,ca baza a dezvoltarii sectorului privat si a economiei de piata .
f) eliminarea birocratiei administrative care împiedică libera circulaţie a capitalurilor, a serviciilor, a produselor şi a
persoanelor;
g) apărarea şi întărirea autonomiei locale prin promovarea şi asigurarea principiilor democraţiei şi ale descentralizării
puterii;
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h) garantarea si asigurarea accesului liber ,gratuit şi egal al cetăţenilor la educaţia de stat, la toate nivelurile si
încurajarea cercetării stiintifice,
i) combaterea tuturor formelor de discriminare, precum cea bazată pe rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie,
categorie socială, sex, convingeri sau apartenenţă la o categorie defavorizată;
j) combaterea corupţiei, a crimei organizate,a terorismului,a traficului de finite umane si a altor forme grave de
incalcare a libertatilor si drepturilor umane;
k) garantarea si asigurarea dreptului la libera exprimare si a libertatii depline a presei prin eliminarea oricărui control
din partea autorităţilor publice şi a reprezentanţilor politici ai acestora;
l) promovarea, susţinerea şi educarea tinerei generaţii în spiritual democraţiei şi al valorilor europene;
m) minimizarea interventiei statului in economie si reducerea acestei interventii la mentinerea si consolidarea
respectarii legii si a competitiei loiale;
n) promovarea ,garantarea si consolidarea statului de drept;
o) protectia sociala a categoriilor defavorizate (batrani, minori, persoane fara venit sau cu handicap,etc) ca etalon al
unei societati avansate din punct de vedere al civilizatiei;
p) incurajarea dialogului intre stat,societatea civila, organizatii non guvernamentale si cetateni;
r) respectarea valorilor universale ale libertatii umane si a valorilor traditionale ale poporului roman.
s) crearea unei societati moderne in Romania,bazata pe economie sociala de piata si pe principiile responsabilitatii,
subsidiaritatii,solidaritatii si justitiei sociale.
t) recunoasterea rolului comunitatii si al familiei in afirmarea identitatii nationale;
u) respectarea principiului subsidiaritatii, al descentralizarii si al autonomiei locale;
v) schimbul de valori economice şi culturale intre tari,in special in tarile UE;
w) o prezenta mai activa a autoritatilor statului roman in Diaspora pentru cunoasterea problemelor cetatenilor romani
residenti acolo si interventia pentru rezolvarea acestora,
x) o depasire a granitelor statului pentru proiectele gen “prima casa”, “prima masina”,legislatia in domeniu avand
valoare si putand acoperi si nevoile romanilor din Diaspora.
y) implicarea statului roman in unirea comunitatilor romanesti din Diaspora,in complexe rezidentiale compacte,cartiere
sau zone,in locurile cu concentratii mari de cetateni romani si ajutarea acestor comunitati in necesitatea acestora de a
avea produse si servicii romanesti,acolo unde traiesc si muncesc.
z) consolidarea statutului de membru al României în Uniunea Europeană si NATO, în condiţiile promovării intereselor
ţării şi cu păstrarea identităţii naţionale si respectarea angajamentelor asumate de România în calitate de stat membru
al U. E. şi NATO;
ART.7. PRINCIPIILE ACTIVITATII INTERNE DE PARTID
(1) Principii generale Activitatea interna a partidului se bazeaza pe urmatoarele principii generale:
a) libertatea de constiinta si libertatea de exprimare a opiniilor oricarui membru in cadrul structurilor organizatorice ale
partidului, precum si in afara partidului, in masura in care exprimarile respective nu contravin deciziilor luate de
organismele de conducere ale partidului;
b) garantarea accesului tinerilor, femeilor, pensionarilor si persoanelor de vârsta a treia la orice functie aleasa sau
numita in partid, sau in afara partidului, cu sprijinul politic al acestuia, pe baza competentei , meritelor personale, a
integritatii si a activitatii desfasurate in partid sau in functii publice, potrivit criteriilor privind cariera politica, aprobate
prin regulament si a criteriilor de reprezentativitate minimala stabilite prin prezentul Statut-Regulament;
c) democratia interna, presupune ca toate deciziile privind membri ,la toate nivelurile, se iau pe baza voturilor liber
exprimate, prin vot secret sau vot la vedere;
d) solidaritatea membrilor in toate actiunile decise de catre partid;
e) unitatea partidului ce presupune aceiasi linie directoare pentru toate reprezentantele nationale din toate tarile;
f) disciplina, responsabilitatea si fermitatea membrilor in respectarea si aplicarea Statutului, Programului politic,
regulamentelor si deciziilor adoptate de organismele partidului de la toate nivelurile;
g) integritatea si transparenta în procesul de recrutare, selectie si promovare a membrilor si în procesele decizionale.
h) asigurarea exprimarii si dezbaterii, in cadru organizat, a opiniilor membrilor fiecarei organizatii in legatura cu toate
documentele sau actiunile politice majore ce urmeaza sa fie initiate de organismele de conducere ale partidului de la
orice nivel;
i) fiecare membru al partidului, indiferent de functia pe care o exercita in partid sau in afara acestuia, sau de tipul de
organizatie din care face parte, trebuie sa activeze obligatoriu intr-o organizatie de sectie de votare;
j) un membru al partidului poate cumula cel mult doua functii alese in organismele de conducere ale acestuia, dar nu
la acelasi nivel .
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k) incurajarea dezbaterii si a schimbului de idei, atat in interiorul, cat si in exteriorul partidului;
(2) Activitati.In realizarea celor de mai sus,partidul intreprinde activitati precum:
a) consulta cetăţenii în toate problemele de interes major;prin comunicarea permanentă cu societatea civilă;
b) elaboreaza proiecte de politici publice şi programe în domeniile social, economic, cultural şi politic;
c) participa la alegerile locale, parlamentare, prezidenţiale şi europene cu scopul de a le castiga;
d) reprezentarea partidului în Parlamentul României şi în Parlamentul European,daca castiga locuri;
e) formeaza Guvernul sau participa la coaliţii guvernamentale daca castiga alegerile;
f) reprezenta partidul în organismele administraţiei publice, locale şi nationale;
g) editeaza,realizeaza şi difuzeaza publicaţiile si alte materiale proprii;
h) încurajeaza constituirea de asociaţii, fundaţii şi cluburi socio-liberale;
i) are acţiuni de formare în politică şi administraţie precum si acţiuni culturale, sportive şi de recreere.
(3) In scopul de a contribui activ la egalitatea de sanse intre femei si barbati privind implicarea lor in activitatea politica,
PRD ROMANIA adopta sistemul ponderii de participare a femeilor la o cota de circa 25% in fiecare dintre domeniile
sale de activitate.
(4) In scopul de a promova tinerii in viata politica, PRD ROMANIA adopta sistemul ponderii de participare a tinerilor la
o cota de circa 25% in fiecare dintre domeniile sale de activitate.
ART.8. OBIECTIVELE PRD ROMANIA
PRD ROMANIA este un partid european de tip nou,cu valente,standarde si rigori ale UE.
(1) Prioritatea prioritatilor in politica noastra este OMUL ca individ, dar si ca familie si comunitate,cu performantele si nevoile sale.In cadrul acestei prioritati absolute putem distinge o ierarhie a actiunilor privind omul,pe primul loc
fiind respectarea demnitatii umane prin tot ce se intreprinde,apoi sanatatea, educatia, casa pentru fiecare familie si loc
de munca pentru fiecare individ apt de munca,apoi solidaritatea umana si schimbarea mentalitatii unui popor indoctrinat de secole de catre forte contrare principiilor democratice dupa care se conduce lumea in zilele noastre si a
convietuirii intr-o globalizare evidenta dar cu respectarea principiilor si drepturilor fundamentale ale omului.
(2) A doua prioritate a noastra este elaborarea unei noi Constitutii.Avem proiectul de constitutie al presedintelui
partidului,domnul Ion Dascalescu,care vrea sa fie un proiect modern,european, in pas cu timpul in care traim,dar si
explicit si pe intelesul cetateanului roman.Actuala Constitutie este depasita de vremurile in care traim,este rigida,cu
multe greseli de exprimare si chiar gramaticale,nu e pe intelesul cetateanului roman,nu are explicate unele termene
sau denumiri,este haotica si nestructurata pe domenii sau sectoare.Unele articole sunt in locuri nepotrivite,necesitand
o regrupare a acestora.Unele din drepturile fundamentale sau domenii ori sectoare ale societatii nu sunt tratate.
Principiile fundamentale ale democratiei constitutionale si ale Uniunii Europene nu exista.De aceea era necesara o
noua constitutie.Cum am spus,totul trebuie schimbat, incepand de la organizarea administrativ-teritoriala a tarii si pana
la cel mai mic detaliu,astfel:
a) judetele se vor mari prin unirea a doua cate doua si se transforma in provincii,in scopul de a fi mai puternice din
punct de vedere economic;
b) se vor infiinta regiunile,care vor cuprinde mai multe provincii si care,pot fi entitati ce pot trata direct cu Bruxellessul.
Aici avem deja o anexa la Constitutie cu harta provinciilor si regiunilor care se vor infiinta.
c) se vor infiinta metropolele prin adaugarea altor localitati (orase si comune) la marile municipii sau prin unirea a doua
sau mai multe mari municipii cu alte localitati si cu o noua denumire.Infiintarea oraselor metropolitane presupune si o
noua organizare a acestora si vor fi direct in subordinea regiunilor, nu a provinciilor.
d) sunt introduse principiile si drepturile fundamentale ale democratiei constitutionale si noi drepturi,indatoriri si libertati
fundamentale ale persoanei;
e) sunt introduse noi reguli si principii in organizarea si functionarea Parlamentului,Guvernului si Presedintiei Romaniei;
f) se introduce echivalearea procentuala a reprezentarii parlamentare in Romania cu cea din Diaspora;
g) presedintele,premierul,presedintii camerelor Parlamentului si presedintele parlamentului (functie nou introdusa) vor
trebui sa ateste medical ca sunt sanatosi mental si apti sa dezvolte functia obtinuta.
h) se reface complet administratia publica centrala si locala dupa noi reguli si principii si cu noi atributii .
i) se vor nomina un nr. fix de ministere,nu sa se faca ministere dupa persoane ca rasplata pentru contributii personale
in alegeri ca pana acum si se vor revizui atributiile acestora .
j) orice functie publica se obtine doar prin concurs,inclusiv cele politice.
k) in justitie se introduce judecatorul de instructie,care va discerne si analiza orice dosar ce va trebui sau nu trimis in
instanta,fiind impartial si avand inamovibilitate,adica nu se supune decat constiintei sale si nu procurorul,care este
parte acuzatoare in proces si are tot interesul sa trimita in instanta orice dosar, uneori abuzand sau chiar incalcand
legea.In acelasi scop dispar din categoria magistratilor,procurorii,pentru lipsa de inamovibilitate si redevin egalii
avocatilor.Tot in justitie apare procesul on-line,pentru cauze mai usoare;
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l) infractiunile de coruptie sunt strans legate de recuperarea prejudiciului,iar pedepsele trebuie sa fie marite sau
micsorate in functie de recuperarea prejudiciului;
m) se reformeaza caile de atac si se introduc noi cai de atac pentru sentintele considerate injuste.
n) se clarifica toate tipurile de politici si domenii din Romania;
o) se elimina prin constitutie oricare imunitate sau privilegiu pentru demnitari,politicieni si inalti functionari,de orice
nivel ,astfel incat ei sa fie egali in fata legii si egali in drepturi cu toti cetatenii Romaniei;
p) premierul sa fie ales tot de popor,adica o persoana pentru un partid sa fie deja desemnata de catre partid inaintea
alegerilor si ales apoi de popor,impreuna cu partidul sau alianta care va castiga alegerile. Astfel, poate ,un personaj
sinistru sa nu mai fie ales doar de clanul sau pentru a-i reprezenta interesele,ci de popor, pentru a reprezenta
Romania, ca premier.Deci cand se aleg parlamentarii se alege si premierul;
r) sacralitatea limbii romane ca limba oficiala a Romaniei. Limba romana sa fie respectata ad-literam la nivel national si
international in institutiile romanesti si cine nu o cunoaste nu are ce cauta in administratie. Deasemeni,fiind o tara
membra UE ,este obligatorie invatarea limbii engleze la orice nivel,in unitatile de invatamant de stat;
s) redefinirea somajului si crearea unui prag national de echitate . Vom redefini somajul ,care este o notiune depasita
de realitate si transformarea acestuia din "persoane in somaj" in "persoane fara ocupatie si venit" care sa cuprinda si
pe cei care au depasit conditiile somajului clasic,durata acestuia dar tot nu au vreun loc de munca sau vreun venit.In
acest sens propunem sa se stabileasca ,ca in Italia,venitul real pe nucleu de familie,o suma de la care sa se inceapa in
sus sau in jos alte calcule si contributiile la serviciile statale in functie de venit pe nucleu de familie si persoana.Astfel
se va realiza o echitate sociala si cei saraci vor accede gratuit la servicii si utilitati publice,iar cei bogati sa contribuie
mai mult,sperand ca astfel sa existe o echitate contributiva si o solidaritate sociala;
t) functia de parlamentar sa fie incompatibila cu cea de membru al guvernului,pentru ca,prin separatia puterilor in
stat,nu poti fi in acelasi timp si in executiv si in legislativ si nu poti fi simultan in doua locuri diferite,adica sa si fluieri si
sa dai gol,ca in fotbal;
u) eliminarea pomenilor electorale si incadrarea faptelor in codul penal ca infractiuni de coruptie si tratate ca atare;
v) noi franam apucaturile secesioniste ale politicienilor maghiari si pretentiile lor administrativ-teritoriale si le spunem
ferm ca,daca nu le convine cum traiesc in Romania,sunt liberi sa plece in Ungaria. Romania este casa tuturor celor
care vor sa traiasca in ea in conditii de egalitate cu majoritatea romaneasca si nu sa aiba pretentii exagerate. Si asa,
prin diverse santaje la diverse guvernari,au obtinut prea mult.Noi le spunem STOP.
w) Redefinirea PROPRIETATII in sensul ca proprietatea unei suprafete de teren presupune si proprietatea asupra
bogatiilor subsolului;
x) legiferarea saptamanii de lucru de 6 zile in Romania,pentru toata lumea,inclusiv pentru functionarii de stat,pentru
egalitate cu muncitorii din domeniul privat si muncitorii romani din Diaspora,dar si pentru a contribui cu totii la ridicarea
nivelului de trai al poporului roman prin munca si nu prin a astepta ajutoare de la un stat dadaca;
y) este tratata criza economica mondiala si invataturile ce trebuie sa le tragem din aceasta.
z) sunt introduse si se trateaza notiunile de terorism,coruptie,criminalitate organizata,traficul de fiinte umane , etc.,care
pana acum nu au fost tratate.
(3) Abia pe al treilea loc al prioritatilor suntem noi,partidul si politicienii in general.
a) PRD ROMANIA este un partid de centru de tip nou,nascut mai intai ca PRD CENTRAL in Diaspora,cu valente si
experiente europene,care se vrea a fi un liant intre stanga si dreapta politica si care sa mentina un echilibru intre
acestea si sa nu lase loc extremelor de oricare parte ar fi.In acest scop noi,PRD ROMANIA,ne-am impus niste
exigente peste care nu vrem sa trecem,daca dorim sa demonstram ca suntem altfel decat orice partid politic nascut in
tara dar si niste obiective de realizat.
b) Membrii PRD pot fi decat persoane care nu au mai fost membrii ai altui partid politic,cu unele exceptii . Asteptam in
randurile noastre profesionistii din orice domeniu care,cu noi, au sansa sa-si poata face cunoscute excelentele;oamenii
simpli,rude si prieteni ramasi in tara ai celor plecati in strainatate;cei intorsi acasa din strainatate dar si oamenii simpli
care s-au saturat sa fie oprimati de toate regimurile de pana acum si satui de promisiunile unei vieti mai bune dar
neonorate de politicienii din tara.Ca o exceptie,asteptam intre noi si persoane care intr-un moment de ratacire, au fost
membrii ai altui partid politic,au facut un stagiu de minim 6 luni de penitenta si au lucrat pentru extinderea partidului,
situatie aprobata doar de presedintele partidului.
c) Membrii PRD ROMANIA sunt persoane fara condamnari/cercetati pentru infractiuni cu violenta.Cei descoperiti de
catre partid sau institutiile statului sa fi avut asemenea probleme vor fi automat eliminati din PRD si pusi la dispozitia
anchetatorilor.
d) Orice functie publica,politica sau administrativa in PRD ROMANIA se obtine prin concurs,in baza unei experiente
profesionale in domeniu demostrata prin CV.Cine a castigat functia prin concurs si inca nu este membru PRD,este
obligat sa se inscrie in partid pentru a putea sa-si exercite profesia/functia in spiritul liniei partidului.Daca nu doreste,nu
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va ocupa respectiva functie.Deasemeni este dezideratul nostru sa se reconfirme sau sa se obtina toate functiile doar
prin concurs,chiar daca nu vom castiga noi alegerile,pentru ca doar asa se pot pune in valoare profesionistii .
e) A nu se mai face politica pentru a te imbogati.Profesionistii,functionarii publici de orice fel sau nivel,politicienii si cei
din administratie care au luat decizii gresite in activitatea lor curenta,prin care au incalcat Constitutia si legile tarii,sa
raspunda penal si patrimonial pentru fapta lor.Aceasta presupune legiferarea riguroasa a raspunderii profesionale in
baza unor norme interne (ordine) cu statut de lege si adoptate ca atare.Deci,in orice profesie sa existe o disciplina (un
set de norme) reglementata prin lege si cu sanctiuni pentru cine o incalca care va intari rigurozitatea in alegerea sau
numirea in functii politice sau administrative si asta pentru ca astazi,a face politica inseamna a te imbogati peste
noapte ,incalcand constitutia si legile tarii.Este ca o boala care cuprinde imediat pe toti cei care vor sa faca
politica.Cum la unele boli se trateaza doar efectul, adica in cazul nostru se trimit in judecata,asa ca sa se invete minte
si altii,noi vrem sa tratam si cauza bolii, adica sindromul de inavutire ce a cuprins toata masa de politicieni , sa
eradicam tentatia de a face politica pentru inavutire, astfel incat in politica sa nu se mai vina cu gandul de a se
imbogati.Politica se face benevol,doar de catre cei care au vocatie catre asa ceva si nu pentru a te imbogati.Merita sa
luam exemplul Italiei,unde cand se constata si demonstreaza ca alesii/numitii politici sau administrativi de la orice nivel
au comis fapte de coruptie cu implicari mafiote sau de tip mafiot, respectiva institutie se desfiinteaza pentru o perioada
de pana la 2 ani,in sensul ca sunt automat demisi in bloc toti politicienii sau administratorii din acea institutie,sunt
inlocuiti cu 3-5 profesionisti numiti de Ministerul de Interne care sa mentina doar functionarea ordinara a respectivei
institutii,organele de cercetare fac curatenie juridica si la sfarsitul termenului se organizeaza noi alegeri in acea
institutie. In acest sens vrem verificarea provenientei averilor tuturor politicienilor si confiscarea averii celor dovediti
corupti sau cu legaturi de tip mafiot si recuperarea prejudiciului cu orice pret,chiar si prin prelungirea pedepsei pana la
recuperarea prejudiciului. Dupa executarea unei pedepse privative de libertate,trebuie instituit un sistem de reabilitare
a fostilor detinuti,de educare,conversie sau reconversie profesionala si chiar sa fie ajutati sa gaseasca un loc de
munca si reintegrare in societate.
f) Functia de parlamentar sa fie incompatibila cu cea de membru al guvernului,pentru ca,prin separatia puterilor in
stat,nu poti fi in acelasi timp si in executiv si in legislativ.Deasemeni,pana acum nu se exercita decat o singura
functie,ori de parlamentar ori in Guvern,pentru ca nu putea fi in doua locuri in acelasi timp si astfel pacalea statul
roman luand niste bani nemeritati dar si pe alegatori pentru ca juca la doua capete:voia sa fie si arbitru ca sa fluiere
dar si jucator ca sa inscrie.Asa, noi le dam posibilitatea de a alege intre cele doua functii.
g) Eliminarea tuturor facilitatilor actuale pentru Guvern,Parlament si alesi locali,astfel incat sa fie egali in drepturi cu toti
cetatenii Romaniei.Facilitatile pe care singuri si le-au acordat,suplimentele la pensii,etc. ii face sa se situeze undeva
deasupra tuturor,de aceea si trateaza cetatenii Romaniei cu dispret si privindu-i de sus.Eliminarea acestor facilitati ii
face egali cu toti romanii de rand si ii pune in postura de a privi si trata concetatenii de la egal la egal si cu respect.
h) orice functie publica,politica sau administrativa sa se ocupe exclusiv prin concurs,inclusiv functiile politice,dupa o
atenta si prealabila verificare a bonitatii candidatilor;
i) elaborarea de proiecte de politici publice şi programe multianuale în domeniile social, economic, cultural şi politic, in
consultare cu societatea civila si institutiile specializate;
j) sa se faca un recensamant al tuturor obiectivelor economice existente pana la finele lui 1989.Pentru cele care au
fost dovedite a fi vandute fraudulos sau subevaluate cerem renationalizarea acestora.Astfel,toate fabricile si institutiile
comuniste, dar construite din banii poporului care au supravietuit, fiind date asa-zisilor investitori privati aproape cadou,
contra unor sume enorme drept mita decidentilor politici care au facut asa-zisele privatizari,pot reveni la stat,adica la
popor,se pot reevalua si actualiza preturile,iar actualii proprietari sa plateasca diferentele.Atentie,sa se considere “furt”
si tot ce au dezmembrat si vandut sau terenuri date samsarilor imobiliari.Vinovatii sa suporte rigorile legii.Obiectivele
economice care nu mai sunt, sa fie evaluate in baza dovezilor din arhive si cei vinovati de distrugerea acestora sa
plateasca, financiar si penal.
k) promovarea si sustinerea turismului romanesc si strain spre si dinspre Romania si UE. Deasemeni dorim sustinerea
financiara a initiativelor romanilor din Diaspora ce ar promova turismul romanesc.
l) prima casa fara impozit,asa cum este acum in Italia. Cum sa intram in randul tarilor civilizate daca nu luam si masuri
civilizate ca aceasta,precum dreptul cetateanului roman de a avea o casa.Fondurile obtinute din impozitul pe case este
infim fata de cat se fura,asa ca, daca s-ar fura mai putin sau nu s-ar mai fura deloc,ar fi si bani pentru o casa fara
impozit pentru fiecare familie de romani.
m) construirea de puscarii private, pentru fostii,actualii si viitorii guvernanti, politicieni sau funcionari publici dovediti
corupti sau care au incalcat legea si Constitutia in orice mod, unde sa aiba cazare pe perioade lungi de timp toti cei
hoti si corupti si care au facut si ascuns averi incomensurabile,dar,care nu pot fi confiscate pentru ca nu li se cunosc
conturile.Cel mai potrivit este ca respectivii sa vina ei cu bani de acasa sa plateasca la o puscarie privata,daca vrea sa
beneficieze de conditiile cat de cat asemanatoare cu cele care au fost obisnuiti sa traiasca datorita furturilor,
devalizarilor si coruptiei.Astfel se vor recupera banii negri ascunsi cu grija si care altfel nu ar putea fi recuperati.
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n) Sa se cerceteze averile nejustificate ale tiganilor care afiseaza ostentativ bogatii nejustificate si sa li se aplice si lor
legea ca si politicienilor si tuturor romanilor din tara noastra.Au palate la propriu,au supermasini dar primesc ajutoare
de la stat,nu platesc taxe si impozite si te sfideaza.Atunci se pune problema din ce bani si-au facut palatele si si-au
cumparat masinile de lux,daca nu din furturi,excrocherii, spargeri de bancomate,trafic de fiinte umane,trafic de droguri,
prostitutie si multe altele?.De aceea trebuiesc verificate si averile acestora si daca sunt obtinute cinstit,foarte bine.
o) Nu dorim sa importam teroristi asa cum voia Ponta,prin construirea celei mai mari moschee musulmane din Europa
in Bucuresti si a unei Universitati cu 6000 musulmani. Nu am nimic cu acestia ,dar sa stea acasa la ei. Deasemeni sa
fie foarte bine legiferat terorismul ,in contextul noilor realitati geo-politice,dar si politicile de aparare in caz de agresiune
din partea altor state(vezi ocuparea Crimeei de catre Rusia si implicarea directa in razboiul din Ukraina.) In general
trebuie revizuita intreaga politica de aparare a Romaniei si adaptarea ei la cerintele actuale.
(4) A patra prioritate sunt dorintele romanilor din Diaspora.Iata cateva:
a) Reprezentarea Diasporei în Parlamentul României şi în cel european sa fie conform aceleiasi paritati din tara;
b) Dorim implicarea statului roman pentru a determina legiferarea in UE a participarii diasporei la alegerile pentru toate
nivelele (locale,provinciale,regionale, parlamentare şi europene) in tarile de rezidenta.
c) Dorim sprijin pentru acordarea rezidentei pentru cei care nu o au si care nu o pot avea datorita multor acte solicitate
de autoritati;
d) Dorim micsorarea taxelor consulare ca masura de reparare a abuzurilor din 2010 ,precum taierile de salarii,etc.
Pentru noi,aceasta majorare cu 33% este echivalentul taierilor de salarii si este o problema inca nerezolvata.
e) Dorim curatenie prin ambasade si consulate si o mai mare atentie a ceea ce reclama cetatenii romani,rezolvarea
doleantelor acestora si un mai mare respect pentru acestia.
f) Dorim sa se gaseasca o solutie optima pentru a avea consulat Reggio Calabria si in toate zonele cu concentrari mari
de populatie romaneasca pentru ca apoi sa aiba unde sa voteze in conditii decente si fara sa fie umiliti .
g) Dorim actiuni de sustinere din partea statului roman prin prezentarea pentru cunoastere a limbii, culturii,traditiilor,
obiceiurilor, produselor si serviciilor romanesti in Diaspora prin infiintarea de scoli si gradinite romanesti in Diaspora
sustinute de statul roman, organizarea de targuri, spectacole si manifestari pe diferite teme si multe altele.
h) Dorim sprijinul statului prin actiuni de colaborare cu statele de rezidenta in cooptarea in administratiile locale,
provinciale si regionale de romani,in zonele cu concentrari mari de populatie romaneasca,astfel incat romanii sa stie ca
au un punct de legatura a comunitatii cu administratia,au unde sa se planga pentru orice abuz si chiar pot propune
proiecte personale.
i) Dorim sprijinul statului prin actiuni de colaborare cu statele de rezidenta in combaterea discriminarii romanilor din
Diaspora, in special in munca.
j) Dorim acreditarea asociatiilor din Diaspora pentru a se interesa de soarta romanilor din inchisorile din tarile de
rezidenta dar si pentru a verifica si supraveghea adoptiile in Diaspora .
k) Posibilitatea pentru romanii din Diaspora sa plateasca pentru vechime in munca incepand din 1990 la zi. Solicitam
adoptarea in regim de urgenta a unei legi prin care,cei care au muncit la negru in Diaspora si vor vechime in campul
muncii,sa poata plati si retroactiv,pana in 1990,nu doar de la data inscrierii la Fortele de Munca.Suntem foarte multi
care nu au avut posibilitatea pana acum sa faca acest lucru si vrem totusi sa avem o contributie la pensionare.Se vor
calcula sumele actualizate cu valoarea de schimb leu-euro si se poate plati oricand,doar ca sa poata avea continuitate.
Statul roman nu are decat de castigat.
l) Pentru romanii carora li s-a luat abuziv cetatenia romana,sa li se redea cetatenia romana,neconditionat.
(5) A cincia prioritate este mentinerea echilibrului intre om si natura si respectarea si apararea mediului
inconjurator.
a) Se stie ca din cele mai vechi timpuri,omul a supravietuit fiind hranit de natura.Deasemeni civilizatia umana a evoluat
cu ceea ce s-a gasit in natura.Aerul pe care il respiram si care este indispensabil vietii pe pamant ,fara de care nu ar
exista viata si nimic pe pamant este tot un dar de la natura.In nebunia dezvoltarii umane,secole de-a randul,omul a
ignorat natura si darurile oferite omului de catre aceasta,ba mai mult ,a contribuit cu varf fi indesat la distrugerea sau
degradarea ireversibila a ambientului in care traim.Suntem deja pe marginea prapastiei si daca nu ne concentram
eforturile sa raparam ce se mai poate repara,se duce de rapa echilibrul naturii iar aceasta nu va mai putea suporta
indolenta umana.Trebuie de urgenta luate masuri in acest sens mai intai la noi in tara,fara sa ne spuna sau oblige
altcineva din afara si apoi luate masuri concertate la nivel european si planetar pentru a salva planeta PAMANT.
(6) Alte obiective generale .PRD ROMANIA are si următoarele obiective generale:
a) să elaboreze propuneri, proiecte şi programe de dezvoltare locală;
b) să se ocupe de informarea, de pregătirea şi de specializarea reprezentanţilor şi candidaţilor PRD în probleme de
administraţie publică;
c) să prezinte şi să facă cunoscută poziţia Partidul Romanilor din Diaspora-PRD ROMANIA în problemele de interes
public, naţional sau local;
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d) să crească numărul de membri aderenţi, de susţinători, de simpatizanţi şi de votanţi;
e) să asigure resursele umane, materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţii proprii;
f) să elaboreze şi să fundamenteze poziţia organizaţiei locale şi a aleşilor locali în problemele şi deciziile de interes
local;
g) să coordoneze activitatea aleşilor locali în structurile administraţiei publice locale în care au fost aleşi;
h) să formeze o bază de date proprie cu privire la nevoile şi la resursele locale .

CAP. II. DESPRE MEMBRII PRD ROMANIA
ART.9. MEMBRII PARTIDULUI
PRD ROMANIA are urmatoarele categorii de membri: membri fondatori, membri simpli si membri de onoare.
– Membrii fondatori sunt cei care au infiintat partidul
- Membrii simpli sunt toti cetatenii care adera si indeplinesc conditiile din prezentul statut.
– Membrii de onoare ai PRD ROMANIA pot fi cetatenii romani,membrii PRD, din tara sau Diaspora,care s-au remarcat
in mod deosebit. Calitatea de membru de onoare se acorda de catre Presedintele Fondator sau Presedintele
partidului, la propunerea Biroului Politic.
ART.10. CALITATEA DE MEMBRU AL PRD ROMANIA
(1) Calitatea de membru al PRD ROMANIA o poate dobandi orice cetatean care:
a) a împlinit vârsta de 18 ani si are drept de vot;
b) recunoaşte si respecta Statutul PRD CENTRAL, Programul Politic si Statutul-Regulament de Organizare si
Functionare al PRD ROMANIA precum si celelalte documente ale partidului,
c) adera la principiile si doctrina PRD ROMANIA,le respecta si doreste sa actioneze pentru realizarea acestora,
d) are o buna reputatie,conduită profesională, morală şi politică corespunzătoare intereselor ţării şi ale partidului si
poate contribui la indeplinirea obiectivelor partidului;
e) se obliga sa plateasca cotizatia
f) nu au mai avut calitatea de membru al altui partid.Ca o exceptie,daca a fost membru al unui alt partid si vrea sa
devina membru PRD ROMANIA,respectiva persoana trebuie sa se inscrie ca si militant al PRD,sa munceasca in
folosul PRD minim 6 luni dupa care va fi reevaluat si daca merita ,va putea sa solicite inscrierea ca membru al PRD.
Aprobarea apartine exclusiv presedintelui partidului.
g) Membrii PRD ROMANIA sunt toti membrii PRD din Romania si Diaspora,deoarece toti sunt romani si fac parte din
structurile aceluiasi partid.
ART.12. CUM SE DOBANDESTE CALITATEA DE MEMBRU
(1) Dobândirea calităţii de membru al PRD ROMANIA se face pe baza unei cereri adresate preşedintelui
organizaţiei locale în raza căreia domiciliază, îşi are reşedinţa sau îşi desfăşoară activitatea solicitantul , aprobată de
conducerea Organizatiei Locale şi pe baza raportului de evaluare a activităţii prezentate de organizaţia din care face
parte, semnat de preşedintele organizaţiei. Cererea de adeziune este conform modelului din Anexa si însoţită de un
Curriculum Vitae conform modelului din Anexa.Pot solicita înscrieri în partid şi cetateni de alta nationalitate,in aceleasi
conditii.
a) Calitatea de membru al PRD ROMANIA se dobandeste pe baza unei adeziuni (cereri) formulate in scris de catre
candidat, a unei fise personale si a unei declaratii pe propria raspundere ca indeplineste conditiile de obtinere a calitatii
de membru, depuse la sediul organizatiei locale pe raza careia candidatul isi are domiciliul, resedinta sau locul de
munca, la alegerea sa.Adeziunea, fisa personala si declaratia pe propria raspundere se pot depune si electronic pe
site-ul PRD.
b) In cel mult trei zile de la depunere, conducerea organizatiei locale respective,face publica adeziunea prin afisare la
sediul organizatiei.
c) Cererea de adeziune se discută în Biroul Politic al organizaţiei locale competente care trebuie să se pronunţe
asupra ei şi, în caz de admitere, să o înainteze spre validare Biroului Politic Provincial/Judetean sau Regional în
termen de cel mult 30 zile de la primire. Se consideră abatere disciplinară şi poate atrage suspendarea din funcţie
refuzul luării în discuţie a cererilor de adeziune.
d) Prezenţa la şedinţa Biroului Politic a solicitantului sau cel puţin a unuia dintre membrii PRD ROMANIA care au
acordat recomandarea, în cazul în care această recomandare există, este obligatorie, în caz contrar discutarea cererii
se amână până la întrunirea condiţiilor enumerate.Nerespectarea acestor condiţii, duce la anularea de drept a calităţii
de membru PRD, începând cu data la care se face constatarea.
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e) Biroul Politic Provincial/Judetean sau Regional trebuie să se pronunţe asupra solicitării de validare a cererii de
adeziune în termen de cel mult 15 zile de la primirea solicitării de la Biroul Politic al organizaţiei locale.
f) În cazul în care cererea adeziune este validată, datele din cerere vor fi înregistrate în baza de date electronic a
Biroului Politic Provincial/Judetean sau Regional, în termen de 7 zile de la validare de către secretarul coordonator sub
coordonarea preşedintelui provincial/judetean sau regional.
g) Data dobândirii calităţii de membru PRD ROMANIA este data şedinţei în care s-a validat cererea de adeziune de
către Biroul Politic Provincial/Judetean sau Regional. După validarea oricărei înscrieri, organizaţiile locale sunt obligate
să ia măsuri pentru integrarea noilor membri ai partidului.
h) În cazul organizatiilor de sector al municipiului Bucureşti,cererea de adeziune se depune la Biroul Politic de Sector
care trebuie să se pronunţe în termen de cel mult 15 zile de la primire. În acest caz, aprobarea şi validarea se fac
simultan. Nerespectarea termenelor din prezentul articol constituie abatere disciplinară.
(2) Solutionarea cererii de adeziune la PRD ROMANIA.
a) În termen de 10 zile de la afisare, se pot depune contestatii sau obiectiuni privind cererea de adeziune;
b) Dupa expirarea celor 10 zile, candidatul este invitat sa se prezinte in fata conducerii Organizatiei Locale in prima
sedinta a acestuia. Pe baza cerererii de adeziune si a eventualelor contestatii/obiectii, se decide prin vot cu privire la
cererea de intrare in partid.
c) In cazul in care cererea respectiva este respinsa, candidatul poate sesiza forul superior, in cel mult 10 zile de la
respingere, iar noua decizie trebuie luata in prima sa sedinta. Decizia se ia dupa audierea candidatului si ramane
definitiva.
d) În situaţia în care cererea de adeziune sau solicitarea de validare a fost respinsă, decizia se va comunica
solicitantului în scris, sub semnătură de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, însoţită de
motivele respingerii şi precizarea căilor de contestare a deciziei.
e) În termen de cel mult 7 zile solicitantul poate face contestaţie la Curtea de Arbitraj ierarhic superioara, cu drept de
apel la Curtea de Arbitraj Nationala si recurs la Curtea de Arbitraj Centrala.Despre soluţionarea definitivă a
contestaţiilor se va înştiinţa solicitantul si organizaţia interesată, care va lua măsurile în consecinţă.
f) Dobandirea calitatii de membru devine efectiva la data inregistrarii in Registrul National al Membrilor PRD, care
trebuie efectuata de catre secretarul responsabil in maxim 5 zile de la data ramanerii definitive a deciziei.
g) La prima reuniune a organizatiei locale respective si apoi la prima adunare a organizatiei ierarhic superioare, se
informeaza despre primirea de noi membri, ca si despre datele personale ale acestora, precum si despre organizatia
de sectie de votare in care activeaza.
h) Noii membri completeaza o fisa de evidenta care se pastreaza de catre Organizatia Provinciala/judeteana si
primesc cate un carnet de membru;
(3) Inregistrarea si pastrarea cererii.Alte prevederi.
a) Cererea se înregistrează în Registrul solicitarilor de intrare in PRD ROMANIA şi i se atribuie un număr de
înregistrare.În acelaşi registru se va înscrie rezoluţia finală a Biroului Politic care poate fi „validat” sau „invalidat”.
b) Registrul se vizează lunar de secretarul organizaţiei locale. Secretarul transmite Biroului Politic Local cererea de
adeziune pentru a fi supusă discuţiei.
c) Secretarul coordonator are obligaţia de a transmite Secretariatului General baza de date completată cu noii membrii
validaţi în luna anterioară până la data de 10 ale lunii în curs.
d) Calitatea de membru al PRD ROMANIA se dovedeşte cu legitimaţia de membru sau, în cazul în care aceasta nu a
putut fi emisă, printr-o adeverinţă eliberată de preşedintele Biroului Politic Provincial/Judetean sau Regional din care
persoana respectivă face parte. Acesta este obligat să elibereze aceste adeverinţe în termen de o săptămînă, la
cererea solicitantului.Aceste adeverinţe vor fi numerotate, păstrate în copie şi înregistrate într-un registru special de
secretariatul Biroului Politic Provincial/judetean sau Regional .
e) În situaţia schimbării domiciliului, a reşedinţei sau a locului de muncă, membrii PRD în cauză se pot transfera în
baza unei notificări adresate celor două filiale sau organizaţii care privesc transferul.Notificarea de transfer este însoţită
de o notă privind îndeplinirea obligaţiilor în filiala de la care se face transferul, semnată de preşedintele Biroului Politic
Local. Modelul de documente necesare transferului se găsesc în Anexele la prezentul Statut-Regulament. În cazul în
care membrul PRD nu şi-a îndeplinit obligaţiile în Organizatia Provinciala/Judeteana sau Regionala de la care se
transferă, solicitarea acestuia de transfer poate fi respinsă de Biroul Politic Provincial/Judetean sau Regional în care
doreşte să se transfere.
f) În municipiul Bucureşti, orice persoană se poate înscrie şi activa în oricare din organizaţiile de sector ale
municipiului.
g) În cazul în care un membru al unei organizaţii candidează pentru o funcţie eligibilă de deputat sau senator în alta
provincie/ judeţ decât cel în care se află organizaţia din care face parte, acesta este obligat ca în luna depunerii
candidaturii, să solicite transferarea la o organizaţie din cadrul filialei unde şi-a depus candidatura.
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h) O persoană nu poate face parte decât dintr-o singură organizaţie a partidului.
i) În cazul transferului unui membru dintr-o organizaţie în alta, acesta se realizează în baza unei notificări scrise
adresată de persoana în cauză celor două organizaţii.
j) În cazul fuziunilor, persoana care a fost luată în evidenţă ca membru PRD ROMANIA pe baza transferului
documentelor şi prin semnarea fişei de evidenţă în termen de 90 de zile de la aprobarea fuziunii îşi păstrează
vechimea dobândită în partidul din care a făcut parte anterior.
k) În cazuri excepţionale, cetăţenii pot solicita înscrierea în PRD ROMANIA şi prin depunerea adeziunii la Sediul
national al PRD ROMANIA sau la Sediul PRD CENTRAL.Cererea poate fi validată de presedinte, pe baza unei
propuneri făcute de Secretariatul General al PRD ROMANIA.
l) La nivel national va functiona Registrul National al Membrilor PRD ROMANIA ce va cuprinde toti membrii partidului
din tara, precum si datele personale ale acestora. Modul de organizare a Registrului National al Membrilor PRD
ROMANIA se va specifica prin Regulament.
m) La nivel Central va functiona Registrul Central al Membrilor PRD ce va cuprinde toti membrii partidului,pe
Reprezentante Nationale, precum si datele personale ale acestora.
n) Membrii partidelor cu care PRD ROMANIA fuzioneaza prin absorbtie si care doresc sa devina membri ai PRD
ROMANIA trebuie sa depuna adeziuni individuale si isi pastreaza vechimea avuta in partidul de la care provin.
ART.13. NU POT FI MEMBRI AI PRD ROMANIA
(1) Nu pot fi membri ai PRD ROMANIA:
a) persoanele care fac parte din alte partide sau formatiuni politice din Romania sau Diaspora carora nu li s-a aprobat
intrarea in PRD ROMANIA pentru nerespectarea conditiilor prezentului statut-regulament;
b) cei cercetati sau condamnati pentru infractiuni de coruptie in legatura cu functia publica sau politica,in caz de
condamnari penale pentru infractiuni violente,savarsite cu intentie sau pentru infractiuni grave,cu exceptia cazului in
care persoanele au fost gratiate sau reabilitate legal;
c) persoanele lipsite de drepturi electorale;
d) persoanele care promoveaza extremismul, fascismul, anarhismul, rasismul, sovinismul si orice alte idei si actiuni
extremiste sau contrare drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
e) persoane care, conform “Legii partidelor politice”, avand o functie publica sunt incompatibile cu apartenenta la un
partid politic, pe perioada exercitarii functiei publice.
f) persoanele care adera sau sustin public un alt partid sau o alta doctrina politica;
g) persoanele care nu platesc cotizatia.
ART.14. PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU
(1) Calitatea de membru al PRD ROMANIA se pierde prin:
A) DEMISIE. Membrii PRD ROMANIA pot demisiona în orice moment, cu efect imediat. Demisia se face în scris,
datată şi semnată şi se adresează preşedintelui organizaţiei locale din care face parte demisionarul.Odată cu cererea
de demisie se va depune şi legitimaţia de membru.Demisia, cererea de adeziune şi legitimaţia se îndosariază într-un
registru special intitulat „Demisii – Excluderi”.Documentele se păstrează la secretariat timp de 5 ani de la data încetării
calităţii de membru.
B) EXCLUDERE:
a) dacă a încălcat deciziile organismelor de conducere ale partidului;
b) dacă a săvârşit abateri grave si in mod repetat de la disciplina partidului, inclusiv prin acţiuni sau declaraţii publice
împotriva hotărârilor luate prin vot de organismele de conducere ale partidului la toate nivelele sau împotriva conducerii
partidului la toate nivelele, împotriva imaginii şi prestigiului partidului şi împotriva candidaţilor PRD ROMANIA la toate
funcţiile publice de la orice nivel;
c) dacă persoana în cauză a fost condamnată la o pedeapsă privativă de libertate sau i s-a interzis exercitarea
drepturilor politice sau cetăţeneşti, prin hotărâre judecătorească definitivă;
d) cand ignoră sau încalcă cu buna stiinta,grav,prevederile Statutului-Regulament, ale Programului Politic ,ale
regulamentelor interne,deciziile structurilor de conducere locale si/sau nationale ori centrale
e) cand savarsesc fapte ce contravin statutului-regulament ,celorlalte regulamente sau valorilor fundamentale ale
doctrinei partidului , aducand atingere valorilor si principiilor stabilite prin Programul politic al partidului;
f) a incalcat hotararile organismelor de conducere ale partidului si, prin aceasta, a adus prejudicii majore indeplinirii
unor obiective politice importante;
g) neplata cotizatiei timp de mai mult de un an calendaristic,
h) Sancţiunea excluderii se propune şi se hotărăşte astfel:
a1) pentru membrii fără funcţii în organismele de conducere locale sau în administraţia publică locală, la propunerea
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oricărui membru al organizaţiilor locale, prin hotărârea conducerii locale;
b1) pentru membrii titulari şi cei cu drept de vot consultativ, din organismele de conducere locale sau din
administraţia publică locală ,la propunerea conducerii locale, prin hotărârea conducerii ierarhic superioare;
c1) pentru membrii titulari şi cei cu drept de vot consultativ, din organismele de conducere provinciale/judetene sau
regionale sau din administraţia publică ,la propunerea conducerii provinciale/judetene sau regionale, prin hotărârea
conducerii ierarhic superioare;
d1) pentru preşedintele Organizatiei provinciale/judetene sau regionale, la propunerea conducerii si a Organizatiei în
care îşi desfăşoară activitatea, prin hotărârea Consiliului Naţional Executiv;
e1) pentru ceilalţi membri ai organizatiilor provinciale/judetene sau regionale (cu excepţia membrilor Biroului Politic
National şi a Preşedintelui ), la propunerea Biroului Politic National sau a conducerii organizatiei provinciale/judetene
sau regionale si a organizatiei din care face parte,prin hotărârea conducerii nationale;
f1) pentru membrii conducerii nationale, la propunerea Preşedintelui partidului, prin hotărârea conducerii centrale
g1) pentru Preşedintele PRD ROMANIA,la propunerea conducerii centrale, prin hotărârea Congresului partidului;
C) INSCRIEREA IN ALT PARTID POLITIC,care se asimilează demisiei, cu acelaşi efect.
D) DECLARAREA CA INDEPENDENT a acelui membru care ocupa o functie aleasa sau numita, cu sprijinul politic al
partidului, se asimilează demisiei, cu acelaşi effect.
E) ADERAREA,SUSTINEREA UNUI ALT PARTID SAU DOCTRINA POLITICA;
F) In caz de DECES.
G) AUTOSUSPENDARE,in cazul ocuparii unei funcţii publice incompatibile cu calitatea de membru al unui partid
politic sau incompatibile cu deţinerea unor funcţii de conducere în partid,
a) Membrii PRD ROMANIA se pot autosuspenda din calitatea de membru al partidului numai în cazul ocupării unei
funcţii publice incompatibile cu calitatea de membru al unui partid politic conform legii şi numai pe durata îndeplinirii
acestora.
b) Membrii PRD ROMANIA se pot autosuspenda din funcţia deţinută în partid numai în cazul ocupării unei funcţii
publice incompatibile cu deţinerea unor funcţii de conducere în partid, pe o perioadă de maxim 4 ani.
c) În cazul în care funcţia deţinută este cea de preşedinte de filială sau de organizaţie, autosuspendarea din funcţie
atrage demisia din funcţia respectivă.
d) Persoana autosuspendată are obligaţia respectării prevederilor Codului Etic al PRD ROMANIA.
(2) Orice sancţiune devine aplicabilă din momentul expirării termenului în care aceasta poate fi atacată conform
termenelor prevăzute în prezentul Statut-Regulament de Organizare şi Funcţionare sau de la momentul rămânerii
definitive a hotărârii, în cazul contestării deciziei de sancţionare.
ART.15. APLICAREA SANCTIUNII DEMISIEI
(1) Demisia este o expresie a vointei liber exprimate a persoanei in cauza. Demisia se face prin cerere.
(2) Cererea scrisa se depune la conducerea organizatiei pe teritoriul careia persoana figureaza ca membru, care o
transmite catre conducerea provinciala/judeteana sau regionala, pentru scoaterea din evidenta.
(3) Demisia se poate trimite si electronic pe site-ul official al PRD ROMANIA sau PRD CENTRAL;
(4) In cazul unei demisii depuse ca urmare a unui caz de incompatibilitate, in situatia revenirii in partid, dupa incetarea
incompatibilitatii, este recunoscuta vechimea anterioara datei demisiei.
ART.16. APLICAREA SANCTIUNII EXCLUDERII
(1) La nivel local,organismul decizional se convoaca in cel mult 30 de zile de la data propunerii conducerii locale;
(2) Hotararea de sanctionare se comunica celui sanctionat, in scris, in cel mult 5 zile de la adoptare.
(3) La nivel provincial/judetean sau regional,organismul decizional se convoaca in cel mult 30 de zile de la data
propunerii conducerii .
(4) Hotararea de sanctionare se comunica celui sanctionat, in scris, in cel mult 5 zile de la adoptare;
(5) Instanta de apel pentru cei sanctionati, sesizata, in cel mult 10 zile de la primirea hotararii este obligata sa se
pronunte. În cel mult 20 de zile de la sesizare,se comunica hotarârea celui în cauza. Hotararea este atacabila, prin
recurs, in cel mult 10 zile de la primire, la esalonul superior ce va comunica, in scris, celui in cauza, solutia sa
definitiva, in cel mult 30 de zile de la primirea sesizarii.
(6) Sanctionarea membrilor cu functii la nivel national – cu exceptia celor alesi la Conferinta nationala– in interiorul sau
in afara partidului, alese sau numite, se hotaraste prin votul organismului ierarhic superior la propunerea conducerii
nationale si se comunica celui in cauza, in scris, in cel mult 5 zile.
(7) Instanta de apel este conducerea centrala, care este sesizata in cel mult 10 zile de la primirea hotararii, este
obligata sa se pronunte si sa comunice celui in cauza, in scris, solutia adoptata, in cel mult 30 de zile de la primirea
sesizarii. Solutia este definitiva.
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(8) Sanctionarea membrilor ce ocupa functii alese in conducerea nationala se hotaraste prin votul membrilor, in urma
unei propuneri a presedintelui reprezentantei nationale, adoptata de catre conducerea nationala. În acest caz este
convocata automat Conferinta Extraordinara.
(9) Sanctionarea membrilor ce ocupa functii alese in conducerea centrala se hotaraste prin votul membrilor, in urma
unei propuneri a presedintelui, adoptata de catre conducerea centrala. În acest caz este convocata automat Conferinta
Extraordinara.
(10) Aceleasi proceduri si pentru autosesizari.În termen de 15 zile de la sesizare sau autosesizare, forurile decizionale
decid daca resping sesizarea sau daca exista elementele constitutive ale încalcarii obligatiilor;
(11) Daca se constata ca sunt elemente constitutive ale încalcarii obligatiilor, notifica în scris, în termen de 5 zile,
membrul luat în discutie. Acesta are dreptul de a fi audiat si de a folosi în apararea lui toate mijloacele de proba;
(12) Forul decisional este obligat sa se pronunte si sa comunice celui în cauza, în scris, solutia adoptata, în cel mult
30 de zile de la primirea notificarii de catre membrul de partid luat în discutie;
(13) Decizia poate fi atacata în termen de 10 zile la forul superior care trebuie sa rezolve contestatia în termen de 30
de zile. Hotararea este atacabila, prin recurs, in cel mult 10 zile de la primire la urmatorul for superior care va
comunica, in scris, celui in cauza, solutia sa definitiva, in cel mult 30 de zile de la primirea sesizarii.
(14) Decizia poate fi atacata, in termen de 10 zile la al treilea for decizional. Hotararea este definitiva.
(15) Membrii luati in discutie spre a fi sanctionati vor fi anuntati cu cel putin 3 zile inainte de data intrunirii organismului
care dezbate cauza lor si au dreptul sa foloseasca in apararea lor toate mijloacele de proba.
(16) Toate termenele prevazute anterior sunt termene de decadere
(17) Dupa un an de la aplicarea sanctiunii cel sanctionat poate cere ridicarea sanctiunii primului organism care a
hotarat sanctionarea sa, numai daca nu a fost sanctionat pentru incalcari foarte grave;
(18) Cererea respinsa nu mai poate fi adresata altui organism si nici aceluiasi, pe parcursul anului calendaristic
respectiv.
(19) Sanctiunile si ridicarea acestora se inregistreaza de catre secretar la nivel provincial/judetean sau regional,acolo
unde se tine evident fiecarui membru,in fisa personala a fiecarui membru, precum si in Registrul National al Membrilor
PRD ROMANIA.
(20) Pierderea calittii de membru din cauzele enumerate anterior nu poate fi contestata la niciunul din organismele
partidului.
(21) Excluderea se hotaraste in conformitate cu prevederile din prezentul statut-regulament.
(22) În cazul pronunţării excluderii membrul sancţionat este suspendat din toate atribuţiile şi drepturile sale, funcţii
numite sau alese, până la rămânerea definitivă a hotărârii. În toate cazurile, persoana supusă unei propuneri de
sancţionare va fi invitată în scris, sub semnătură de primire sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire,
să participe la şedinţa organismului care hotărăşte sancţiunea de către secretarul organismului statutar competent să
aplice sancţiunea.
a) Hotărârea de sancţionare se comunică în scris celui sancţionat, care poate face contestaţie conform StatuluiRegulament ,în termen de 10 zile de la comunicare.Hotărârile definitive după apel si recurs se comunică în scris
părţilor interesate.
b) Organismele de conducere competente să hotărască asupra sancţiunii propusă de către organismele de conducere
inferioare, pot hotărî validarea, invalidarea, agravarea sau uşurarea sancţiunii.
c) În toate cazurile, organismele superioare se pot şi autosesiza.
d) Organismele care judecă o contestaţie, un apel sau un recurs împotriva unei sancţiuni nu pot hotărî agravarea
sancţiunii.
e) În toate cazurile, membrii reprimiţi în PRD ROMANIA pierd vechimea avută înainte de plecarea din partid, cu
excepţia celor care au ocupat demnităţi incompatibile cu calitatea de membru al oricărui partid.
f) Secretarul coordonator şi secretarii-trezorieri au obligaţia de a întocmi procesele verbale ale tuturor şedinţelor
organismelor de conducere şi de a le supune spre contrasemnare preşedintelui organizaţiei.
g) Secretarul coordonator al filialei şi secretarul organizaţiei răspund de activitatea de organizare şi de gestionarea
arhivei şi a bazei de date a partidului.
(23) Persoana care a fost exclusă poate face cerere de reînscriere în PRD ROMANIA, în condiţiile prevăzute în
prezentul Statut-Regulament,după trecerea unei perioade de minimum un an de la excluderea sa.
(24) Conducerea Nationala poate acorda derogări.
ART.17. APLICAREA CELORLALTE SANCTIUNI INTERNE
.(1) Membrilor PRD ROMANIA care nu respecta legile tarii, Statutul-Regulament, Programul politic, regulamentele sau
celelalte documente ale partidului, deciziile si hotararile organismelor de conducere ale partidului, Codul etic precum si
celor care prin inactivitate politica,conduita negativa,declaratii sau activitati ce provoaca daune partidului,li se poate
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aplica,dupa gravitatea faptei,ca sancţiuni următoarele măsuri disciplinare:
a) atentionare verbala;
b) avertisment scris;
c) suspendarea pe anumite termene a unor drepturi sau prerogative in interiorul partidului, inclusiv din functiile
detinute;
d) suspendarea – pe cel mult un an – a calitatii de membru; in cazul arestarii preventive, suspendarea se aplica de
drept; conducerea ia act de suspendare in prima sa sedinta;
e) suspendarea dreptului de vot in cadrul organismului de conducere din care face parte.
f) demiterea din functii ocupate in structura partidului;
g) retragerea sprijinului politic pentru functii dobandite prin sustinerea partidului;
h) revocarea din functia de conducere
i) excluderea din partid
(2) Măsura suspendării din funcţie şi/sau a drepturilor ce decurg din calitatea de membru PRD ROMANIA se poate lua
şi în cazul trimiterii în judecată penală, pe durata procesului.
(3) Se socotesc abateri mai puţin grave decât cele prevăzute anterior şi se sancţionează cu luarea de măsuri
disciplinare:
a) neparticiparea repetată şi nemotivată la activităţile organizaţiei sau ale organismului din care face parte;
b) neîndeplinirea sarcinilor primite sau insubordonarea faţă de organismul de conducere al organizaţiei;
c) neplata cotizaţiei pe timp de 6 luni, în mod nejustificat;
d) încălcarea Codului Etic, elaborat de partid;.
(4) Organismele de conducere care pot hotărî sancţiuni se pot sesiza şi din oficiu.
(5) Procedura de aplicare şi contestare a sancţiunilor se face potrivit prezentului Statut-Regulament.
(6) Sancţiunea intră în vigoare din momentul rămânerii ei definitive.
ART.18. DREPTURILE MEMBRILOR
(1) Membrii PRD ROMANIA au urmatoarele drepturi:
a) sa participe la orice activitate cu caracter politic organizata de partid;
b) sa contribuie la imbunatatirea statutului, a programului politic ,a regulamentelor si a altor documente programatice
care presupune activitatea partidului;
c) sa-si expuna liber opiniile, in interiorul partidului, in legatura cu orice problema care priveste activitatea partidului si
a membrilor sai, la toate forurile partidului,indiferent de functiile pe care acestia le detin;
d) să exprime opinii şi puncte de vedere în numele partidului, în afara cadrului organizat al partidului, doar în limita
mandatului încredinţat de structurile partidului sau a atribuţiilor funcţiilor (administrative sau politice) pe care le deţine
e) să aibă iniţiative politice şi posibilitatea de a şi le exprima şi de a le supune dezbaterii organismelor de conducere
ale partidului;
f) sa propuna, individual sau in cadrul organizat al partidului, proiecte de documente, hotarari si masuri, menite sa
contribuie la imbunatatirea activitatii partidului,precum si a unor domenii din viata politica,economica,sociala, spirituala;
g) sa candideze si sa propuna candidati pentru a fi alesi in organele de conducere ale partidului sau pe listele
electorale, in vederea alegerii in organele locale si centrale ale puterii si administratiei de stat;
h) să fie propuşi şi promovaţi în funcţii şi demnităţi publice;
i) sa ceara sprijin partidului in cazurile in care le sunt incalcate drepturile inscrise in Constitutie si in legile tarii;
j) să fie informaţi cu privire la activitatea organizaţiei din care fac parte şi cu privire la hotărârile
organismelor de conducere de la toate nivelurile;
k) sa sesizeze organele ierarhic superioare ale partidului in situatiile in care considera ca unele hotarari luate de liderii
celulelor sau a organizatiilor din care fac parte nu sunt in concordanta cu prevederile programului, statutului sau
regulamentelor partidului;
l) sa participe si sa-si exprime opinia in adunarile sau sedintele in care urmeaza sa se discute activitatea sau
comportarea proprie;
m) sa demisioneze din organele de conducere ale partidului sau sa se retraga din partid oricand doresc;
n) sa se transfere de la o organizatie la alta in cazul schimbarii domiciliului, resedintei sau a locului de munca in alta
localitate, mentinandu-si vechimea in partid;
o) sa primeasca titlul de membru de onoare pentru merite deosebite.
(p) sa se apere in interiorul partidului de orice acuzatie, in conformitate cu prevederile Statutului-Regulament si ale
celorlalte regulamente ale partidului;
(r) sa fie sprijiniti de partid pentru a se apara de acuzatiile externe injuste si neintemeiate;
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(s) sa foloseasca baza materiala a partidului la care le da dreptul pozitia lor in organismele acestuia, dar numai in
interesul partidului
(t) fiecare membru are dreptul la initiativa politica si posibilitatea examinarii acesteia intr-un cadru organizat.
(2) Orice limitare a acestor drepturi, în afara celor legale şi statutare, este interzisă şi atrage răspunderea disciplinară
a persoanelor vinovate.
(3) Niciun membru PRD ROMANIA nu poate îndeplini două funcţii de conducere în partid în acelaşi timp.
(4) Sunt considerate funcţii de conducere cea de preşedinte,presedinte executiv,prim-vicepresedinte şi cea de
vicepreşedinte al organismelor de conducere ale partidului la toate nivelele, inclusiv în cazul organismelor de
conducere interimare.
(5) Pentru o mai bună reprezentare teritorială, prin derogare de la prevederile anterioare,functia de presedinte la un
esalon inferior este compatibila cu cea de prim-vicepresedinte la un esalon superior,iar cea de prim-vicepresedinte la
un esalon inferior este compatibila cu cea de vicepresedinte la un esalon superior
(6) Membrii organismelor interne ale partidului, nu pot face parte din nici un organism de conducere din PRD
ROMANIA şi nici din conducerile organizaţiilor teritoriale.
(7) Funcţiile de conducere din cadrul organizaţiilor teritoriale, nu se consideră a fi funcţii în cadrul organismelor de
conducere ale PRD ROMANIA.
ART.19. INDATORIRILE MEMBRILOR
(1) Indatoriri.Membrii partidului isi asuma urmatoarele indatoriri:
a) sa promoveze principiile ,doctrina, obiectivele si programul politic al partidului,
b) sa participe la activitatea politica si organizatorica a partidului si sa actioneze pentru mentinerea si intarirea unitatii
acestuia;
c) sa cunoasca,sa respecte si sa aplice prevederile statutului,regulamentelor si ale programului partidului
d) să participe la activitatea organizaţiei din care fac parte sau a organismelor de conducere în care au fost aleşi;
e) sa duca la indeplinire sarcinile ce li se incredinteaza si hotararile luate de organele de conducere ale partidului;
f) sa militeze pentru asigurarea caracterului democratic al vietii interne de partid;
g) sa nu faca declaratii publice in numele partidului, decat in limitele mandatului incredintat;
h) sa respecte cu strictete disciplina de partid, aceeasi pentru toti membrii partidului, indiferent de pozitia pe care o au
in societate, sau de functiile incredintate de partid;
i) sa militeze cu consecventa pentru promovarea solidaritatii umane in societatea romaneasca, pentru cresterea
bunastarii individuale si generale;
j) sa fie sinceri, responsabili si loiali si sa dea dovada de spirit colegial, de intrajutorare, de incredere si respect fata de
ceilalti membri ai partidului;
k) sa aiba o comportare demna, sa manifeste grija si responsabilitate fata de familie si educatia copiilor;
l) sa actioneze consecvent pentru prevenirea si combaterea oricarei manifestari de abuz de putere, folosirii in interes
propriu si in dauna cetatenilor si a functiilor publice;
m) sa lupte pentru refacerea si ocrotirea mediului ambiant, impotriva degradarii acestuia;
n) sa combata parazitismul, inselatoria, minciuna, coruptia si orice forma de obtinere de venituri ilicite;
o) sa aiba, in toate imprejurarile, o conduita politica, morala si profesionala care sa le asigure un inalt prestigiu in fata
cetatenilor.
p) sa plateasca lunar cotizatia de membru;
r) sa sprijine partidul, potrivit optiunilor, prin donatii proprii sau aduse in numele sau,in conformitate cu reglementarile
legale;
s) sa nu se prevaleze de calitatea de membru sau de functiile detinute in partid sau in institutiile publice, pentru
atingerea unor scopuri personale sau pentru dobandirea de avantaje economice si financiare necuvenite;
t) să îndeplinească mandatul primit în cazul delegării sau al participării în numele partidului la exercitarea funcţiilor sau
demnităţilor publice în care au fost desemnaţi sau aleşi, de care trebuie să se achite cu demnitate, competenţă şi
cinste;
(2) Membrii partidului, indiferent de functia detinuta in partid, au drepturi si indatoriri egale.
(3) O hotarare adoptata statutar este obligatorie pentru toti membrii organizatiei respective. Hotararile adoptate de
organul superior sunt obligatorii pentru toţi membrii partidului şi pentru toate organizatiile de la acelasi nivel sau nivele
inferioare

CAP.III. ALEGERILE IN PARTID
ART.20. GENERALITATI
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a) Şedinţele organismelor de conducere ale partidului la toate nivelurile sunt constituite statutar dacă la ele participă
majoritatea simplă a numărului membrilor ce le compun.
b) Vechimea minimă a unui membru activ necesară pentru a candida într-o structură de conducere a partidului la nivel
national este de minimum 5 ani si sa locuiasca efectiv in tara.
c) În cadrul organismelor de conducere ale partidului, votul se exprimă deschis sau secret, în conformitate cu
prevederile Statutului şi ale Legii partidelor politice. Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mână.
d) În cadrul organismelor de conducere, în caz de egalitate de vot, votul preşedintelui acelui organism este decisiv.
e) În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegaţilor la forurile superioare sau când se iau
hotărâri cu privire la persoane, votul este obligatoriu secret.
f) Hotărârile în cadrul organismelor de conducere se adoptă în prezenţa a cel puţin jumătate din membrii organismului
respectiv, cu majoritatea simplă a numărului voturilor celor prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor în care se prevede
altfel.
g) Membrii organismelor de conducere ale PRD ROMANIA, la toate nivelurile, se aleg pentru o perioadă de 4 ani, dacă
alegerea se face în cadrul unei Adunări Generale Ordinare sau a unei Conferinţe.
h) Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere de la nivelul secţiilor de votare şi de cartier se validează de
către Birourile Permanente Locale.
i) Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere la nivel local se validează de către Birourile Politice
Provinciale/ Judetene sau Regionale, cu excepţia organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare şi de cartier.
j) Rezultatul alegerilor pentru organismele de conducere Provinciale/Judetene sau Regionale se validează de către
Biroul Politic Național.
k) In cazul în care rezultatul alegerilor prevăzute anterior nu sunt validate, se procedează la noi alegeri.
l) Preluarea conducerii organizaţiilor locale sau Provinciale/Judetene sau Regionale de către organismele nou alese se
face după termenul statutar şi regulamentar prevăzut pentru depunerea contestaţiilor şi validarea alegerilor de către
organismele ierarhic superioare abilitate a lua această decizie.
m) Pentru locurile devenite vacante în organismele de conducere locale și teritoriale, sunt cooptaţi membri supleanţi,
în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute, în maxim 30 de zile de la vacantarea unui loc, în condiţiile prevăzute de
prezentul Statut-Regulament.
n) Numărul membrilor supleanţi din organismele de conducere la nivel local și teritorial va fi de o treime din numărul
membrilor respectivului organism de conducere.
o) În cazul în care numărul locurilor vacante, indiferent de ocuparea ulterioară prin cooptare, depăşeşte jumătate din
totalul celor aleşi iniţial în organismul de conducere, se vor organiza noi Adunări Generale sau Conferinţe
Provinciale/Judetene sau Regionale pentru alegerea Biroului Politic Local sau a Biroului Politic Provincial/Judetean
sau Regional, cu excepţia funcţiei de preşedinte , dacă acesta nu a demisionat.
p) În cazul în care funcţia de preşedinte Provincial/Judetean sau Regional este vacantă se organizează alegeri pentru
funcţia de preşedinte în termen de 6 luni. În această situaţie funcţia de preşedinte va fi îndeplinită până la alegeri de
către un vicepreşedinte desemnat de Biroului Politic National-BPN.
r) În situaţiile anterioare, până la alegeri conducerea organizaţiei sau a filialei va fi asigurată de un Birou Politic
Interimar compus din preşedinte şi 10-16 membri dintre care 4-7 vicepreședinți desemnați de președinte, numiţi în
termen de 15 zile de la vacantarea funcţiilor, de:
-Biroul Politic Național pentru Birourile Politice Provinciale/Judetene sau Regionale
-Biroul Politic Provincial/Judetean sau Regional pentru Birourile Politice Locale
s) Birourile Politice Provinciale/Judetene sau Regionale Interimare vor organiza alegeri pentru o nouă conducere
conform calendarului aprobat de BPN.
t) Birourile Politice Locale Interimare vor organiza alegeri pentru o nouă conducere conform calendarului aprobat de
Birourile Politice Teritoriale-BPT.
-Birourile Politice Interimare de la toate nivelele care nu au reușit să îndeplinească mandatul de organizare de alegeri
conform calendarului se consideră dizolvate de drept.
u) Președinții Birourilor Politice Interimare dizolvate, nu pot fi reinvestiţi ca președinți sau membri ai unui nou Birou
Politic Interimar.
v) În cazul în care preşedintele ales nu a demisionat, acesta va exercita funcţia de preşedinte al Biroului
Provinciale/Judetene sau Regionale Interimar.
w) Din Biroul Teritorial Interimar vor face parte şi membrii organismului de conducere aleşi iniţial care nu au
demisionat.
ART.21. PROCEDURA ALEGERILOR IN PARTID
(1) Votul
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a) Votul în PRD ROMANIA se exercită de regulă, deschis, prin ridicare de mână, sau nominal, când se solicită în mod
expres o asemenea procedură.Procedura votului nominal se aplică numai celui care o solicită.
b) Hotărârile cu privire la persoane se iau obligatoriu prin procedura votului secret.
c) În toate cazurile de alegeri, inclusiv cele referitoare la desemnarea unor candidaţi pentru funcţiile din Guvern şi
administraţia publică nationala, listele de candidaţi se întocmesc în ordinea alfabetică a numelor candidaţilor,
precedate de numere de ordine.
d).Au drept de vot doar membrii PRD ROMANIA care au o vechime de cel puţin trei luni în partid şi cotizaţia achitată
inclusiv pe luna anterioară celei în care se desfăşoară Adunarea Generală.
e) Membrii PRD care nu figurează în convocatorul vizat vor avea statut de invitat în cadrul Adunării Generale, fără
drept de vot.
f) Plata cotizaţiei de către un membru după vizarea convocatorului nu conferă acestuia dreptul de a vota în cadrul
Adunării Generale.
(2) Candidaturile se depun sub semnătură de primire, după caz, la Secretariatul General sau celelalte secretariate de
la toate nivelurile până la expirarea termenului de depunere, precizându-se funcţia pentru care se candidează.
a) Membrii care îşi depun candidatura pentru funcţia de preşedinte, îşi pot depune candidatura şi pentru cea de
membru al Biroului Politic pentru care candidează.
b) În cazul unor candidaturi multiple pentru funcţia de Preşedinte executiv al PRD, procedurile de vot pentru prim
vicepresedinte,vicepreşedinţi şi membri ai Biroului Politic National în cadrul Conferintei, se vor desfăşura numai după
desemnarea Preşedintelui executiv al PRD ROMANIA.
c) Exercitarea votului se face pentru fiecare funcţie în parte.
d) În cadrul Conferinţelor, exprimarea votului se va realiza într-o singură etapă, atât pentru preşedinte cât şi pentru
membrii Biroului Politic Provincial/Judetean sau Regional , membrii Consiliului de Arbitraj Provincial/Judetean sau
Regional şi membrii Comisiei de Cenzori.
e) În cadrul Adunărilor Generale, exprimarea votului se va realiza într-o singură etapă, atât pentru preşedinte cât şi
pentru membrii Biroului Politic Local.
f) În cadrul Conferinţelor filialelor teritoriale sau Adunărilor Generale, candidaţii la funcţia de preşedinte al filialei sau
organizaţiei locale, vor fi trecuţi şi pe lista de candidaţi la funcţia de membru al Biroului Politic Provincial/Judetean sau
Regional sau Biroului Politic Local, dacă au depus o candidatură şi în acest sens.
g) Delegaţii vor putea vota acelaşi candidat aflat atât pe buletinul de vot pentru funcţia de preşedinte, cât şi pe buletinul
de vot pentru funcţia de membru al Biroului Politic Provincial/Judetean sau Regional sau Biroului Politic Local.
(3) Buletinele de vot vor fi pregătite de către Secretariatul General al PRD ROMANIA, secretariatul
Provincial/Judetean sau Regional sau organizaţiei şi se semnează şi ştampilează de preşedintele comisiei de
numărare a voturilor aleasă de organismul respectiv.
a) Pe buletinul de vot se vor trece funcţiile pentru care se candidează şi în dreptul acestora, numele candidaţilor în
ordine alfabetică.
b) Exercitarea votului se face prin încercuirea numărului de ordine din dreptul candidatului sau candidaţilor preferaţi
sau încercuirea numelui candidatului sau candidaţilor preferaţi de cel care votează.
c) Atât încercuirea mai multor candidaţi decât numărul de funcţii pentru care se candidează, cât şi nemarcarea niciunui
candidat prin încercuire conduc la anularea buletinului de vot respectiv.
d) În cadrul Conferinţelor Provinciale/Judetene sau Regionale sau Adunărilor Generale, în cazul în care sunt mai mult
de doi candidaţi pentru funcţia de preşedinte, dacă nici unul dintre candidaţii individuali pentru funcţia de conducere nu
a întrunit mai mult de jumătate din numărul voturilor valabil exprimate, se va proceda la un al doilea tur de scrutin, la
care vor participa primii doi clasaţi la primul tur.
e) Al doilea tur de scrutin se va desfăşura numai dacă, candidatul clasat pe locul doi, va face o cerere scrisă în acest
sens, depusă la Comisia de numărare a voturilor aleasă de Conferinţa Provinciala/Judeteana sau Regionala sau
Adunării Generale respective.
f) În al doilea tur de scrutin este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
(4) Alegerea membrilor care candidează pentru organismele de conducere ale partidului, cu excepţia
candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, se face astfel:
a). Sunt declaraţi aleşi primii clasaţi, în ordinea numărului de voturi obţinute, chiar dacă nu s-a întrunit pentru fiecare
mai mult de jumătate din numărul voturilor valabil exprimate.
b). Următorii clasaţi sunt declaraţi supleanţi, conform Statutului.
c) La nivelul Biroului Politic National, în situaţia vacantării unei funcţii de vicepreşedinte sau membru, se cooptează
următorul clasat de pe buletinul de vot, conform Procesului Verbal încheiat la conferinta.
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d) La nivelul Biroului Politic National, în situaţia vacantării unei funcţii de vicepreşedinte sau membru pentru care nu a
fost depusă decât o singură candidatură la conferinta, funcţia respectivă rămâne vacantă.
e) Ordinea vicepreşedinţilor în organismele de conducere se hotărăşte în Conferinţele şi Adunările Generale, în ordine
descrescătoare, în funcţie de numărul de voturi obţinute.
f) Secretarul – trezorier sau secretarul coordonator, se alege de către Biroul Politic Local sau Biroul Politic
Provincial/Judetean sau Regional în prima şedinţă, din rândul membrilor Biroului Politic Local sau Biroul Politic
Provincial/Judetean sau Regional aleşi la Adunarea Generală sau Conferinţa Provinciala/Judeteana sau Regionala.
g) În caz de egalitate de voturi între doi candidaţi departajarea se face în raport de vechimea în PRD ROMANIA.
În caz de egalitate de voturi în cadrul organismelor de conducere se adoptă hotărârea pentru care a votat preşedintele.
h) Membrii aleşi în două funcţii de conducere, incompatibile din punct de vedere al prevederilor din Statutuluiregulament al PRD Romania, vor opta în maxim 15 zile calendaristice pentru una dintre funcţiile în care au fost aleşi.
i) În cazul în care un membru ales nu face această opţiune în termenul menţionat, ultima funcţie în care a fost ales
devine vacantă.
j) Prevederile anterioare nu sunt aplicabile în cazul funcţiei în care a fost ales de către conferinta.
k) Locurile devenite vacante în cadrul Birourilor Politice Provinciale/Judetene sau Regionale, nu vor putea fi completate
decât cu membrii supleanţi aleşi în cadrul Conferinţelor Provincial/eJudetene sau Regionale respective.
l) Numirea membrilor în funcţiilor rămase vacante, se va face de către Preşedintele filialei teritoriale în cadrul aceleiaşi
şedinţe în care se confirmă cooptarea membrului (membrilor) supleant (supleanţi) ca membru (membri) cu drepturi
depline.
m) În cazul cooptării unui membru supleant în cadrul Biroului Politic Provincial/Judetean sau Regional, se va putea
numi un nou membru supleant de către Preşedintele Provincial/Judetean sau Regional, numai cu aprobarea Delegaţiei
Permanente Provinciale/Judetene sau Regionale.
n) Numărul membrilor supleanţi nou numiţi şi aprobaţi de Delegaţia Permanentă Provinciala/Judeteana sau Regionala,
nu va putea depăşi în total, numărul de membri supleanţi prevăzuţi în Statut la momentul cand a avut loc Conferinţa
Provinciala/Judeteana sau Regionala, respectiv 2 membri supleanţi.

CAP .IV. ORGANIZAREA PRD
ART.22. STRUCTURA PARTIDULUI
(1) PRD ROMANIA este organizat si functioneaza conform prezentului statut-regulament si respectand prevederile
Statutului PRD CENTRAL.
(2) Membrii PRD ROMANIA sunt grupati in grupe minime de membri, constituite din minim 5 persoane,pe criteriul
administrativ-teritorial al sectiilor de votare.
(3) Grupa minima de membri, cel putin trei, dintr-o localitate se constituie intr-o Organizatie Locala, numerotarea
Celulelor Politice respectand-o pe cea a sectiilor de votare in jurul carora se constituie.
(4) Totalitatea Organizatiilor Locale dintr-o Provincie/Judet sau Regiune si din Municipiul Bucuresti se constituie in
Organizatie Provinciala/Judeteana sau Regionala. Organizatia Municipiului Bucuresti are statut de Organizatie
Provinciala/Judetreana. Organizatiile sectoarelor Municipiului Bucuresti au statut de Organizatii Locale.
(5) Totalitatea Organizatiilor Provinciale/Judetene sau Regionale din Romania constituie PRD ROMANIA.
(6) Alegerea membrilor conducerii sau organizatiilor sale teritoriale se face prin vot .
(7) Conducerile organizatiilor provinciale/judetene sau regionale se aleg pentru o perioada de 4 ani.

(8) Organizatiile de la toate nivelurile pot reprezenta partidul politic fata de terti la nivelul corespunzator, pot deschide
conturi la banca si raspund de gestionarea acestora.
ART.23. ALTE ORGANISME INTERNE ALE PRD ROMANIA.
(1) PRD poate avea urmatoarele structuri si organisme interne:
a) Organizatia de tineret
b) Organizatia de femei
c) Organizatia de pensionari si a persoanelor de varsta a treia
d) Organizatia Oamenilor de afaceri
e) Comisia de disciplina
f) Comisia juridica si de propuneri legislative
g) Comisia de Control Financiar Intern
h) Comisia pentru strategii nationale
i) Grupul Parlamentarilor
j) Grupul Alesilor in functii publice
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k) Consiliul de onoare
l) Comisia de arbitraj intern
(2) Toate aceste organisme interne au un regulament de organizare si functionare propriu,emise in basa prezentului
Statut-Regulament.
ART.24. PRESEDINTELE FONDATOR AL PRD ROMANIA
(1) Preşedintele Fondator al PRD ROMANIA este si ramane domnul Ion Dascalescu,chiar si dupa incetarea indeplinirii
functiei de Presedinte al PRD CENTRAL si PRD ROMANIA. Presedintele Fondator este garant al unităţii şi al păstrării
valorilor constitutionale, doctrinale si politice ale PRD ROMANIA
(2) Presedintele Fondator are rol de mediator in cazul eventualelor conflicte aparute intre membrii conducerii partidului
si care, in mod exceptional, nu au putut fi solutionate de Comisia de Disciplina, decizia sa fiind definitiva.
Presedintele Fondator acorda titlul de membru de onoare al partidului, la propunerea Biroului Politic;
(3) Preşedintele Fondator este ajutat de Consiliul de Onoare pentru îndeplinirea responsabilităţilor sale;
(4) Preşedintele Fondator este membru al Consiliului Naţional si poate participa la sedintele Presedintiei şi ale
Birourilor Permanente Nationale.
ART.25. CONSILIUL DE ONOARE
(1) Consiliul de Onoare este organism al Partidului, organizat la nivel national, care are ca scop asigurarea
continuităţii şi consecvenţei principiilor, ideologiei şi doctrinei conservatoare;
(2) Din Consiliul de Onoare fac parte Preşedintele Fondator, (care este şi presedintele Consiliului de Onoare),
Preşedintele partidului, Presedintele Executiv,Secretarul General şi membrii desemnaţi de Preşedintele Fondator;
(3) Consiliul de Onoare este format din minim cinci membri;
(4) Consiliul de Onoare se reuneşte în şedinţe extraordinare semestriale, la convocarea preşedintelui Consiliului de
Onoare;
(5) Consiliul de Onoare este valid întrunit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi ia hotărâri prin
vot deschis cu majoritatea celor prezenţi;

CAP.V. CONDUCEREA PRD
ART.26. DESPRE ORGANELE DE CONDUCERE.
(1) Adunarea generala
a) Adunarea generala a membrilor si organul executiv, sunt foruri obligatorii de conducere ale partidului si ale
organizatilor teritoriale.
b) Adunarea generala a membrilor partidului politic sau a delegatilor acestora, la nivel national, este organul suprem de
decizie al partidului. Intrunirea acestuia are loc cel putin o data la 4 ani.
c) Pentru organizatiile de la nivel national, cat si de la nivel local, delegatii la adunare sunt alesi de organizatiile
teritoriale, prin vot secret.
d) Organizaţiile locale vor convoca Adunări Generale pentru desemnarea delegaţilor la Conferinţă cu respectarea
procedurilor descrise in prezentul Statut-Regulament.
e) La toate Adunările Generale va participa obligatoriu cel puţin un membru al Biroului Politic Teritorial.
f) Hotărârile de convocare ale Adunărilor Generale ale organizaţiilor locale se emit cu cel puţin 30 de zile înaintea datei
de desfăşurare pentru Adunările Generale ordinare şi cu cel puţin 15 zile înaintea datei de desfăşurare pentru cele
extraordinare.
g) Hotărârile de convocare ale Adunărilor Generale ale organizaţiilor locale se emit cu cel puţin 30 de zile înaintea
datei de desfăşurare pentru Adunările Generale ordinare şi cu cel puţin 15 zile înaintea datei de desfăşurare pentru
cele extraordinare.
h) La aceeaşi dată se va transmite Biroului Politic Provincial/Judetean sau Regional , convocatorul alcătuit de Biroul
Politic Local, cu respectarea tuturor dispoziţiilor din prezentul Statut-Regulament, cuprinzand membri PRD ROMANIA
din evidenta organizaţiei pentru a fi verificat cu baza de date electronică a filialei.
i) Vizarea convocatorului privind membrii cu drept de vot se realizează în şedinţa Biroului Politic Provincial/Judetean
sau Regional în termen de 7 zile de la data emiterii hotărârii de convocare.
j) Au drept de vot doar membrii PRD ROMANIA care au o vechime de cel puţin trei luni în partid şi cotizaţia achitată
inclusiv pe luna anterioară celei în care se desfăşoară Adunarea Generală.
k) Membrii PRD ROMANIA care nu figurează în convocatorul vizat vor avea statut de invitat în cadrul Adunării
Generale, fără drept de vot.
l) Plata cotizaţiei de către un membru după vizarea convocatorului nu conferă acestuia dreptul de a vota în cadrul
Adunării Generale.
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m) Hotărârile de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul şi ordinea de zi propusă.
n) În cazul în care Adunarea Generală este convocată de Biroul Politic Local sau la cererea a mai mult de jumătate din
numărul membrilor organizaţiei, hotărârea de convocare se comunică în termen de 48 ore Biroului Politic
Provincial/Judetean sau Regional.
o) La Adunările Generale participă toţi membrii organizaţiei şi nu doar delegaţi ai organizaţiilor la nivelul secţiilor de
votare şi al organizaţiilor de cartier.
p) Dacă la prima întrunire a Adunării Generale nu se obţine majoritatea simplă a numărului total al membrilor
organizaţiei cu drept de vot înscrişi în convocator, se anunţă în şedinţă data celei de a doua convocări,.
r) Decizia privind data, ora şi locul la care se convoacă a doua Adunare Generală o ia şi o anunţă reprezentantul cu
cea mai înaltă funcţie din delegaţia organismului de conducere superior prezent la Adunarea Generală nestatutară.
s) În conformitate cu prevederile prezentului statut, la cea de a doua convocare, Adunarea Generala se consideră
statutar constituită cu orice prezenţă a membrilor organizaţiei dintre cei înscrişi în convocatorul iniţial.
t) Adunarea Generală a organizaţiei locale se anunţă în termen de 7 zile de la data emiterii hotărârii de convocare, în
baza convocatorului vizat de către Biroului Politic Provincial/Judetean sau Regional.
u) Anunţul se face în toate cazurile prin afişare la loc vizibil la sediul organizaţiei locale sau, în lipsa sediului, la
domiciliul preşedintelui organizaţiei ;
v) Pentru organizaţiile comunale şi cele la nivelul secţiilor de votare, anuuntul se face prin comunicare pe bază de
convocator cu semnătură de luare la cunoştinţă;
w) Pentru organizaţiile orăşeneşti şi cele de cartier anuntul se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire sau convocator cu semnătură de luare la cunoştinţă;
x) Pentru organizaţiile municipale prin respectarea procedurilor din prezentul statut-regulament şi în plus prin
publicarea hotărârii de convocare în cel puţin un ziar local sau provincial/judeţean.
y) Adunarea Generală a membrilor organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare şi pe cartiere se întruneşte cel puţin o
dată pe an şi are următoarele atribuţii:
- analizează activitatea desfăşurată de organele de conducere alese;
- alege membrii Biroului Politic pe o perioadă de 4 ani şi îi revocă atunci când se impune. Revocarea o poate cere şi
Biroul Politic Local sau o treime din membrii organizaţiei;
- aprobă la nivelul secţiilor de votare şi pe cartiere măsurile necesare realizării Programului şi strategiei partidului;
- validează măsurile organizatorice necesare dezvoltării organizaţiei.
(2) Convocarea Conferintelor. Hotărârile de convocare ale Conferinţelor filialelor provinciale/judeţene sau Regionale
se comunică organizaţiilor locale prin poştă electronică, fax sau scrisoare recomandată cu confirmare de primire
expediată la sediul organizaţiei locale sau, în lipsa sediului, la domiciliul preşedintelui organizaţiei.
a) Hotărârile de convocare ale Conferinţelor se emit cu cel puţin 90 de zile înaintea datei de desfăşurare pentru
Conferinţele ordinare provinciale/judeţene sau Regionale, 60 de zile înaintea datei de desfăşurare pentru Conferinţele
ordinare ale Municipiului Bucureşti şi cu cel puţin 30 zile înaintea datei de desfăşurare pentru cele extraordinare. La
aceeaşi dată se stabileşte norma de reprezentare la Conferinţa filialei teritoriale.
b) În termen de 60 de zile de la data adoptării hotărârii de convocare a Conferinţelor Provinciale/judetene sau
Regionale ordinare se aprobă şi se vizează de către Biroului Politic Provincial/Judetean sau Regional,convocatorul
Conferinţei.
c) Hotărârile de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul, ordinea de zi şi norma de reprezentare a organizaţiilor
locale.
d) Conferinţele ordinare ale filialelor teritoriale nu pot avea loc decât după desfăşurarea Adunărilor Generale de alegeri
în mai mult de două treimi din localităţile unde există organizaţii în judeţ şi obligatoriu în oraşele şi municipiile judeţului.
e) În cazul în care Conferinţa este convocată de Biroului Politic Provincial/Judetean sau Regional sau la cererea a mai
mult de jumătate din numărul organizaţiilor locale, hotărârea de convocare se comunică în termen de 5 zile Biroului
Politic National .
f)La aceeaşi dată se va transmite Biroului Politic Teritorial, convocatorul alcătuit de Biroul Politic Local, cu respectarea
tuturor dispoziţiilor din Statutul-Regulament, cuprinzand membri PRD ROMANIA din evidenta organizaţiei pentru a fi
verificat cu baza de date electronică.
g) Vizarea convocatorului privind membrii cu drept de vot se realizează în şedinţa Biroului Politic Provincial/Judetean
sau Regional în termen de 7 zile de la data emiterii hotărârii de convocare.
h) Hotărârile de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul şi ordinea de zi propusă.
i) În cazul în care Adunarea Generală este convocată de Biroul Politic Local sau la cererea a mai mult de jumătate din
numărul membrilor organizaţiei, hotărârea de convocare se comunică în termen de 48 ore Biroului Politic Teritorial.
j) La toate Conferinţele filialelor teritoriale vor participa obligatoriu vicepreşedintele, membrul şi secretarul executiv pe
regiunea de dezvoltare de care aparţine provincia/judeţul respectiv şi cel puţin un alt vicepreşedinte sau membru cu
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atribuţii specifice din cadrul Biroului Politic National.
k) În cazul în care un membru al Biroului Politic National, inclusiv vicepreşedintele, din motive obiective, nu poate
participa la Conferinţa filialei teritoriale respective, Biroul Politic National va delega în locul acestuia un membru de
rang politic egal.
l) În cazul în care un secretar executiv, din motive obiective, nu poate participa la Conferinţa filialei teritoriale
respective, Biroul Politic National va delega în locul acestuia un alt secretar executiv.
m) Conferinţele de sector al municipiului Bucureşti se convoacă după cum urmează: cu respectarea procedurilor
descrise la art. 16 şi 17 ale prezentului Regulament, în cazul în care există constituite secţii de cartier ale organizaţiilor
de sector; în acest caz organizaţiilor de cartier din fiecare sector li se aplică regimul juridic al organizaţiilor locale PRD
ROMANIA.
n) Baza de date electronică actualizată şi convocatorul cuprinzând lista nominală a delegaţilor la Conferinţa vizat spre
neschimbare se comunică secretarului general PRD ROMANIA cu cel puţin 10 de zile înainte de data desfăşurării
Conferintei.
o) Biroul Politic National al PRD ROMANIA poate decide amânarea desfăşurării Conferinţei Provinciale/Judetene sau
Regionale pentru o altă dată dacă constată neconcordanţe între convocator şi baza de date a membrilor PRD
ROMANIA.
p) Norma de reprezentare la Conferinţa Provinciala/Judeteana sau Regionala se aplică în raport cu numărul de
membri cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală a organizaţiei, precum şi de rezultatul obţinut la ultimele alegeri
locale pentru postul de primar şi Consiliul Local.
r) Organizaţiile locale cu rezultate peste media pe provincie/judeţ înregistrate de partid la ultimele alegeri locale, pentru
Consiliul Provincial/Judeţean, vor primi o bonificaţie.
s) În privinţa rezultatului obţinut la ultimele alegeri locale, pe lângă rezultatul procentual, se va ţine cont şi de numărul
de voturi obţinut în respectiva localitate din numărul total de voturi obţinute de PRD ROMANIA în provincia/judeţul
respectiv.
t) Norma de reprezentare va fi stabilită de Biroului Politic Provincial/Judetean sau Regional
u) Preluarea conducerii organizaţiilor locale sau a filialelor teritoriale de către organismele nou alese, se face după
termenul statutar prevăzut pentru depunerea contestaţiilor şi validarea alegerilor de către organismele ierarhic
superioare abilitate a lua această decizie.
v) Până la validare, conducerea organizaţiilor locale sau a filialelor teritoriale este asigurată de vechile organisme alese
sau numite, cu toate responsabilităţile ce sunt atribuite respectivului organism de conducere.
w) După validare, vechile organisme de conducere sunt obligate să transfere către noua conducere pe bază de Proces
Verbal, toate documentele de evidenţă a membrilor, evidenţă financiară şi patrimonială, evidenţe pe suport magnetic,
ştampilele etc.
x) Nerespectarea obligaţiilor de transfer de evidenţe, atât ca predare cât şi ca primire, atrage după sine sancţiuni
statutare ce pot merge până la excluderea din PRD ROMANIA a membrilor responsabili.
(3) Convocarea Delegaţiilor Permanente
a) Hotărârile de convocare ale Delegaţiilor Permanente se emit cu cel puţin 10 zile înaintea datei de desfăşurare în
toate cazurile.
b) Hotărârile de convocare trebuie să cuprindă data, ora, locul şi proiectul ordinei de zi.
c) Hotărârile de convocare ale Delegaţiilor Permanente se comunică membrilor acestora, precum şi persoanelor care
participă cu drept de vot consultativ prin convocator semnat de luare la cunoştinţă sau prin poştă electronică, fax sau
scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
d) Hotărârile de convocare în şedinţă extraordinară a Birourilor Politice Locale şi a Birourilor Politice
Provincial/Judetean sau Regional se comunică de către secretariatul organismului respectiv imediat membrilor
acestora prin orice mijloace disponibile.
e) Alegerea delegaţilor la Conferinta Nationala se va face individual la propunerea Biroului Politic Provincial/Judetean
sau Regional de către Delegaţia Permanentă Provinciala/Judeteana sau Regionala.
f) În Delegaţia Permanentă votul deschis se exercită prin vot nominal de preşedinţii filialelor teritoriale, ori de câte ori
acest vot se exercită în executarea unui mandat expres.
g) Delegaţii sau reprezentanţii de drept ai organizatiilor locale,provincial/judetene sau regionale la întrunirile
organismelor de conducere superioare la care participă pot primi, din partea organizaţiilor sau organismelor pe care le
reprezintă, mandat privind votul pro sau contra asupra unei probleme aflate pe ordinea de zi a şedinţei organismului
respectiv.
h) Nerespectarea mandatului încredinţat va fi analizată la prima întrunire a organismului care a desemnat delegatul
sau reprezentantul, putându-se propune sancţionarea acestora proporţional cu gravitatea faptelor.
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i) În absenţa preşedintelui şedinţele organismelor de conducere vor fi conduse de către unul dintre vicepreşedinţi,
desemnat de către preşedinte, sau in lipsa unei desemnări de către vicepreşedintele cu cel mai mare număr de voturi
primite la ultimile alegeri, prezent la întrunire.
ART.27. REZULTATELE LA ALEGERI
(1) Organizaţiile locale cu rezultate peste media pe provincie/judeţ înregistrate de partid la ultimele alegeri locale,
pentru Consiliul Judeţean, vor primi o bonificaţie.
(2) În privinţa rezultatului obţinut la ultimele alegeri locale, pe lângă rezultatul procentual, se va ţine cont şi de numărul
de voturi obţinut în respectiva localitate din numărul total de voturi obţinute de PRD ROMANIA în provincia/judeţul
respectiv.
(3) Norma de reprezentare va fi stabilită de Biroului Politic Provincial/Judetean sau Regional.
(4) Preluarea conducerii organizaţiilor locale sau a filialelor teritoriale de către organismele nou alese, se face după
termenul statutar prevăzut pentru depunerea contestaţiilor şi validarea alegerilor de către organismele ierarhic
superioare abilitate a lua această decizie.
(5) Până la validare, conducerea organizaţiilor locale, provinciale/judetene sau regionale este asigurată de vechile
organisme alese sau numite, cu toate responsabilităţile ce sunt atribuite respectivului organism de conducere.
(6) După validare, vechile organisme de conducere sunt obligate să transfere către noua conducere pe bază de
Proces Verbal, toate documentele de evidenţă a membrilor, evidenţă financiară şi patrimonială, evidenţe pe suport
magnetic, ştampilele etc.
(7) Nerespectarea obligaţiilor de transfer de evidenţe, atât ca predare cât şi ca primire, atrage după sine sancţiuni
statutare ce pot merge până la excluderea din PRD ROMANIA a membrilor responsabili
ART.28. ORGANELE DE CONDUCERE ALE PRD ROMANIA
(1) PRD are ca si organe de conducere la nivel national urmatoarele:
a) Conferinta Nationala- este organul de conducere al PRD ROMANIA care se tine la infiintare si dupa completarea
tuturor structurilor organizatorice si din 4 in 4 ani.
b) Consiliul National- este organul de conducere al PRD ROMANIA care se tine intre conferinte, ales prin vot secret
de Conferinta Nationala pentru o perioadă de patru ani,se întruneşte anual şi, în mod extraordinar, la convocarea
Biroului Permanent National.
c) Biroul Permanent National- este organul de conducere al PRD ROMANIA care coordoneaza si conduce partidul
intre Consiliile Nationale, se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui sau
presedintelui executiv al PRD ROMANIA, a Biroului Permanent Naţional sau a cel puţin 1/3 din numărul membrilor săi.
d) Presedintele PRD Romania este conducatorul de fapt si de drept al partidului.Presedintele PRD ROMANIA
este presedintele PRD CENTRAL,deoarece partidul este unitar in toate tarile unde se afla si alegerea sa se face
conform Statutului PRD CENTRAL. El reprezinta partidul in relatiile cu tertii.
e) Presedintele executiv al PRD Romania este si el conducatorul de fapt si de drept partidului in lipsa presedintelui,
impreuna cu celelalte forme de conducere colectiva. El va fi ales conform prezentului Statut-Regulament. Si el
reprezinta partidul in relatiile cu tertii.
ART.29. ORGANELE DE CONDUCERE REGIONALE SI PROVINCIALE/JUDETENE ALE PRD ROMANAIA
(1) PRD ROMANIA are ca si organe de conducere la nivel Regional si Provincial/judetean urmatoarele:
a)- Conferinta Regionala sau Provinciala/Judeteana- este organul de conducere colectiva a partidului la nivel
Regional si Provincial/Judetean,se tine o data pe an pentru bilant si prezentarea darii de seama si la patru ani pentru
alegeri; Convocarea Conferintei Organizatiei Regionale sau Provinciale/Judetene se face de catre Biroul Executiv
Regional sau Provincial/Judetean sau de catre un numar de membrii reprezentand 1/3 din totalul acestora. Biroul
Executiv poate convoca si conferinte extraordinare cu ocazia unor evenimente deosebite sau la cererea a cel putin
unei treimi din numarul membrilor Biroului Executiv.
b)- Consiliul Executiv Regional sau Provincial/Judetean- este organul de conducere colectiva a partidului la nivel
Regional si Provincial/Judetean , este ales pe o perioada de patru ani, se tine intre doua Conferinte,se reuneste in
sesiuni de lucru trimestriale sau ori de cate ori este necesar.
c)- Biroul Executiv Regional sau Provincial/Judetean- este organul de conducere al partidului care coordoneaza si
conduce partidul la nivel Regional sau Provincial/Judetean;
d)-Presedintele Organizatiei Regionale sau Provinciale/Judetene este conducatorul de fapt si de drept al PRD
ROMANIA la nivel regional si provincial/judetean.
ART.30. ORGANELE DE CONDUCERE LOCALE ALE PRD ROMANIA
(1) PRD are ca si organe de conducere locale urmatoarele:
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a)- Adunarea Generala a Organizaţiei Locale a PRD ROMANIA de pe raza teritorială a secţiei de votare este forul
de conducere al organizaţiei,se constituie din toti membrii PRD ROMANIA şi se desfăşoară de regulă lunar, la
convocarea Consiliului Local.
Adunarea generală de alegeri a organizaţiei PRD ROMANIA se desfăşoară anual.
Adunarea generală extraordinară a organizaţiei PRD ROMANIA de pe raza teritorială a secţiei de votare se convoacă
la solicitarea Biroului Executiv al organizaţiei, la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei sau la
solicitarea organelor de conducere ierarhic superioare.
b)- Consiliul Local - este organul de conducere al partidului la nivel local intre doua Adunari Generale , ales pe o
perioada de patru ani ,care asigura conducerea curenta a Organizatiei Locale si se reuneste in sesiuni de lucru
trimestriale sau ori de cate ori este necesar.
c)– Biroul executiv- este organul de conducere si coordonare al partidului la nivel local, se intalneste in sedinte de
lucru de cel putin doua ori pe luna si conduce activitatea Organizatiei Locale in perioada dintre sedintele Consiliilor
Locale
d)-Presedintele organizatiei locale este conducatorul de fapt si de drept al PRD ROMANIA la nivel local.
ART.31. ORGANELE DE CONDUCERE LA NIVEL DE GRUPE MINIME DE MEMBRI ALE PRD ROMANIA
(1) PRD are ca si organ de conducere la nivel de grupe minime de membri pe coordonatorul politic. Acesta este cel
mai mic reprezentant al partidului,unde din 5 membri ai unei grupe minime de membri,unul trebuie sa fie sef.
ART.32. COMPONENTA ORGANELOR DE CONDUCERE NATIONALE
(1) Conferinta Nationala se constituie din delegaţi aleşi de Conferinţele Organizaţiilor Regionale si
Provinciale/judeţene, în baza Normei de reprezentare stabilită de prezentul Statut-Regulament de Organizare si
Functionare a PRD ROMANIA şi se întruneşte o dată la patru ani, la convocarea Consiliului Naţional.
(2) Consiliul National este compus din :
- Presedintele PRD ROMANIA
-Presedintele executiv al PRD ROMANIA
-un prim-vicepresedinte numit de presedintele partidului,care va coordona si ceilalti prim vicepresedinti sau
vicepresedinti.
-prim vicepresedintii PRD ROMANIA ,care sunt Presedintii de Organizatii Regionale,
-vicepresedintii PRD ROMANIA,care sunt presedintii de Organizatiilor Provinciale/judetene,
- presedintii structurilor interne ale PRD ROMANIA
- membri alesi de Conferinta Nationala
(3) Biroul Permanent National
a) Biroul Permanent National este alcatuit din:presedintele PRD ROMANIA ,Presedintele Executiv al PRD ROMANIA,
Presedintele de Onoare a PRD ROMANIA,Prim vicepresedintii si Vicepresedintii,Secretarul Executiv al partidului,liderii
structurilor interne nationale.
b) La lucrările Biroului Permanent Naţional participă, fără drept de vot, următorii: liderii Grupurilor Parlamentare şi
Europarlamentare ale PRD ROMANIA, preşedinţii PRD ROMANIA ale celor două Camere ale Parlamentului, primulministru PRD ROMANIA, purtătorul de cuvânt al PRD ROMANIA şi alţi invitaţi.
c) Biroul Permanent Naţional este statutar întrunit în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor prevăzuţi anterior si
adoptă hotărâri cu votul majorităţii celor prezenţi.
(4) Presedintele si presedintele Executiv al PRD ROMANIA
a) Presedintele PRD ROMANIA este si presedintele PRD CENTRAL,este coordonatorul partidului ,cu autoritate de
conducere, decizionala si de reprezentare a intereselor partidului, numit prin Statutul PRD CENTRAL,prin prezentul
Statut- Regulament si investit ulterior si de Conferinta Nationala a partidului.
b) Presedintele executiv este numit initial de catre presedintele PRD ROMANIA ,apoi este investit direct de Conferinta
Nationala a partidului ca autoritate de conducere, decizionala si de reprezentare a intereselor partidului,in lipsa
presedintelui.
b) In aceasta calitate, Presedintele Executiv exercita conducerea intregii activitati a partidului in lipsa presedintelui,
este Presedintele Biroului Permanent National si al Consiliului National si conduce lucrarile acestora direct sau ,in
lipsa sa,delegand atributiile de conducere unui Prim-vicepresedinte sau altui membru numit de acesta.
ART.33. COMPONENTA ORGANELOR DE CONDUCERE REGIONALE SI PROVINCIALE/JUDETENE
(1) Conferinta Regionala sau Provinciala/Judeteana.
a) Conferinta Provinciala/Judeteana este alcatuita din delegatii alesi de catre Adunarile Generale ale Organizatiilor
Locale pe baza normei de reprezentare stabilita de Biroului Executiv Local.
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b) Conferinta Regionala este alcatuita din delegatii alesi de catre Conferintele Provinciale/Judetene ale Organizatiilor
Provinciale/Judetene pe baza normei de reprezentare stabilita de Biroul Executiv Provincial/Judetean.
(2) Consiliul Executiv Regional sau Provincial/Judetean- este alcatuit din Presedintii Organizatiilor Locale, membrii
Biroului Executiv Regional sau Provincial/Judetean, parlamentarii şi primarii partidului, liderii structurilor interne ale
PRD ROMANIA la nivel de Regiune si Provincie/judet şi alţi membri aleşi prin vot de către Conferinţa Regionala sau
Provinciala/Judeţeană.
(3) Biroul Executiv Regional sau Provincial/Judetean - este alcatuit din Presedintii Organizatiilor Locale la nivel
Provincial/Judetean si din Presedintii Organizatiilor Provinciale la nivel Regional şi alţi membri aleşi prin vot de către
Conferinţa Regionala sau Provinciala/Judeţeană.
(4) Presedintele Organizatiei Regionale sau Provinciale/Judetene
ART.34. COMPONENTA ORGANELOR DE CONDUCERE LOCALE
(1) Adunarea Generala a Organizaţiei Locale a PRD ROMANIA- se constituie din toţi membrii organizaţiei PRD
ROMANIA de pe raza teritorială a secţiei de votare.
(2) Consiliul Local – este organul de conducere al partidului la nivel local.
a) Consiliul Local este alcatuit din minimum 15 membri. Numărul membrilor Consiliului Executiv Local va fi stabilit de
către Biroului Executiv Provincial/Judeţean, în funcţie de numărul membrilor, performanţele electorale, numărul
secţiilor de votare, structura administrativă a localităţii şi populaţie.
b) Consiliul Local este compus din Preşedintele, Primvicepreşedintele, Vicepreşedinţii şi Secretarul Organizatiei
Locale, Preşedinţii Organizaţiilor Locale de Tineret, Femei şi Pensionari, aleşii locali precum şi alţi membri aleşi prin
vot de către Adunarea Generala.
(3) Biroul Executiv- asigura conducerea curenta a Organizatiei Locale .
a) Biroul Executiv Local este format din minimum 21 de membri si este compus din: Presedinte, Primvicepreşedinte,
Secretar General, Vicepresedinti, Secretari executivi, Preşedinţii Organizaţiilor Provinciale/Judeţene de Tineret, Femei
şi Pensionari (daca nu deţin una din funcţiile anterioare), Trezorier si membri.
b) La nivelul Biroului Executiv Local, una din sedinte este rezervata intalnirii cu liderii si viceliderii Celulelor Politice.
(4) Presedintele Organizatiei Locale

CAP.VI. ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE LOCALE ALE PRD ROMANIA
ART.35. ATRIBUTIILE LIDERULUI SI VICELIDERULUI CELULEI POLITICE
(1) Liderul si viceliderul au urmatoarele atributii:
a) Promoveaza doctrina politica si programul Partidului;
b) Informeaza membrii Celulei Politice despre hotararile adoptate de organele partidului;
c) Urmaresc incasarea cotizatiilor de la membrii Celulei Politice;
d) Mobilizeaza membrii Celulei politice pentru participarea la actiunile si programele initiate de Partid ;
e) Coopteaza noi membri in partid.
ART.36. ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI ORGANIZATIEI LOCALE
(1) Presedintele organizaţiei locale are următoarele atribuţii:
a) reprezintă organizatia in diferite foruri si partidul în relaţiile oficiale în zona lui de activitate si în relaţiile cu
autorităţile publice, alte partide şi societatea civilă;
b) coordonează activitatea organizaţiei,conduce şedinţele organelor de conducere si prezidează şedinţele Biroului
Executiv Local şi ale Adunării Generale
c) participă la şedinţele forurilor superioare, informand permanent cu privire la activitatea sau la evenimentele
petrecute în organizaţia pe care o conduce.
d) se asigură de bunul mers al activităţilor de cooptare de noi membri.
e) urmăreşte activitatea preşedinţilor de Celule Politice şi informează Biroul Executiv Local cu privire la rezultatele
constatate,
f) supune aprobării organismelor de conducere locale măsurile pentru aplicarea hotărârilor conducerii teritoriale a
partidului;
g) numeşte şi revocă secretarul – trezorier al organizaţiei şi răspunde direct de modul în care acesta îşi îndeplineşte
atribuţiile;
h) răspunde de asigurarea încasării cotizaţiilor, de respectarea termenelor de rezolvare a cererilor de înscriere în PRD
ROMANIA ,de transmitere a bazelor de date lunare la Secretariat şi de achitarea obligaţiilor financiare ale organizaţiei
la nivel local si pentru esalonul superior
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i) asigură respectarea şi aplicarea hotărârilor tuturor forurilor de conducere de la toate nivelurile.
j) semnează actele oficiale ale organizaţiei în limita competenţelor.
k) trasează sarcini primvicepreşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului, pentru ducerea la îndeplinire a programului
politic şi a obiectivelor partidului.
ART.37. ATRIBUTIILE BIROULUI ORGANIZATIEI LOCALE
(1) Biroul organizaţiei locale are următoarele atribuţii:
a) coordonează şi îndrumă activitatea organizaţiilor PRD ROMANIA constituite pe raza secţiilor de votare;
b) organizează acţiuni şi manifestări cu caracter politic, cultural, educativ, civic ş.a., în conformitate cu programul de
activitate aprobat de Adunarea Generala a Organizaţiei Locale,
c) organizează întruniri de informarea cetăţenilor cu privire la acţiunile, doctrina şi Programul Politic al PRD, asigură
consultanţă pe diferite teme de interes şi organizează sistemul de relaţii cu publicul;
d) supune dezbaterii membrilor de partid principalele probleme cu care se confruntă cetăţenii şi propune
reprezentanţilor PRD ROMANIA în administraţia publică locală soluţii pentru rezolvarea lor;
e) evaluează conducerea operativă a organizaţiilor de la nivelul secţiilor de votare,analizează activitatea primarului,
viceprimarilor şi a consilierilor locali, membri ai PRD ROMANIA ;
f) aprobă cererile de înscriere în organizaţie,
g) informează periodic Birourile organizaţiilor constituite pe raza secţiilor de votare şi conducerea ierarhic superioară
cu privire la activităţiile desfăşurate şi hotărârile adoptate;
h) analizează şi hotărăşte asupra contestaţiilor cu privire la dobândirea calităţii de membru de partid;
i) tine evidenţa membrilor de partid la nivelul organizaţiei locale;
j) transmite organizaţiei ierarhic superioare copia documentelor de aderare la PRD ROMANIA în vederea inregistrarii
si centralizării datelor membrilor de partid în Registrul Regional sau Provincial/Judeţean de evidenţă a membrilor;
k) administrează patrimoniul organizaţiei şi realizează inventarul la nivelul organizaţiei locale;
l) incaseaza cotizatiile,gestionează fondurile si celelalte surse de finanţare si mijloacele materiale ale organizaţiei;
m) decide asupra cheltuielilor curente, organizatorice sau administrative;
n) organizează, din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de partid ierarhic superioare, sondaje de
opinie,prelucrează rezultatele acestora şi le transmite operativ organelor de conducere ale partidului competente să ia
decizii;
o) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor proprii sau ale organelor de partid ierarhic superioare;
p) sancţionează sau propune, după caz, sancţionarea membrilor de partid, la nivel local
r) adoptă poziţii publice asupra hotărârilor şi iniţiativelor autorităţilor administraţiei publice locale, la nivel local;
s) organizează şi coordonează campaniile electorale ale partidului,valideaza sau invalidează rezultatele alegerilor în
organizaţiile de la nivelul secţiilor de votare
t) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale şi ale organelor de conducere ierarhic superioare
u) informează periodic organele de conducere ierarhic superioare asupra acţiunilor şi activităţilor organizaţiei, precum
şi cu privire la hotărârile proprii;
(v) hotărăşte asupra contestaţiilor la hotărârile sau deciziile organelor de conducere ale organizaţiilor constituite pe
raza teritorială a secţiilor de votare;
w) hotărăşte asupra sancţionării membrilor Birourilor organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare;
x) hotărăşte asupra dizolvării organizaţiilor constituite pe raza teritorială a secţiilor de votare ;
y) propune Adunării generale sau Conferinţei, după caz, candidaţii organizaţiei pentru organele de conducere ale
PRD,ierarhic superioare sau candidaţii pentru funcţii în cadrul administraţiei publice locale şi centrale,
z) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Adunării generale, ale Biroului organizaţiei Regionale sau
Provinciale/judeţene sau, ale Biroului organizaţiei locale
q) efectuează selecţia şi propune Adunării Generale listele de candidaţi pentru alegerile locale – primari şi consilieri
locali – şi le transmite spre definitivare esalonului superior;
a1) planifică, conduce, coordonează şi monitorizează activitatea organizaţiei de la nivelul secţiilor de votare şi pe
cartiere în intervalul dintre Adunările Generale;
b1). organizează campaniile electorale la nivelul secţiilor de votare şi pe cartiere şi răspunde în faţa Biroului Politic
Local de îndeplinirea obiectivelor electorale;
c1) contribuie la întocmirea proiectelor de dezvoltare locală;
d1) propune Biroului Politic Local lista de candidaţi pentru consilierii locali;
e1) îndeplineşte hotărârile organismelor de conducere superioare;
f1) organizează activităţile necesare îndeplinirii atribuţiunilor sale;
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g1) propune Biroului Politic Local aplicarea de sancţiuni.
ART.38. ATRIBUTIILE CONSILIULUI LOCAL
(1) Consiliul Local are urmatoarele atributii:
a) actioneaza pentru promovarea doctrine PRD ROMANIA, pentru realizarea politicii si programului partidului, in
conditiile specifice ale localitatilor respective;
b) conlucreaza cu structurile partidului pentru dezvoltarea acestuia si consolidarea sa organizatorica;
c) propune candidati ai partidului pentru alegerile locale si parlamentare;
d) cu aprobarea Biroului Executiv Regional sau Provincial/Judetean, Organizatiile cu peste 500 de membri, pot sa-si
gestioneze propriul buget de venituri si cheltuieli;
e) alege, prin vot, membrii Biroului Executiv Local;
f) analizează activitatea aleşilor locali şi ai reprezentanţilor în administraţia locală
g) urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor şi hotărârilor adoptate în forurile superioare de conducere locale şi
centrale
(2) Hotararile Consiliului Local se adopta cu majoritate simpla de voturi. Consiliul Local se reuneste la convocarea
Presedintelui Organizatiei Locale si poate fi convocat in sedinta si de un numar din membrii sai reprezentand 1/3 din
totalul acestora.
ART.39. ATRIBUTIILE ADUNARII GENERALE
(1) Adunarea Generala a Organizatiei Locale are urmatoarele atributii:
a) analizeaza si hotaraste cu privire la activitatea Consiliului Local;
b) alege, prin vot secret Presedintele executiv, Secretarul General, un numar minim de Vicepresedinti ai Organizatiei
Locale, un numar minim de Secretari executivi, Presedinta Organizatiei de Femei, Presedintele Organizatiei de
Pensionari, Presedintele Organizatiei de Tineret, membrii Consiliului Executiv Local si delegatii la conferinta organului
ierarhic superior, pe baza normelor de reprezentare stabilite de Biroul Executiv Regional sau Provincial/Judetean
c) Desemneza candidatii si aprobă listele de candidaţi pentru alegerile locale – primar şi consilieri locali – propuse de
către Birourile Executive Locale şi le supune spre definitivare şi validare forurilor superioare.
d) analizează activitatea desfăşurată de organele de conducere alese precum şi a membrilor aleşi sau numiţi în
administraţia locală şi aprobă programele de activitate ale acestora;
e) alege membrii Biroului Executiv pe o perioadă de 4 ani şi îi revocă atunci când se impune. Revocarea o poate cere
esalonul superior sau o treime din membrii cu drept de vot ai organizaţiei;
f) aprobă la nivel local măsurile necesare realizării Programului şi strategiei partidului;
g) validează măsurile organizatorice necesare dezvoltării organizaţiei;
h) dezbate şi aprobă raportul de gestiune şi acordă descărcare pentru execuţia bugetară;
i) alege delegaţii la Conferinţa Provinciala/judeteana sau Regionala
(2) Adunarea Generala este organism deliberativ.
(3) Presedintele Organizatiei locale este si Presedintele Consiliului Local si Presedintele Biroului Executiv Local.

CAP.VII. ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE PROVINCIALE/JUDETENE SI
REGIONALE ALE PRD ROMANIA
ART.40. ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI ORGANIZATIEI PROVINCIALE/JUDETENE SI REGIONALE
(1) Presedintele Organizatiei Regionale sau Provinciale/Judetene reprezinta partidul in relatiile oficiale la nivel
Provincial/Judetean sau Regional si are urmatoarele atributii:
a) prezideaza sedintele Consiliului Executiv Provincial/Judetean sau Regional si ale Biroului Executiv
Provincial/Judetean sau Regional, la care participa informand pe membrii acestora cu privire la activitatea pe care o
desfăşoară si activitatea partidului in teritoriu;
b) supune aprobarii organismelor de conducere masurile pentru aplicarea hotararilor conducerii nationale si centrale a
partidului;
c) informeaza permanent conducerea nationala si centrala cu privire la activitatea Organizatiei Provinciale/Judetene
sau Regionale si evenimentele politice importante petrecute in zona sa;
d) participa la toate sedintele Biroului Permanent National şi ale Consiliului National al partidului si la forurile centrale
cand este solicitat;
e) vizează carnetele de partid;
f) coordonează, planifică şi monitorizează activitatea generală a Organizatiei Provinciale/Judetene sau Regionale
g) in lipsa presedintelui, prim-vicepresedintele preia atributiile, fiind loctiitorul acestuia.
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h) propune măsuri disciplinare, urmăreşte activitatea membrilor din toate structurile locale
i) atribuie sarcini, indatoriri şi stabileşte atribuţiile prim-vicepreşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului
j) propune Biroului Executiv Provincial/Judeţean sau Regional , cuantumul cotizaţiilor pentru aleşii locali şi membrii cu
funcţii de conducere
k) decide asupra modului de comunicare al partidului şi stabileşte persoanele care pot transmite mesajele partidului
către instituţiile mass-media
l) propune criterii de evaluare pentru activitatea depusă de membrii partidului
m) semnează recomandările pentru candidaţii în alegerile locale şi reprezentanţii în administraţia locală.
(2) Preşedintele Organizatiei teritoriale este de drept şi preşedintele Biroului Executiv Provincial/Judetean ori Regional
şi are următoarele atribuţii specifice:
a) propune cooptarea de membri supleanţi în organismele de conducere teritoriale pe locurile devenite vacante, până
la organizarea de noi alegeri;
b) stabileşte schema organizatorică a aparatului de lucru al partidului la nivel Provincial/judeţean sau regional şi
angajează personalul necesar acestui aparat;
c) numeşte şi revocă secretarul coordonator şi trezorierul organizatiei şi răspunde direct de modul în care aceştia îşi
îndeplinesc atribuţiile;
d) răspunde de asigurarea încasării cotizaţiilor, de respectarea termenelor de rezolvare a cererilor de înscriere în PRD
ROMANIA, de transmitere a bazelor de date lunare la Secretariatul General al PRD ROMANIA şi de achitarea
obligaţiilor financiare ale organizatiei la nivel provincial/judetean,regional şi naţional precum si de gestiunea bunurilor
mobile şi imobile precum şi de fondurilor partidului;
e) conduce negocierile politice
ART.41. ATRIBUTIILE BIROULUI EXECUTIV PROVINCIAL/JUDETEAN SI REGIONAL
(1) Biroul Executiv Regional sau Provincial/Judetean are urmatoarele atributii:
a) conduce activitatea Organizatiei Regionale sau Provinciale/Judetene in perioada dintre sedintele Consiliului
Executiv;
b) asigura legatura cu organele de conducere ierarhice si urmareste indeplinirea hotararilor organelor
centrale,nationale,regionale si provinciale/judetene de conducere;
c) elaboreaza si dezbate toate proiectele de hotarari si documentele care se vor discuta si aproba in sesiunile
Consiliului Executiv;
d) urmareste incasarea cotizatiilor de la membri si tine evidenta Registrului Special al Cotizatiilor;
e) administreaza patrimoniul;
f) indeplineste orice alte atributii din insarcinarea Consiliului Executiv, al Biroului Executiv si al Presedintelui;
g) avizeaza adeziunile de primire in partid a noi membri si organizeaza activitatea de evidenta a membrilor de partid.
h) alege, prin vot secret, pe baza normelor de reprezentare, delegatii la Congresul Partidului si desemneaza prin vot
deschis candidatii pentru organele superioare de conducere ale partidului;
i) aproba programul de activitate pe perioada urmatoare, linia politică de acţiune stabilită de forurile de conducere
superioară ale partidului;
j) coordoneaza, planifică , monitorizează si conduce activitatea sa si a Organizatiilor Locale
k) conlucreaza cu structurile partidului pentru dezvoltarea acestuia si consolidarea sa organizatorica;
l) initiaza si conduce actiuni de interes civic;
m) reprezinta partidul in relatiile cu autoritatile locale, cu organizatiile locale ale celorlalte partide, precum si cu tertii,
indeplineste orice alte atributii din insarcinarea organelor ierarhic superioare;
n) deschide conturi in banci, raspunde de patrimoniu si de gestionarea mijloacelor financiare, intocmeste bugetul de
venituri si cheltuieli la nivel regional sau provincial/judetean;
o) convoaca Conferinta Organizatiei o data pe an pentru bilant si prezentarea darii de seama, la doi ani pentru
prezentarea bilantului, darii de seama, adoptarea programului de activitate si la 4 ani pentru alegeri;
p) desemnează trezorierul Organizatiei
r) propune Biroului Executiv National şi Central,candidaţii pentru funcţiile din Guvern, din administraţia centrală şi
pentru Parlament
s) propune lista delegaţilor pentru participarea la Conferinta;
t) hotărăşte convocarea Adunărilor Generale când e cazul;
u) stabileşte strategia campaniilor electorale la nivel Provincial/Judeţean sau Regional, organizează campaniile
electorale şi răspunde în faţa conducerii de îndeplinirea obiectivelor electorale;
v) validează propunerea preşedintelui de numire sau revocare a membrilor partidului în funcţiile de la nivel
provincial/judeţean sau regional ;
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w) întocmeşte listele cu propunerile de candidaţi pentru funcţiile din administraţia publică centrală şi le înaintează spre
validare Consiliului Naţional Executiv;
x) conduce campania electorală potrivit strategiei electorale aprobate
y) aprobă propunerile de cooptare de membri în Birourile Executive Locale în cazul unor regrupări ale forţelor politice
la nivel local;
z) hotărăşte excluderea membrilor de partid in conditiile stabilite prin statut
q) organizează cercuri de studii, biblioteci, conferinţe, întruniri şi alte asemenea activităţi.
a1) în situaţii deosebite, când organismele de conducere la nivel local, cu excepţia municipiului reşedinţă de
Provincie/judeţ,sau regiune ,activează ineficient sau în afara prevederilor Statutului sau a strategiei partidului, poate
hotărî dizolvarea Biroului Executiv Local sau demiterea Preşedintelui acestuia.
b1) poate acorda derogări
c1) numeşte Birouri Locale Interimare sau, în cazul organizaţiilor în curs de constituire, nuclee de conducere;
d1) poate propune, Biroului Permanent National, candidaţii pentru funcţiile de primar al municipiului reşedinţă de judeţ
şi preşedinte al Consiliului Provincial/Judeţean sau Regional;
e1) validează sau invalidează rezultatele alegerilor în organizaţiile locale, cu excepţia organizaţiilor de la nivelul
secţiilor de votare şi de cartier;
f1) definitivează şi validează listele de candidaţi pentru consilieri locali propuse de către Birourile Executive Locale şi
aprobate de Adunările Generale;
g1) ordonează şi definitivează lista candidaţilor pentru Consiliul Executiv Provincial/Judeţean şi pentru primari pe care
o propune spre validare
h1) stabileşte propunerile de candidaţi pentru alegerile parlamentare,
i1) împuterniceşte organizaţiile locale pentru a-şi ţine evidenţa financiar–contabilă proprie.
ART.42. ATRIBUTIILE CONSILIULUI EXECUTIV PROVINCIAL/JUDETEAN SI REGIONAL
(1) Consiliul Executiv Regional sau Provincial/Judetean are urmatoarele atributii:
a) actioneaza pentru promovarea doctrine politice, pentru realizarea politicii si programului partidului, in conditiile
specifice ale provinciei/judetului sau regiunii respective;
b) alege, prin vot, membrii Biroului Executiv Provincial/Judetean sau Regional;
c) intocmeste liste cu propuneri privind candidatii pentru alegerile locale si parlamentare;
d) se pronunta asupra propunerilor de dizolvare a Celulelor politice
e) adopta hotararile de dizolvare ale Consiliilor Executive Locale, in situatiile prevazute in Statutul partidului, si
numeste conducerile interimare.
f) analizează activitatea aleşilor locali şi ai reprezentanţilor în administraţia locală
g) urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor şi hotărârilor adoptate în forurile superioare de conducere locale şi
centrale
i) analizează activitatea organelor de conducere locale alese, a parlamentarilor şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în
administraţia publică locală;
j) îndeplineşte hotărârile conducerii nationale si centrale a partidului şi asigură punerea în aplicare a măsurilor pentru
realizarea Programului şi a strategiei partidului;
k) stabileşte priorităţile de dezvoltare locală, proiectele şi programele, precum şi modalităţile de implicare a structurilor
şi a organelor locale în realizarea lor efectivă;
l) evaluează dezvoltarea structurilor din teritoriu în ce priveşte numărul de membri, activitatea, audienţa
reprezentanţilor locali, dotarea logistică şi materială precum şi asigurarea mijloacelor financiare necesare unei bune
funcţionări şi reprezentări;
m) validează listele de candidaţi pentru consilieri provinciali/judeţeni sau regionali propuse de către Biroul Executiv;
n) validează lista de candidaţi pentru primari aprobată de Adunarea Generală şi definitivată de Biroul Executiv
Provincial/Judetean sau Regional , cu excepţia municipiilor reşedinţă de provincie/judeţ sau regiune;
o) hotărăşte cu privire la sancţiunile propuse de către Biroul Executiv;
p) alege delegaţii la Conferinta la propunerea Biroului Executiv;
r) aprobă şi transmite spre validare Consiliului Naţional Executiv candidaţii pentru alegerile parlamentare, în cazul
Organizatiilor provinciale/judetene sau regionale care au obţinut la ultimele alegeri rezultate electorale peste media
naţională a partidului, la votul pentru lista de consilieri provinciali/judeţeni sau regionali şi la votul pentru Parlamentul
European;
s) aprobă şi propune Biroului Permanent National candidaţii pentru alegerile parlamentare, în cazul Organizatiilor
provinciale/judetene sau regionale care au obţinut la ultimele alegeri rezultate electorale sub media naţională a
partidului, la votul pentru lista de consilieri provinciali/judeţeni sau regionali si la votul pentru Parlamentul European;
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t) în cazuri excepţionale, aprobă cooptarea în funcţii, peste structura aleasă, a unor personalităţi locale care s-au
înscris în partid, la propunerea Biroului Executiv ;
u) validează propunerile de dobândire a calităţii de membru activ înaintate de organizaţiile locale;
v) în situaţii deosebite, când organismele de conducere la nivelul municipiului reşedinţă de Provincie/judeţ sau regiune
activează ineficient sau în afara prevederilor Statutului sau a strategiei partidului, poate hotărî dizolvarea Biroului
Executiv Local al municipiului reşedinţă de judeţ sau demiterea preşedintelui acestuia.
(2) Hotararile Consiliului Executiv Provincial/Judetean sau Regional se adopta cu majoritate simpla de voturi. Consiliul
Executiv Provincial/Judetean sau Regional se reuneste la convocarea Presedintelui Organizatiei Provinciale/Judetene
sau Regionale si poate fi convocat in sedinta si de un numar din membrii sai reprezentand 1/3 din totalul acestora
ART.43. ATRIBUTIILE CONFERINTEI ORGANIZATIEI PROVINCIALE/JUDETENE SI REGIONALE
(1) Conferinţa Organizatiei Regionale sau Provinciale/Judetene are următoarele atribuţii :
a) analizeaza si hotaraste cu privire la activitatea Consiliului Executiv Provincial/Judetean sau Regional al Partidului,
activitatea Comisiei de Etica, Litigii si Petitii si a Comisiei de Cenzori la nivel provincial/judetean sau regional,
desfasurata pe perioada exercitarii mandatului;
b) directioneaza, pe baza programului partidului, activitatea Organizatiilor Locale;
c) alege, prin vot secret, Presedintele Organizatiei Provinciale/Judetene sau Regionale, Presedintele executiv,
Secretarul General, Prim-vicepresedintele , un numar minim de Vicepresedinti, un numar minim de secretari executivi,
Presedinta Organizatiei de Femei, Presedintele Organizatiei de Pensionari, Presedintele Organizatiei de Tineret si
membrii Consiliului Executiv Provincial/Judetean sau Regional, ai Comisiei de Etica si ai Comisiei de Cenzori la nivel
provincial/judetean sau regional;
d) aproba propunerile de candidati pentru alegerile locale si parlamentare;
e) hotărăşte măsurile de realizare a Programului şi a strategiei partidului la nivel provincial/judetean sau regional;
f) aprobă şi susţine elaborarea şi participarea conducerii locale la proiectele şi programele de dezvoltare regională şi
locală;
g) coordonează şi definitivează modalităţile de integrare a specialiştilor locali în proiectele şi programele aflate în lucru
la nivel naţional;
h) alege preşedintele organizatiei provinciale/judetene sau regionale;
i) alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, vicepreşedinţi, membri şi membrii supleanţi ai
Biroului Executiv;
j) alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, membrii Comisiei de Cenzori si Preşedintele
Comisiei de Cenzori care este ales de membri prin vot secret;
k) dezbate raportul Comisiei de Cenzori şi acordă descărcare pentru execuţia bugetară;
l) analizează activitatea organelor de conducere pe care le-au ales şi a reprezentanţilor numiţi sau aleşi în
administraţia publică locală şi dispune măsurile necesare pentru o mai bună reprezentare politică;
m) evaluează activitatea reprezentanţilor săi în Parlament şi asigură modalităţile de susţinere a intereselor locale.
2) Conferinta stabileste, cu majoritate simpla, daca votul hotararilor sale va fi deschis sau secret, cu exceptia situatiilor
pentru care legislatia prevede obligativitatea votului secret
(3) Hotararile Conferintei Organizatiei Provinciale/Judetene sau Regionale se adopta cu votul majoritatii simple a
membrilor prezenti si se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de catre Presedintele Organizatiei si de membrii
Secretariatului.
(4) Presedintele Organizatiei Provinciale/Judetene sau Regionale este si Presedintele Consiliului Executiv
Provincial/Judetean si Presedintele Biroului Executiv Provincial/Judetean.

CAP.VIII. ATRIBUTIILE ORGANELOR DE CONDUCERE NATIONALA ALE PRD ROMANIA
ART.44. ATRIBUTIILE PRESEDINTELUI SI PRESEDINTELUI EXECUTIV AL PRD ROMANIA
(1) Presedintele si presedintele executiv al PRD ROMANIA au urmatoarele atributii:
a) reprezinta partidul in raporturile sale cu tertii (;autorităţile publice centrale şi locale, precum şi cu alte partide sau
organizaţii din ţară sau străinătate),face declaraţii în numele partidului si conduce negocieri politice purtate în numele
Partidului.
b) convoacă şi prezidează şedinţele Biroului Permanent National, prezidează lucrările Conferintei şi orice alte
organisme de conducere ale partidului la care ia parte,
c) aproba actele care angajeaza politic partidul;
d) avizeaza candidatii partidului pentru alegerile parlamentare si locale, votata in prealabil de Biroul Permanent
National;
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e) avizeaza propunerile privind reprezentantii partidului in administratia locala si centrala, precum si in alte institutii si
organisme de importanta nationala si internationala;
f) arbitreaza, in problemele fundamentale privind doctrina,politica, unitatea si consolidarea partidului, respectarea cu
strictete a disciplinei de partid;
g) acorda titlul de membru de onoare al partidului, la propunerea Biroului Permanent National;
h) coordoneaza activitatea membrilor Consiliului Executiv National, Biroului Permanent National si a Presedintilor
Organizatiilor provinciale/Judetene sau regionale ale partidului;
i) numeste din cadrul Biroului Permanent National membri pentru gestionarea patrimoniului partidului, care semneaza
actele cu caracter financiar si de gestiune si numeşte sau revoca trezorierul partidului, la propunerea preşedintelui
Comitetului Financiar Naţional, avizată de către Secretarul general;
j) coordoneaza sau deleagă coordonarea departamentelor partidului, secretarului general sau unui vicepreşedinte;
k) evalueaza stadiul dezvoltarii partidului si propune Biroului Permanent National directii de actiune;
l) propune Biroului Permanent National, Secretarii Executivi, dupa consultarea Secretarului General.
m) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile Conferintei Nazionale sau care reies din prevederile
prezentului Statut-Regulament.
n) poate solicita Consiliului Naţional al partidului votul de încredere pentru activitatea desfăşurată de Biroul Permanent
Naţional.
j) poate să-şi aleagă consilieri politici, ale căror funcţii şi atribuţii sunt onorifice;
k) poate invita la şedinţele Biroului Permanent National orice persoană;
l) poate invita la şedinţele Consiliului Naţional Executiv anumite persoane să participe la dezbateri, cu aprobarea
Consiliului;
m) îşi poate delega unele competenţe potrivit Statutului-Regulament;
n) stabileşte responsabilităţile pe domenii ale vicepreşedinţilor şi membrilor Biroului Permanent National.
o) Validează cererile de înscriere în PRD sau de atribuire a calităţii de membru activ în cazurile deosebite prevăzute de
prezentul statut-regulament.
(2) Presedintele PRD ROMANIA,numeste presedintele executiv care la randul sau numeste primii presedinti ai
Organizatiilor Teritoriale,cu misiunea expresa de a organiza respectivele organizatii,pana la prima Agunare Generala
a PRD ROMANIA.
(3) În cazul vacantării funcţiei de Preşedinte, responsabilităţile acestei funcţii se asigură de către presedintele executiv
sau primvicepresedinte prin numire de către membrii Biroului Permanent National. În situaţia în care Preşedintele este
în imposibilitatea de a-şi exercita din motive obiective şi temporare funcţia, responsabilităţile acestei funcţii se asigură
de către presedintele executiv.
(4) În exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele partidului emite decizii.
ART.45. ATRIBUTIILE BIROULUI PERMANENT NATIONAL AL PRD ROMANIA
(1) Biroul Permanent National are urmatoarele atributii are urmatoarele atributii:
a) organizeaza si conduce activitatea partidului in conformitate cu prevederile statutare si hotararilor adoptate de
organele de conducere ale PRD ROMANIA;
b) analizeaza activitatea din diferite domenii, stadiul indeplinirii unor hotarari ale Consiliului National si stabileste
masuri pentru imbunatatirea muncii de partid;
c) aproba propunerile legislative si programele de activitate ale parlamentarilor partidului
d) aproba instructiunile si normele pentru convocarea congresului, a conferintelor locale si pentru alegerea organelor
de conducere la toate nivelurile structurii organizatorice a partidului;
e) valideaza liderii grupurilor parlamentare ale Partidului din cele doua Camere si celelalte functii eligibile din
Parlament;
f) aproba regulamentele de organizare si functionare ale structurilor instituite in cadrul partidului, structura
departamentelor si numeşte coordonatorii departamentelor in care sunt cooptati specialisti pe domenii de activitate,
membri ai Partidului
g) reprezinta partidul la nivel national in relatiile cu autoritatile publice si cu tertii;
h) desemneaza un numar minim de Secretari Executivi, la propunerea Preşedintelui, după consultarea Presedintelui
Executiv;
i) informeaza Consiliul National asupra activitatii desfasurate;
j) valideaza componenta Consiliilor Executive Provinciale/Judetene sau Regionale ale Partidului, a Birourilor
Executive, a Consiliilor Locale si a Birourilor Executive ale acestora, confirma in functie presedintii Consiliilor Executive
Provinciale/judetene sau Regionale, presedintii Comisiei de Cenzori si ai Comisiei de Etica;
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k) desemneaza, intre sesiunile Consiliului National, membri interimari, in componenta sa, la propunerea Preşedinţilor
Organizatiilor Provinciale/Judeţene sau Regionale;
l) aproba donatiile si legatele facute partidului;
m) aproba candidatii pentru alegerile locale si parlamentare;
n) elaboreaza norme de aplicare a hotararilor Conferintei Nationale;
o) se pronunta asupra propunerilor de dizolvare a Consiliilor Locale facute de catre Consiliul Executiv
Provincial/Judetean sau Regional si stabileste masurile de organizare a alegerilor locale;
p) infiinteaza si coordoneaza publicatiile nationale ale partidului;
r) poate convoca, la propunerea Presedintelui Partidului conferinte extraordinare
s) numeste comitete de initiativa, Presedinti Interimari si Birouri Executive Interimare in Provinciile/judetele sau
Regiunile in care conducerile organizatiilor au fost dizolvate sau acolo nu există aceste structuri;
t) indruma si verifica activitatea Consiliilor Executive Provinciale/Judetene sau Regionale;
u) adopta regulamentele de organizare si functionare ale organismelor partidului;
v) gestioneaza, in conditiile legii, patrimoniul partidului si numeste trezorierul partidului
w) aproba alte structuri de executie ale partidului;
x) propune Consiliului National al partidului demiterea oricarui membru al Biroului Permanent National, cu doua treimi
din voturi;
y) validează hotărârile de dizolvare a structurilor de conducere locale şi Provinciale/judeţene sau Regionale adoptate
de Biroul Permanent National
z) numeşte purtatorul de cuvant al Partidului si indeplineste orice alte atributii, date de Consiliul National
q) validează alianţe politice şi/sau electorale, fuziuni şi acorduri cu partidele politice şi/sau societatea civilă numai
după consultarea Preşedintelui de Onoare (daca exista),validează propunerile Preşedintelui şi ale Biroului Executiv
National pentru persoanele nominalizate să ocupe funcţii în structurile centrale legislative şi executive.
(2) Hotararile Biroului Politic se adopta cu majoritate simpla a voturilor membrilor prezenti.
ART.46. ATRIBUTIILE CONSILIULUI NATIONAL AL PRD ROMANIA
(1) Consiliul National al Partidului are urmatoarele atributii:
a) actioneaza pentru indeplinirea hotararilor adoptate de conferinta;
b) reglementeaza si rezolva, intre conferinte, problemele de interes general ale activitatii nationale de partid, aproba
programele nationale ale partidului si modificari ale Statutului-Regulament;
c) hotaraste principiile infiintarii, organizarii si functionarii organismelor nationale ale partidului;
e) analizează şi aprobă fuziunile cu partide politice sau alte forme de asociere precum si aliantele politice şi/sau
electorale la nivel national, stabilind politica partidului in cadrul acestora,
f) alege, intre conferinte, membri interimari in componenta sa, la propunerea Biroului Permanent National
g) analizeaza, valideaza si ia masuri cu privire la rapoartele de activitate ale Biroului Permanent National si ale
Consiliului Executiv National ;
h) analizeaza activitatea desfasurata de catre Consiliile Executive Provinciale/Judetene sau Regionale ale partidului,
stadiul si modul de infaptuire a unor hotarari specifice atributiilor statutare ale partidului
i) alege:
- Presedintele Executiv al partidului.Este declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi valabil exprimate;
- Prim-vicepresedintele partidului. Este declarat ales candidatul dintre vicepresedinti, care a obtinut cele mai multe
voturi valabil exprimate;
- Vicepresedintii Reprezentantei Nationale a partidului, intr-un numar minim in baza propunerilor Presedintelui
Executiv si ale Organizatiilor Teritoriale;
- secretarii generali adjuncţi ai PRD ROMANIA, pe baza propunerilor Preşedintelui sau ale Organizatiilor
Provinciale/Judeţene sau Regionale
j) stabileste norma de reprezentare a Organizatiilor in cadrul Conferintei;
k) aproba propunerea de candidatura pentru alegerile prezidentiale in statul de rezidenta;
l) aproba platforma electorala si programul de guvernare, stabileste tactica si strategia participarii la guvernare, politica
de coalitie guvernamentala si parlamentara;
m) stabileste linia activitatii parlamentare a grupurilor parlamentare din Camerele Parlamentului;
n) hotaraste modul de actiune politica a ministrilor si a celorlalti reprezentanti din administratia publica centrala, atunci
cand partidul participa la guvernare sau formeaza Guvernul;
o) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, precum si modul de gestionare a fondurilor si patrimoniului partidului;
p) aproba descarcarea de gestiune pentru executia bugetara;
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r) Consiliul National Executiv poate fi convocat in sesiuni extraordinare de Presedintele Partidului saupresedintele
executiv, Biroul Executiv si/sau la cererea a cel putin o treime din membrii sai;
s) Consiliul National al Partidului convoaca Conferinta Partidului o data la patru ani – cu cel putin 30 de zile inainte de
desfasurarea lucrarilor;
t) Consiliul National poate convoca si Conferinta Extraordinara al Partidului, la initiativa Presedintelui partidului sau
apresedintelui executiv, sau la cererea unei treimi din numarul membrilor Consiliului National, cu cel putin 15 zile
inainte de desfasurarea lucrarilor.
(2) Hotararile Consiliului National se adopta cu majoritate simpla a voturilor membrilor prezenti. Consiliul National se
reuneste la convocarea Presedintelui partidului si poate fi convocat in sedinta si de un numar din membrii sai
reprezentand 1/3 din totalul acestora.
ART.47. ATRIBUTIILE CONFERINTEI NATIONALE A PRD ROMANIA
(1) Conferinta Nationala are urmatoarele competente:
a) aproba ordinea de zi si modul de desfasurare a lucrarilor sale;
b) analizeaza si hotaraste asupra activitatii desfasurate de catre Consiliul National, Comisia de Etica si Comisia de
Cenzori ale Partidului;
c) aproba sau modifica Statutul-Regulament al partidului, doctrina si programul politic national in conformitate cu cel
central, cu votul a cel puţin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi;
d) hotaraste asupra motiunilor, apelurilor si propunerilor adresate Conferintei;
e) confirma cererile de afiliere adresate de alte organizatii;
f) alege, prin vot secret, Presedintele Executiv al Partidului. Este declarat ales Presedinte Executiv al Partidului
candidatul care a obtinut jumătate plus unu din voturile valabil exprimate. În cazul în care nu este îndeplinită această
condiţie, se organizează un tur doi de scrutin cu primii doi clasaţi în primul tur, fiind desemnat Preşedinte persoana
care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate.
g) alege, prin vot secret, Secretarul General, membrii Consiliului National,Comisia de Cenzori, Comisia de Etica.
h) alege în acelaşi timp şi împreună cu Preşedintele partidului, Biroul Permanent National şi membri supleanţi ai
Biroului Permanent, la propunerea acestuia.
i) numărul de membri al Biroului Permanent , care poate fi propus de un candidat la funcţia de Preşedinte executiv al
partidului, este cel stabilit de conducerea partidului cu un anume nr. de vicepreşedinţi.
j) lista de membri ai Biroului Permanent, va fi depusă de candidatul pentru funcţia de preşedinte la secretariatul
general al partidului şi va fi însoţită de declaraţii scrise de acceptare a prezenţei pe listă ale membrilor Biroului
Permanent National propuşi de acesta.
k) niciun membru nu poate accepta prezenţa pe mai mult de o lista a Biroului Permanent National, in caz contrar
prezenţa acestuia fiind nulă de drept pe toate listele de candidaturi.
l) alege prin vot, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute, membrii Comisiei de Cenzori. Preşedintele
Comisiei de Cenzori este ales, prin vot secret, de membri;
m) hotărăşte asupra raportului Biroului Permanent National, prezentat de către Preşedintele partidului si a raportului
prezentat de preşedintele Comisiei Centrale de Cenzori
n) hotărăşte asupra activităţii desfăşurate de Preşedinte, presedinte executiv,primvicepresedinte,vicepreşedinţi,
Secretar general, Consiliul Naţional si de Comisia Naţională de Control Financiar Intern;
o) validează candidatul PRD la funcţia de prim-ministru, la propunerea Biroului Permanent Naţional;
p) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor luate de Consiliul Naţional, de Biroul Permanent Naţional, precum şi
contestaţiile împotriva Comisiei Naţionale de Arbitraj şi a Comisiei Naţionale de Control Financiar Intern;
r) adoptă rezoluţii cu privire la teme de interes naţional;
s) revocă din funcţie sau sancţionează Preşedintele executiv al partidului la propunerea Biroului Permanent Nazional.
t) hotaraste dizolvarea partidului, cu majoritatea absoluta a delegatilor la Conferinta;
(2) În cazul în care între Conferinte se schimbă cadrul legislativ privind partidele politice, Biroul Permanent este
mandatat de drept să modifice Statutul-Regulament al partidului, numai pentru punerea de acord cu dispoziţiile legale.

CAP.IX. ALTE ORGANE DE CONDUCERE SI ATRIBUTIILE ACESTORA
ART.48. PRESEDINTII EXECUTIVI
(1) La nivel national PRD ROMANIA are si presedinte executiv pentru a substitui presedintele pe perioada lipsei
acestuia.
(2) Organizatiile de la toate nivelurile au libertatea sa-si aleaga si un presedinte executiv.
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(3) Presedintele Executiv al PRD ROMANIA este numit pentru inceput de presedintele partidului apoi ales de
Conferinta,dintre prim-vicepresedinti si are autoritate de conducere, decizionala si executiva a PRD ROMANIA in lipsa
Presedintelui.
(5) In activitatea sa, Presedintele Executiv la nivel national exercita atributiile presedintelui in lipsa acestuia.
-coordoneaza secretarii executivi , propusi de PRD ROMANIA si de catre Presedintie sau Biroul Executiv
-conduce si coordoneaza dezvoltarea organizatiilor teritoriale ale PRD ROMANIA pe care o conduce efectiv.
-coordoneaza campaniile electorale in PRD ROMANIA
-coordoneaza activitatea candidatilor partidului, desemnati in baza avizului prealabil dat de Presedintele partidului si de
Consiliul de Onoare si a votului Presedintiei sau Biroului Executiv,
- exercita evaluarea candidatilor partidului, in plan local si national in partid pe care o conduce efectiv.
Criteriile de evaluare sunt stabilite de catre Presedintele PRD ROMANIA.
-coordoneaza si conduce activitatea Secretarului General National.
(6) Presedintele Executiv ales, exercita, in lipsa Presedintelui, in baza delegatiei date de asta functia de Presedinte al
Consiliului Executiv National si al Biroului Permanent National si conduce lucrarile acestora direct sau delegand un alt
membru.
ART.49. PRIM-VICE-PRESEDINTELE
(1) Organizatiile de la toate nivelurile au libertatea sa-si aleaga si un prim-vicepresedinte.La nivel national este un prim
vicepresedinte ales de presedintele partidului si alti prim vicepresedinti care sunt presedintii structurilor regionale.
(2) Prim-vicepresedintele exercita, in lipsa presedintelui sau a presedintelui executiv, in baza delegatiei date de
acesta, autoritatea decizionala si de reprezentare a intereselor partidului.
(3) Prim-vicepresedintele partidului exercita, in lipsa presedintelui sau a presedintelui executiv, in baza delegatiei date
de acesta functia de Presedinte al Consiliului Executiv National si al Presedintiei partidului sau al Biroului Permanent
National si conduce lucrarile acestora direct sau delegand un alt membru.
ART.50. VICE-PRESEDINTELE
(1) Consiliul Naţional alege prin vot secret un numar minim de vicepreşedinţi. Buletinul de vot este unic.Din numarul
total al candidatilor inscrisi la functia de vicepresedinte, vor fi desemnati ca alesi in aceasta functie, candidatii care au
obtinut cele mai multe voturi,in functie de necesitati.
(2) Candidatii la functia de vicepresedinte sunt stabiliti in baza propunerilor presedintelui si ale Organizatiilor
Provinciale/Judetene sau Regionale.
(3) Vicepreşedinţii sunt liderii acţiunii politice şi de imagine ai partidului, coordonează domenii interne de activitate si
îndeplinesc atributii ce se stabilesc prin hotarâre a Biroului Executiv.
(4) Vicepreşedinţii îndeplinesc şi alte atribuţii încredinţate de preşedinte .
a) coordonează domenii de activitate şi programe specifice;
b) îndrumă activitatea organizatorică şi politică a organizaţiilor din subordine
c) îndeplinesc alte atribuţii, în conformitate cu hotărârile Biroului Executiv al organizaţiei PRD ROMANIA.
ART.51. SECRETARIATUL GENERAL
(1) Secretariatul General este format din Secretarul General, Secretarii Generali Adjuncţi, Trezorier şi membri.Numarul
acestora e la libera alegere a PRD ROMANIA.
(2) Secretariatul General răspunde de sistemul informaţional şi de echipa de lucru, asigură comunicarea dintre
organismele de conducere de la nivel central si national sau dintre acestea şi organizatiile teritoriale, asigură gestiunea
patrimoniului partidului şi resursele financiare pentru desfăşurarea activităţilor curente ale partidului. De asemenea,
Secretariatul General ţine evidenţa documentelor şi deciziilor, evidenţa membrilor partidului şi a sancţiunilor, comunică
şi urmăreşte îndeplinirea deciziilor Biroului Executiv.
(3) Pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor, Secretariatul General mai îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) organizează fluxul informaţional în cadrul partidului, stabilind organigramele de funcţii şi circuitul documentelor în
cadrul partidului
b) realizează organigramele de competenţe, stabileşte atribuţii, realizează regulamente interne, elaborează norme de
aplicare ale statutului, norme de aplicare ale deciziilor structurilor de conducere
c) funcţionează ca un centru de comandă centralizând documentele interne şi transmiţându-le către destinatarii finali
d) elaborează rapoarte cu privire la activitatea curentă prin care informează Preşedintele Fondator, Preşedintele
Partidului, Consiliului Executiv National şi Biroului Executiv National cu privire la stadiul îndeplinirii hotărârilor precum şi
asupra modului de desfăşurare a activităţii partidului.
e) se ocupă de organizarea tuturor evenimentelor şi activităţilor politice ale partidului.
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f) gestionează documentele elaborate de departamentele partidului, propunerile legislative, iniţiativele membrilor
g) se ocupă de asigurarea şi gestionarea infrastructurii partidului, de logistica necesară desfăşurării activităţii, inclusiv
a campaniilor electorale
h) asigură transmiterea mesajelor politice
i) implementează programele şi proiectele politice aprobate de structurile de conducere ale partidului
ART.52. SECRETARUL GENERAL SI SECRETARII EXECUTIVI
(1) La nivel national exista functia de secretar general.
(2) Secretarul General este ales, prin vot secret, de Conferinta Nationala a partidului.
(3) Secretarul General coordonează activitatea curentă de partid.
(4) In activitatea sa, Secretarul General este ajutat de Secretarii Generali Adjuncti.
(5) Secretarii Generali Adjuncti la nivel national sunt Secretarii regionali si provinciali/judeteni.
(6) Secretarii Generali Nationali sunt aleşi prin vot de Consiliul Naţional si au urmatoarele atributii:
a) coordonează activitatea curentă de partid la nivel national, comunicarea internă cu organizaţiile regionale sau
provincial/judeţene, a municipiului Bucureşti precum şi comunicarea partidului cu instituţiile şi autorităţile publice
nationale sau locale şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate;
b) coordonează activitatea de organizare a evenimentelor naţionale ale partidului;
c) conduce activitatea de resurse umane, gestiunea carierei politice, precum şi activitatea de audit intern;
d) conduce serviciile administrative la nivel national şi încheie raporturi de muncă în vederea asigurării acestora:
e) organizează activitatea de pregătire a lucrărilor şi a documentelor necesare desfăşurării Conferintei si a celorlalte
foruri la toate nivelurile
f) elaborează proiectele Statutului-Regulament;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin hotărârile forurilor decizionale sau care reies din Statut-Regulament.
(7) La nivel national exista functia de secretar executiv,care este adjunctul secretarului General .
(8) Secretarul executiv al organizaţiei PRD are următoarele atribuţii:
a) conduce activitatea secretariatului executiv al organizaţiei;
b) coordonează activităţile organizatorice şi administrative la nivelul organizaţiei;
c) organizează activitatea de planificare a întrunirilor şi acţiunilor organelor de conducere;
d) constituie Arhiva de documente a organizaţiei;
e) îndeplineşte alte atribuţii în conformitate cu hotărârile Biroului Permanent al organizaţiei PRD ROMANIA
(9) În exercitarea atributiilor sale, Secretarul general emite decizii.
ART.53 TREZORIERUL
(1) Trezorierul organizaţiei PRD ROMANIA are următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea de încasare şi gestionare a cotizaţiei;
b) conduce activitatea financiar-contabilă şi gestionează fondurile organizaţiei, asigurând legalitatea utilizării acestora;
c) coordoneaă activitatea de inventariere şi conservare a bunurilor din patrimoniu;
d) întocmeşte periodic rapoarte cu privire la activitatea finaciar-contabilă a organizaţiei.

CAP.X. ORGANE DIN STRUCTURA INTERNA A PRD SI ATRIBUTIUNILE ACESTORA
ART.54. CONSILIUL SENIORILOR
(1) Consiliul Seniorilor PRD cuprinde membri care au implinit virsta de 65 ani, care nu mai sunt militanti si care au avut
o activitate politica meritorie in cadrul partidului si/sau in functii publice.
(2) Consiliul seniorilor PRD se poate constitui la nivel judetean/provincial,regional,national si central.
(3) Consiliul Seniorilor are un rol consultativ pentru organizatia de la nivelul la care este constituit.
ART.55. CONSILIUL DE ONOARE
(1) Consiliul de Onoare este organism al Partidului, organizat la nivel central si national, care are ca scop asigurarea
continuităţii şi consecvenţei principiilor, ideologiei şi doctrine partidului;
(2) Din Consiliul de Onoare fac parte Preşedintele Fondator, care este şi presedintele Consiliului de Onoare,
Preşedintele partidului, Presedintele Executiv, Secretarul General, membrii desemnaţi de Preşedintele Fondator si
membrii care au cel puţin 5 ani prezenţă continuă în partid şi care nu fac parte din nici o altă structură de conducere a
PRD. ;
(3) Consiliul de Onoare este format din minim cinci membri;

Page 35 of 52

(4) Consiliul de Onoare se reuneşte în şedinţe extraordinare semestriale, la convocarea preşedintelui Consiliului de
Onoare;
(5) Consiliul de Onoare este valid întrunit în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor săi şi ia hotărâri prin
vot deschis cu majoritatea celor prezenţi;
(6) Consiliul de Onoare are următoarele atribuţii:
a) de a garanta probitatea morală şi profesională a reprezentanţilor Partidului în structurile centrale executive şi
legislative, avizand nominalizările propuse de conducerea partidului pentru aceste funcţii;
b) avizează modificarile ideologice si/sau doctrinare precum si realizarea fuziunilor cu alte partide si/sau realizarea
aliantelor politice si electorale;
c) acordă diplome şi medalii de excelenţă membrilor de partid care dovedesc un puternic ataşament faţă de idealurile
partidului;au o contribuţie deosebită la creşterea numerică şi valorică a partidului şi au o vechime în partid de cel puţin
3 ani;
d) supravegheaza si gireaza respectarea prevederilor Statutului şi a Codului Etic;
e) soluţioneaza contestaţiile privind sancţiunile disciplinare,învestirea candidaţilor, alegerile interne, alegerea
delegaţilor la Conferinţe sau la Congres;
f) interpreteaza, la solicitarea Preşedintelui sau a Secretarului General, a prevederilor Statutului sau a concordanţei
acestuia cu celelalte regulamente;
(7) Activitatea Consiliului de Onoare se desfăşoară pe baza Regulamentului elaborat de Comisia pentru Statut şi
Regulamente, şi aprobat de Consiliul Executiv.
(8) In activitatea lor,acestea emit decizii.Deciziile Consiliului de Onoare, rămase definitive sunt obligatorii pentru toţi
membrii PRD ROMANIA, precum şi pentru toate organismele de conducere ale partidului.
(9) Aceste decizii se pun în executare de către organismele de conducere alese ale PRD ROMANIA.
ART.56. ORGANIZATIA DE TINERET A PRD
(1) Organizatia de Tineret a PRD este organizaţia politică de tineret a Partidului, constituită ca structură internă a
partidului, în conformitate cu prevederile Statutului PRD şi dispoziţiile legale în vigoare.
(2) Organizatia de Tineret stimulează participarea tineretului la viaţa politică, în cadrul PRD ROMANIA şi îşi asumă
responsabilitatea elaborării şi propunerii strategiei şi Programului Politic al PRD în domeniul tineretului.
(3) Poate deveni membru al Organizatiei de Tineret orice tânăr membru al PRD ROMANIA cu vârsta cuprinsă între 18
si 35 de ani,care aderă la organizaţie, militează pentru realizarea Programului Politic al PRD ROMANIA şi îşi asumă
responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei.
(4) Organizatia de Tineret urmăreşte cu prioritate următoarele obiective:
a) realizarea de analize privind starea tineretului român;
b) elaborarea ofertelor politice ale partidului adresate tinerilor, care vor fi incluse în Programul electoral şi Programul
de Guvernare ale PRD ROMANIA;
c) iniţierea unor programe sociale, economice, politice, educative, culturale, sportive şi turistice, corespunzătoare
intereselor şi aspiraţiilor tinerilor;
d) organizarea de acţiuni de pregătire şi perfecţionare ale tinerilor membri ai PRD ROMANIA, în vederea promovării
acestora în structurile de decizie ale partidului şi a asumării unor responsabilităţi şi demnităţi publice de către aceştia.
(5) Organizatia de Tineret desfasoara proiecte de tineret, organizeaza cursuri si scoli de vara, pregateste documente
privind situatia tinerilor din Romania si a tinerilor romani din Diaspora.
(6) Organizatia de Tineret îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu aprobat si adoptat de Conferinţa
Naţională şi validat prin hotărâre a Consiliului Naţional al PRD ROMANIA
(7) Cu avizul Presedintiei sau Biroului Permanent al Partidului, Organizatia de Tineret poate colabora cu structuri
neguvernamentale si alte organisme de tineret si se poate afilia international.
(8) Preşedintele Organizatiei de Tineret este membru al Presedintiei sau Biroului Permanent al partidului .
(9) Conducerile executive ale PRD ROMANIA au obligatia de a contribui la pregatirea si promovarea tinerilor, in
functie de competenta si calitatile lor politice.
ART.57. ORGANIZATIA DE FEMEI A PRD
(1) Organizaţia de Femei a PRD ROMANIA este organizaţia politică de femei constituită ca structură internă a
partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi dispoziţiile legale în vigoare.
(2) Organizaţia de Femei se organizeaza atat la nivel central cat si national al partidului,
(3) Organizaţia de Femei se constituie şi funcţionează in vederea promovarii participarii femeilor la viata politica si in
vederea asigurarii egalitatii de sanse, precum si pentru coordonarea unor evenimente sociale caritabile sau menite sa
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incurajeze valori precum familia si copilul,asigură reprezentarea şi participarea activă a femeilor la viaţă politică,
economică, socială şi culturală.
(4) Poate deveni membru al Organizaţiei de Femei,orice femeie,membru al PRD ROMANIA care aderă la organizaţie,
militează pentru realizarea Programului politic al PRD ROMANIA şi îşi asumă responsabilitatea participării active la
viaţa organizaţiei.
(5) Organizaţia de Femei urmăreşte cu prioritate următoarele obiective:
a) elaborarea ofertelor politice ale PRD ROMANIA pe baza principiului egalităţii de şanse adresate femeilor, în
domeniul politic,economic, social şi cultural;
b) elaborarea de politici privind protecţia copiilor, a femeilor şi a familiei în societate şi îmbunătăţirea statutului
acestora;
c) organizarea de acţiuni de pregătire în vederea promovării femeilor în structurile de decizie ale partidului şi pentru
asumarea unor responsabilităţi şi demnităţi publice.
(6) Organizaţia de Femei funcţionează în baza unui Regulament propriu, adoptat de Conferinţa Naţională şi validat
prin hotărâre a Consiliului Executiv Naţional al PRD ROMANIA .
(7) Organizaţia de Femei poate să se afilieze la organizaţiile internaţionale ale femeilor social-liberale şi poate
colabora cu acestea pe baza aprobărilor Consiliul Executiv Naţional.
(8) În cadrul Organizaţiei de femei se pot constitui asociaţii profesionale şi cluburi ale femeilor
(9) Organizaţia de Femei îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu aprobat de Presedintie sau Biroul
Permanent.
(10) Cu avizul Presedintiei sau Biroului Permanent al Partidului, Organizaţia de Femei se poate afilia international.
(11) Preşedintele Organizaţiei de Femei a PRD ROMANIA este membru al Biroului Permanent.
ART.58. ORGANIZATIA DE PENSIONARI
(1) Organizaţia de Pensionari a PRD ROMANIA este organizaţia politică a pensionarilor si persoanelor de varsta a
treia,membri ai PRD constituită ca structură internă a partidului, în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi
dispoziţiile legale în vigoare.
(2) Organizaţia de Pensionari se organizeaza la nivel national si teritorial al partidului,
(3) Organizaţia de Pensionari stimulează participarea pensionarilor la viaţa politică, în cadrul PRD ROMANIA şi îşi
asumă responsabilitatea elaborării şi propunerii strategiei şi Programului Politic al PRD ROMANIA în domeniul
protecţiei sociale pentru persoanele vârstnice.
(4) Poate deveni membru al Organizaţiei de Pensionari orice pensionar sau persoană de varsta a treia, membru al
PRD, care aderă la organizaţie,militează pentru realizarea Programului Politic al PRD ROMANIA şi îşi asumă
responsabilitatea participării active la viaţa organizaţiei.
(5) Organizaţia de Pensionari promovează doctrina şi acţiunea politică a PRD ROMANIA, recomandă ca pensionarii
să fie primiţi în partid şi acţionează pentru integrarea lor în structurile sale politice.
(6) Organizaţia Pensionarilor urmăreşte cu prioritate următoarele obiective:
a) iniţierea şi organizarea unor activităţi specifice pensionarilor şi persoanelor vârstnice;
b) colaborarea cu instituţiile sociale, biserica şi ONG-urile pentru iniţierea unor acţiuni de ajutorare a persoanelor
aflate în dificultăţi sociale;
c) prezentarea de propuneri şi sugestii pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ specific, care să determine
îmbunătăţirea vieţii pensionarilor şi a persoanelor de varsta a treia.
(7) Organizaţia de Pensionari funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu, adoptat de Conferinţa
Naţională şi validat prin hotărâre a Consiliului Naţional al PRD
(8) Organizaţia de Pensionari coordoneaza cluburile de pensionari infiintate in cadrul organizatiilor la nivel inferior
(9) Organizaţia de Pensionari poate colabora cu structuri neguvernamentale si alte organizatii de pensionari.
(10) Cu avizul Presedintiei sau Biroului Permanent al Partidului, Organizaţia de Pensionari se poate afilia international.
(11) Preşedintele Organizaţiei Pensionarilor este membru al Biroului Permanent.
ART.59. LIGA ALESILOR LOCALI
(1) Liga Aleşilor Locali ai PRD cuprinde preşedinţii şi vicepreşedinţii Consiliilor Administrative Provinciale/Judeţene
sau Regionale, consilierii provinciali/judeţeni si regionali, primarii, viceprimarii şi consilierii locali din municipii,
sectoarele municipiului Bucureşti, oraşe şi comune,membri ai PRD şi este constituită ca structură internă a partidului,
în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi dispoziţiile legale în vigoare.
(2) ) Liga Aleşilor Locali se organizeaza atat la nivel central cat si national al partidului.
(3) Dobândirea calităţii de membru al Ligii Aleşilor Locali ai PRD de la toate nivelurile se face simultan cu dobandirea
calităţii de ales local de către membrul PRD ROMANIA, în urma alegerilor locale.
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(4) Liga Aleşilor Locali acţionează pentru aplicarea obiectivelor specifice din Programul Politic al PRD ROMANIA
privind activitatea autorităţilor publice locale, acţionează pentru consolidarea autonomiei locale şi descentralizarea
serviciilor publice, pentru modernizarea şi dezvoltarea localităţilor şi creşterea calităţii serviciilor către populaţie,
dezbate si analizeaza problemele legate de administratia locala, precum si elaborarea de propuneri, strategii si
programe de sprijin al comunitatilor locale.
(5) Liga Aleşilor Locali funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu, adoptat de Conferinţa Naţională
şi validat prin hotărâre a Consiliului Naţional al PRD ROMANIA
(6) Aleşii locali, aşa cum sunt definiţi de lege, care sunt excluşi sau care demisionează din partid îşi pierd mandatul de
ales local, în condiţiile legii privind statutul aleşilor locali.
ART.60. ORGANIZATIA OAMENILOR DE AFACERI A PRD
(1) Organizatia Oamenilor de Afaceri a PRD ROMANIA cuprinde membri ai partidului care activeaza in sfera
intreprinderilor mici si mijlocii si in mediul de afaceri.
(2) Organizatia Oamenilor de Afaceri se organizeaza atat la nivel central cat si national al partidului
(3) Scopul Organizatia Oamenilor de Afaceri este dezbaterea si analizarea problemelor legate de politica de sprijinire
a activitatii intreprinderilor mici si mijlocii si a mediului de afaceri, in vederea elaborarii de propuneri si strategii in
domeniu.
(4) Organizatia Oamenilor de Afaceri funcţionează în baza unui Regulament de funcţionare propriu, adoptat de
Conferinţa Naţională şi validat prin hotărâre a Consiliului Naţional al PRD ROMANIA
(5) Organizatia Oamenilor de Afaceri ajuta cluburile de pensionari ,membri PRD ROMANIA.
(6) Organizatia Oamenilor de Afaceri poate colabora cu structuri neguvernamentale si alte organizatii.
(7) Cu avizul Presedintiei sau Biroului Permanent al Partidului,OOA se poate afilia international.
(8) Preşedintele Organizatia Oamenilor de Afaceri este membru al Biroului Permanent.
ART.61. COMISIA DE ETICA A PRD
(1) Comisia de Etica a PRD este organul juridic al partidului aleasa de Congres sau Conferinta Nationala.
(2) CE se organizeaza la nivel national al partidului
(3) Comisia de Etica, se alege pe o perioada de patru ani, prin vot secret, fiind constituita din minimum trei membri şi
doi membri supleanţi.
(4) Comisia de Etica a partidului se intruneste la sesizarea organelor de conducere ale partidului sau din proprie
initiativa.
(5) Comisia de Etica are urmatoarele atributii:
a) ofera consultanta de specialitate in vederea solutionarii cererilor adresate spre rezolvare organelor de conducere;
b) analizeaza cererile de contestare a excluderii din partid si, in caz de admitere a contestatiei, inainteaza cazul spre
reexaminare structurii ierarhic superioare celei care a decis excluderea. Excluderea decisa de Conferinta Nationala a
partidului este irevocabila;
c) solutioneaza petitiile care-i sunt adresate in legatura cu prevederile statutare ale partidului;
d) prezinta, rapoarte de activitate in cadrul sesiunii Conferintei Partidului
(6) Presedintele si vicepresedintele comisiei se aleg prin vot deschis, de catre membrii sai, pentru unul sau cel mult
doua mandate consecutive
(7) Presedintele Comisiei de Etica poate participa la sesiunile Consiliului National si la sedintele Presedintiei sau
Biroului Permanent.
(8) Consiliul National al Partidului la propunerea Presedintiei sau a Biroului Permanent in perioada dintre Conferinte
Nationale, poate suspenda sau revoca pe oricare dintre membri Comisiei de Etica, in cazul savarsirii unor abuzuri sau
in cazul incalcarii prevederilor statutare.
(9) In cazul savarsirii unor abuzuri sau in cazul incalcarii prevederilor statutare, membrii Comisiilor de Etica, pot fi
sanctionati de forul superior,sanctiunile fiind supuse validarii Consiliului National.
(10) Impotriva masurii de sanctionare, membrii Comisiilor de Etica, pot face contestatie la Consiliul Central sau
National in termen de 30 de zile de la data comunicarii sanctiunii..
(11) Comisia de Etica isi redacteaza proiectul de Regulament de Functionare, pe care il supune spre aprobare
Presedintiei sau Biroului Permanent.
(12) Membrii Comisiilor de Etica nu pot fi alesi in organele de conducere ale partidului.
(13) Comisia de Etica precum si fiecare dintre membrii sai raspund in fata Conferintei Nationale de activitatea
desfasurata.
(14) Comisia de Etică avizează la cererea Presedintiei sau a Biroului Permanent asupra candidaturilor propuse pentru
alegerile parlamentare, europene şi pentru funcţiile în Guvern şi în administraţia publică nationala,teritoriala sau locala.
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(15) Comisia de Etică se alcătuieşte şi funcţionează în conformitate cu Regulamentul elaborat de Comisia Permanentă
pentru Statut şi Regulamente, şi aprobat de Consiliului Naţional Executiv.
(16) Comisia de Etică este numită de Consiliul Naţional Executiv şi se constituie dintr-un numar de membri care au
vechime în PRD ROMANIA şi o verticalitate morală ce nu este contestată.
(17) Comisia de Etică poate fi sesizata, sau se poate autosesiza in legatura cu neclaritati în interpretarea si aplicarea
prevederilor Statututului si a regulamentelor adoptate,cu neconcordanta dintre hotararile organismelor de conducere
ale partidului si prevederile Statutului, in legatura cu încalcari ale drepturilor membrilor partidului recunoscute prin
Statut sau cu privire la încalcarea criteriilor privind cariera politica sau vechimea in partid, prevazute în regulament.
(18) In termen de maxim 30 zile, se va solutiona sesizarea respectiva.
(19) In cazul in care Comisia de Etica considera ca o hotarare, ori anumite prevederi ale acesteia sunt nestatutare,
respectiva hotarare, ori respectivele prevederi ale acesteia nu isi mai produc efectele pentru viitor, fiind considerate
anulate.
(20) Impotriva hotararilor pronuntate, se pot adresa contestatii la organismul care a adoptat hotararea.In termen de 30
de zile, Consiliul National, se pronunta cu votul majoritatii, in prima sa reuniune. Hotararea este definitiva.
(21) Organismul de conducere, ori acel membru de partid nemultumit de hotararea Comisia de Etică se poate adresa,
in termen de 30 de zile, Consiliului care se pronunta cu votul majoritatii, in prima reuniune.
(22) Impotriva hotararii Consiliului se poate face contestatie, in termen de 30 de zile, la Comisia de Etică, care este
obligata sa se pronunte in maximum 30 de zile. Hotararea este definitiva.
(23) Comisia de Etică decide în cazurile de încalcare a Statutului, da sanctiuni si rezolva contestatii la sanctiuni,
conform prevederilor prezentului Statut.
(24) In prima reuniune Comisia de Etică alege, dintre membrii sai, un vicepresedinte si un secretar si elaboreaza
Regulamentul sau pe care il supune avizului Biroului permanent sau Presedintiei si aprobarii Consililui National.
ART.62. COMISIA DE CENZORI
(1) Comisia de Cenzori a Partidului este organismul intern al partidului care exercita controlul corectitudinii si legalitatii
administrarii fondurilor partidului, al modului de administrare a patrimoniului, informand Conferinta Nationala a
partidului cu privire la activitatea sa.
(2) Comisia de Cenzori se organizeaza la nivel national si teritorial al partidului.
(3) Comisia de Cenzori a Partidului este aleasa de Conferinta Nationala a partidului prin vot secret, pentru o perioada
de patru ani, fiind constituita din minimum trei membri şi doi membri supleanţi .
(4) Comisia de Cenzori a partidului se intruneste la sesizarea organelor de conducere ale partidului, ca urmare a unor
semnalari ale membrilor partidului, sau din oficiu, cel putin o data pe an.
(5) Comisia de Cenzori a partidului are urmatoarele atributii:
a) ofera, la cerere, consultanta de specialitate compartimentelor financiar contabile de la nivel central si teritorial ale
partidului;
b) analizeaza apelurile primite sau se autosesizeaza privind neregulile semnalate, informeaza Biroul Permanent cu
privire la masurile luate si propune eventuale masuri;
c) prezinta rapoarte de activitate in cadrul sesiunilor Congresului;
d) supune anual Consiliului National aprobarea descarcarii bugetare.
(6) Presedintele si Vicepresedintele Comisiei de Cenzori se aleg, prin vot, de catre membrii comisiei, pentru unul sau
cel mult doua mandate consecutive.
(7) Presedintele Comisiei de Cenzori a partidului poate participa la sesiunile Consiliului National si la sedintele
Presedintiei sau a Biroului Permanent.
(8) Consiliul National al partidului la propunerea Presedintiei sau a Biroului Permanent in perioada dintre Conferinte
Nationale, poate suspenda sau revoca pe oricare dintre membri Comisiei de Cenzori, in cazul savarsirii unor abuzuri
sau in cazul incalcarii prevederilor statutare
(9) In cazul savarsirii unor abuzuri sau in cazul incalcarii prevederilor statutare, membrii Comisiilor de Cenzori pot fi
sanctionati de Comisia de Cenzori superioara, sanctiunile fiind supuse validarii Consiliului National al Partidului.
(10) Impotriva masurii de sanctionare, membrii Comisiilor de Cenzori pot face contestatie la Consiliul National in
termen de 30 de zile de la data comunicarii sanctiunii.
(11) In cazul savarsirii unor abuzuri sau in cazul incalcarii prevederilor statutare, membrii Comisiei de Cenzori a
Partidului pot fi sanctionati si de Conferinta Nationala.
(12) Impotriva masurii de sanctionare membrii Comisiei de Cenzori a partidului pot face contestatie la Presedintele
partidului in termen de 30 de zile de la data comunicarii sanctiunii.
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(13) Comisia de Cenzori se alcătuieşte şi funcţionează în conformitate cu Regulamentul elaborat de Comisia
Permanentă pentru Statut şi Regulamente, şi aprobat de Consiliului Executiv.
(14) Membrii Comisiei de Cenzori nu pot fi alesi in organele de conducere ale partidului.
ART.63. COMISIA DE CONTROL FINANCIAR INTERN
(1) Comisia de Control Financiar Intern este organismul partidului insarcinat cu controlul economico-financiar intern al
partidului, atat preventiv,cat si ulterior.
(2) Ea se organizeaza la nivel national al PRD ROMANIA si are următoarele atribuţii:
a) din proprie iniţiativă sau ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor primite, controleaza modul de realizare si
provenienta fondurilor partidului,oportunitatea si corectitudinea cheltuielilor, in conformitate cu legile in vigoare, cu
prevederile Statutului si ale regulamentului comisiei, modul de constituire si intretinere a patrimoniului partidului,
precum si orice alta activitate economica si financiara a partidului,atat curenta, cat si legata de campaniile electorale.
b) controlează activitatea Comisiilor de Control Financiar Intern de la nivele inferioare,
c) avizează reglementările de ordin intern ale partidului privind gestionarea resurselor financiare, întocmirea bugetelor
de venituri şi cheltuieli şi a bilanţurilor contabile;
d) verifică modul de utilizare a alocaţiilor primite de la bugetul de stat potrivit legii;
e) ia măsuri pentru prevenirea situaţiilor de disfuncţionalitate în procesul de gestionare a patrimoniului şi de remediere
a unor abateri de la normele în vigoare;
f) constată erorile, abaterile şi deficienţele activităţii financiar-contabile pentru a le remedia şi a le evita în viitor;
g) prezintă Rapoarte de activitate Conferintei Naţionale si Consiliului National al partidului;
h) exercită atribuţii de control financiar preventiv şi audit asupra organizaţiilor de la nivele inferioare.
(3) Comisia de Control Financiar Intern este compusa dintr-un presedinte ales de Consiliul National si membri alesi
in prima sedinta.
(4) Presedintele Comisiei de Control Financiar Intern nu poate avea nici o alta functie la nivel national in partid, in
afara de membru al Consiliului Consiliului National. Membrii alesi ai Comisiei de Control Financiar Intern vor demisiona
din orice alta functie de nivel central sau national din partid, in cel mult 10 zile de la alegere.
(5) In prima sa reuniune Comisia de Control Financiar Intern alege, dintre membrii sai, 1 vicepresedinte si 1 secretar si
elaboreaza Regulamentul pe care il supune avizului Presedintiei sau Biroului Permanent National si aprobarii
Consiliului National.
(6) Comisia de Control Financiar Intern prezinta un raport de activitate Consiliului National si poate cere oricand
includerea pe ordinea de zi a problemelor care tin de activitatea sa.
(7) Comisia de Control Financiar Intern Nationala pot propune organismelor de conducere de la fiecare nivel, potrivit
competentelor ce le revin, sanctiuni in legatura cu constatarile efectuate.
(8) Comisia de Control Financiar Intern prezinta de doua ori pe an in sedinta partidului situatia financiara a partidului.
ART.64. COMSIA PENTRU STATUT SI REGULAMENTE
(1)Comisia pentru Statut si Regulamente este organismul partidului insarcinat cu intocmirea,modificarea si adaptarea,
conform reglementarilor legale in vigoare,a statutului si regulamentelor partidului la nivel national.
(2) Comisia pentru Statut si Regulamente este aleasa de Conferinta Nationala a partidului la propunerea Presedintiei
sau Biroului Permanent, prin vot secret, pentru o perioada de patru ani, fiind constituita din cate un membru din toate
celelalte structuri interne ale partidului ,un jurist membru al partidului si un membru numit de presedintele partidului.
(3) In prima sa reuniune Comisia pentru Statut si Regulamente alege, dintre membrii sai, 1 presedinte,1
vicepresedinte si 1 secretar.
(4) Modul de desfasurare a activitatii precum si de alegere a conducerii acestui organism este prezentat in
regulamentul propriu, aprobat de forurile competente.
ART.65. COMISIA PENTRU STRATEGII
(1) Comisia pentru strategii este organul intern al partidului capabil sa furnizeze conducerii partidului analize, evaluari,
programe si strategii privind politicile publice, indeosebi politicile macroeconomice, fie de sine statator, fie prin
sintetizarea propunerilor comisiilor de specialitate.
(2) Ea se organizeaza la nivel de PRD ROMANIA si elaboreaza seturile de politici publice si programul de guvernare,
pe care le supune aprobarii Presedintiei sau Biroului Permanent.
(3) CS este formata dintr-un presedinte, vicepresedinte si secretari executivi care sunt si presedintii comisiilor de
specialitate.
(4) Modul de desfasurare a activitatii precum si de alegere a conducerii CS este prezentat in regulamentul propriu,
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aprobat de forurile superioare
(5) Presedintele Comisiei de Strategii este membru al Presedintiei sau Biroului Permanent cu rang de vicepresedinte.
ART.66. COMISIA DE ARBITRAJ
(1) Comisia de Arbitraj este organul intern al partidului ce rezolva toate diferendele intre membrii PRD ROMANIA,
având atribuţii privind:
a) respectarea prevederilor Statutului-Regulament şi a Codului Etic al PRD ROMANIA;
b|) soluţionarea contestaţiilor privind sancţiunile disciplinare;
c) soluţionarea contestaţiilor privind învestirea candidaţilor, alegerile interne, alegerea delegaţilor la Conferinţe;
d) coordonarea activităţilor arbitrale in teritoriu.
e) interpretarea, la solicitarea Președintelui, a Biroului Politic Național sau a Secretarului General a prevederilor
Statutului sau a concordanței acestuia cu celelalte regulamente.
(2) Pot fi aleși în Comisia de Arbitraj membri cu pregatire juridica pentru inceput si cu vechime in PRD ROMANIA
(3) Activitatea Comisia de Arbitraj se desfăşoară pe baza Regulamentului elaborat de Comisia Permanentă pentru
Statut şi Regulamente şi aprobat de Biroul Politic Naţional.
(4) Deciziile Curţii de Arbitraj, precum şi deciziile Consiliilor Provinciale/Judetene sau Regionale de Arbitraj rămase
definitive sunt obligatorii pentru toţi membrii PRD ROMANIA, precum şi pentru toate organismele de conducere ale
partidului.
(5) Aceste decizii se pun în executare de către organismele de conducere alese ale PRD ROMANIA.
(6) Membrii comisiei de arbitraj sunt alesi pe o durata de cel mult 4 ani.
(7) Comisia de arbitraj este organizata si functioneaza conform unui regulament propriu
ART.67. GRUPUL PARLAMENTAR AL PRD
(1) Grupul parlamentaral PRD ROMANIA este format din toti parlamentarii care activeaza in grupurile parlamentare
ale PRD ROMANIA din Parlamentul Romaniei si din Parlamentul European .
(2) El se organizeaza la nivel de PRD ROMANIA.
(3) Principala obligatie a Grupului Parlamentar este promovarea politicii partidului in intreaga activitate parlamentara.
(4) Conducerea Grupului Parlamentar este asigurata de o conducere colegiala formata din liderii grupurilor.
(5) GP poate delega reprezentanti in orice colectiv al partidului care elaboreaza propuneri cu caracter normativ.
(6) Pentru activitatea din Parlament, Grupul Parlamentar inainteaza Presedintiei sau Biroului Permanent analize si
propuneri in vederea avizarii. Deciziile sunt obligatorii.
(7) Membrilor Grupului Parlamentar le este interzisa exprimarea in Parlamentele din care fac parte a unor pozitii
divergente liniei politice a partidului.

CAP.XI. ALTE PRECIZARI
ART.68. MOTIUNI
(1) Motiunile sunt alternative programatice in privinta liniei politice a partidului. Fiecare motiune va cuprinde idei care
promoveaza valorile social-liberale
(2) Motiunea castigatoare devine Programul de actiune politica al Partidului pentru urmatorii ani, pana la urmatoarea
Conferinta Nationala in care se alege un presedinte executiv al PRD ROMANIA.
(3) Membrii care doresc sa promoveze o motiune trebuie sa depuna proiectul acesteia la Consiliul National cu cel
putin 30 de zile inainte de desfasurarea Conferintei Nationale, insotit de numele liderului si semnaturile a 50 de membri
care formeaza grupul de promovare.
(4) Analiza se face in termen de maximum 3 zile, in prezenta a 3 reprezentanti ai grupului de promovare a motiunii
respective.
(5) In termen de 5 zile de la data depunerii, liderii motiunilor trebuie sa primeasca, in scris, acceptarea proiectelor de
motiune, ce reprezinta confirmarea indeplinirii conditiilor de forma necesare pentru introducerea motiunii.
(6) Daca nu se accepta un proiect de motiune, in cel mult 3 zile de la primirea raspunsului, liderul motiunii poate face
apel la Consiliul National, care este obligat sa se intruneasca in cel mult 7 zile de la primirea sesizarii si sa dea solutia
care ramane definitiva.
(7) Numai proiectele acceptate pot fi difuzate organizatiilor provinciale/judetenesau regionale prin grija liderului si a
grupului de promovare.
(8) Birourile Executive ale organizatiilor judetene/provincial sau regionale organizeaza dezbateri asupra tuturor
proiectelor de motiune la cererea liderilor motiunilor, cu cel putin 10 zile inaintea datei de desfasurare a Conferintei
Nationale , invitand la dezbatere pe toti membri Consiliului Provincial/Judetean sau regional.
(9) La aceste dezbateri nu este necesara intrunirea majoritatii membrilor.
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(10) Proiectele de motiune sunt sustinute de lideri sau de membri ai grupurilor de promovare.
(11) Cu cel putin 10 zile inainte de data convocarii Conferintei Nationale, Consiliul Provincial/Judetean sau regional,
intrunit statutar, se pronunta prin vot secret, pentru sustinerea uneia sau mai multor motiuni.
(12) Sustinerea unei motiuni se stabileste prin votul secret al majoritatii celor prezenti.
(13) Decizia se transmite de indata Conferinta Nationala.
(14) Consiliul Provincial/Judetean sau Regional nu poate da mandat imperativ delegatilor la Conferinta Nationala
pentru a vota sau nu o anumita motiune
(15) Un proiect de motiune devine motiune acceptata ce se dezbate in Conferinta Nationala daca intruneste sustinerea
a cel putin 10 Consilii Provinciale /Judetene sau Regionale..
(16) Termenele sunt termene de decadere. Daca la termenul fixat nu s-a depus niciun proiect
de motiune, functia de presedinte al PRD devine vacanta imediat.
(17) In caz de vacantare a functiei de presedinte al partidului, Consiliul National se intruneste in cel mult 5 zile si
numeste un comitet dirigent format din 4 prim-vicepresedinti, care urmeaza sa indeplineasca, pentru maximum 60 de
zile, atributiile curente ale presedintelui,perioada in care se organizeaza o noua Conferinta. Comitetul dirigent ia
hotarari prin consens.
ART.69. MIJLOACELE FINANCIARE ALE PARTIDULUI
(1) PRD ROMANIA poate detine, in conditiile legii, bunuri mobile si imobile necesare realizarii activitatilor specifice.
(2) Sursele de finantare ale partidului sunt:
A) COTIZATII ale membrilor de partid;
a) Plata lunara a cotizatiei este obligatorie pentru toti membrii partidului. Membrii simpli vor achita o cotizatie lunara
stabilita de conducerea Reprezentantelor Nationale.
b) Membrii de partid care ocupă funcţii de conducere în structurile partidului sau in administratie dar cu sprijinul
partidului vor plati o cotizatie majorata,dupa importanta functiei detinute .
c) In scopul tinerii evidentei platii cotizatiilor, la sediul fiecarei organizatii Provinciale/judetene sau Regionale se
infiinteaza Registrul Special al Cotizatiilor. Registrul se completeaza, cu numele membrilor care au achitat cotizatia
lunara, in functie de cuantumul lunar corespunzator legislatiei specifice in vigoare.
d) Cotizaţia se plăteşte individual, în numerar,in moneda statului unde este organizata Reprezentanta Nationala, la
casieria organizaţiei, prin transfer bancar în contul organizaţiei sau prin mandat poştal expediat pe adresa sediului
organizaţiei sau, în lipsa acestuia, pe adresa de domiciliu a preşedintelui organizaţiei. În nucleele organizaţiilor în curs
de constituire precum şi în organizaţiile secţiilor de votare sau organizaţiile de cartier, cotizaţia se poate plăti la
secretarul – trezorier al organizaţiei locale sau la trezorierul filialei teritoriale, după caz, pe bază de semnătură în
borderoul (tabelul) de strângere a cotizaţiilor.
e) Secretarul – trezorier, trezorierul, sau altă persoană împuternicită de Biroul Politic Local sau de Biroul Politic
Provincial/Judetean sau Regional, depune un exemplar din borderou (tabel) şi cotizaţia colectată la casieria
organizaţiei locale (acolo unde există) sau la casieria filialei teritoriale, în schimbul eliberării chitanţei doveditoare a
plăţii.
f) Stadiul achitării cotizaţiei va fi actualizat lunar în baza de date a membrilor organizaţiei.
g) Se consideră abatere disciplinară şi poate atrage suspendarea din funcţie refuzul încasării cotizaţiei membrilor.
h) În cazul în care pe parcursul activităţii unui membru PNL a survenit una din incompatibilităţile prevăzute la art. 8, lit.
c sau e din Statut, dacă acesta nu a plătit cotizaţia lunară pentru 6 luni consecutiv, sau dacă acesta nu-şi prezintă
demisia, se declanşează procedura aplicării sancţiunilor prevăzute de art. 17 din Statut.
i) Sancţiunile se aplică de către organismele competente prevăzute in Statutul-Regulament al PRD ROMANIA, după
împlinirea termenului menţionat în alin. 1 al prezentului articol. Veniturile totale provenite din cotizatii nu sunt limitate.
Biroul Politic Local este obligat să-i avertizeze în scris pe membrii PRD ROMANIA care nu şi-au achitat cotizaţia timp
de 5 luni, că urmează a fi sancţionaţi dacă nu-şi vor îndeplini această obligaţie în termen de o lună de la data
avertismentului.
j) Biroul Politic Local este obligat să anunţe în următoarele 7 zile Biroul Politic Provincial/Judetean sau Regional
sancţiunea aplicată iar, în caz de excludere, să ceară radierea respectivei persoane din baza de date electronică a
partidului, în termen de 10 zile de la data luării hotărârii.
k) După rămânerea definitivă a sancţiunii de excludere, se va publica în presa centrală un anunţ de declarare ca nulă a
legitimaţiei de membru PRD ROMANIA a membrului exclus.
B) DONATII, legate si alte liberalitati; Limitele sumelor incasate din donatii se stabilesc potrivit legii. PRD ROMANIA va
primi donatii numai in concordanta cu prevederile legale in vigoare.Organele de conducere ale partidului nu vor
accepta donatiile facute cu scopul evident de a obtine un avantaj economic sau politic.
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C) VENITURI PROPRII provenite din activitati proprii; Urmatoarele activitati pot fi surse de venituri provenite din
actiuni proprii:
-editarea, realizarea si difuzarea publicatiilor ori a altor materiale de propaganda si cultura sa politica;
-organizarea de intruniri si seminarii cu tematica politica, economica sau sociala;
-actiuni culturale, sportive si distractive;
-servicii interne;
-inchirierea spatiilor aflate in patrimoniul propriu pentru conferinte sau actiuni social-culturale si pentru organizarea
birourilor parlamentare;
-instrainarea terenurilor si cladirilor din patrimoniu, dar numai dupa cel putin 10 ani de la inregistrarea in patrimoniu, cu
exceptia partidelor politice aflate in curs de dizolvare. Termenul de 10 ani nu se aplica in situatia bunurilor imobiliare
mostenite;
-instrainarea bunurilor mobile din patrimoniu, in conditiile legii.
-dobanzi bancare.
D) SUBVENTII de la bugetul de stat. Veniturile provenite de la subventiile bugetare pot avea urmatoarele destinatii:
- cheltuieli materiale pentru intretinerea si functionarea sediilor;
- cheltuieli de personal;
- cheltuieli pentru presa si propaganda partidului;
- cheltuieli privind organizarea de activitati cu caracter politic;
- cheltuieli de deplasare in tara si strainatate;
- cheltuieli pentru telecomunicatii;
- cheltuieli cu delegatiile din strainatate;
- cheltuieli pentru campania electorala, in conditiile legii.
- investitii de bunuri mobile si imobile necesare activitatii
(3) Operatiunile de incasari si plati ale partidului se efectueaza prin conturi in lei si in valuta, deschise la banci sau
filialele unor banci cu sediul in Romania si tarile de rezidenta si se gestioneaza prin mandatari financiari propusi de
catre Consiliile Executive Provinciale/Judetene sau Regionale si aprobati de Biroul Permanent.
(4) Membrii cu functii de conducere alese in partid, de regula, nu pot fi remunerati pentru activitatea lor.
(5) Fiecare Reprezentanta Nationala va ceda 10% pentru PRD CENTRAL din fondurile reprezentand cotizatii,donatii,
sponsorizari sau alte fonduri legal obtinute.
ART.70. PATRIMONIUL PARTIDULUI
(1) Patrimoniul PRD este constituit din totalitatea bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea sa sau dobandite
sub orice forma in conditiile legii.
(2) Administrarea patrimoniului, folosirea, inchirierea, transmiterea de bunuri si orice alte operatiuni se fac cu acordul
trezoreriei partidului, in conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al Trezoreriei PRD ROMANIA
ART.71. PUBLICATIILE PARTIDULUI
(1) In vederea colaborarii permanente dintre membri si alegatori si pentru imbunatatirea imaginii sale, PRD
ROMANIA poate edita, realiza si difuza propriile publicatii ori alte materiale de informare si cultura politica, la nivel
central, national, regional,sau provincial /judetean ori local.
(2) Toate aceste publicatii si materialele de informare si cultura politica sunt proprietatea partidului si contin
obligatoriu mentiunea referitoare la acest lucru pe coperta fiecarei publicatii sau fiecarui material.
(3) La nivel central sau national se organizeaza Biroul de presa al PRD ROMANIA aflat sub conducerea
Secretariatului pentru imagine, relatii cu mass-media si purtator de cuvant. Aprobarile pentru editarea publicatiilor se
obtin de la Trezoreria PRD ROMANIA.
ART.72. GESTIONAREA CARIEREI
(1) Principiile de baza in gestionarea carierei membrului PRD sunt eficienta activitatii politice si competenta.
(2) Orice membru poate candida, in conditiile prezentului statut si ale regulamentelor, pentru orice functie din
interiorul partidului sau pentru functiile din afara partidului, din administratia centrala ori locala care se obtin prin alegeri
sau prin numiri cu sprijinul politic al partidului, în functie de competentele individuale si numai corespunzator cu
cerintele functiei respective.
(3) Activitatea membrilor partidului este urmarita de catre secretarul desemnat de conducerea provinciala/judeteana
sau regionala, pe baza rapoartelor facute de acestia si a verificarii activitatii, precum si pe baza cursurilor de formare
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organizate de partid;
(4) Orice membru poate contesta ierarhic orice inscriere din fisa personala.
(5) Analiza candidaturii oricarui membru pentru o functie se face in prezenta acestuia, pe baza fisei.
(6) In situatii exceptionale, Biroul Permanent poate aproba derogari de la vechimea prevazuta in prezentul statut. Un
membru care a beneficiat, la un moment dat de o derogare ,beneficiaza in continuare de aceasta derogare, chiar daca
termenul de valabilitate a derogarii a expirat.
ART.73. CANDIDATURILE
PRD ROMANIA,prin organele sale imputernicite,poate sa prezinte candidaturi in alegerile locale, parlamentare,
europarlamentare si prezidentiale;
(1) Candidatura pentru functii in interiorul partidului
Toate candidaturile vor fi insotite de un program de imbunatatire a activitatii respective ce va fi prezentat inainte de vot.
(2) Candidatura pentru Biroul Permanent National sau Presedintie
Toate precizarile in privinta modului de depunere,acceptare si gestionare a candidaturilor se vor regasi in regulamentul
privind cariera politica.
(3) Candidatura pentru functiile parlamentare
Pentru functiile de conducere ale grupurilor parlamentare, precum si pentru functiile de conducere din Parlamentul
Romaniei si a Parlamentului European, parlamentarii PRD ROMANIA pot depune candidaturi, care vor fi supuse
votului membrilor grupului parlamentar respectiv si apoi ratificarii Biroului Permanent National,Presedintiei.Alte
precizari se regasesc in prezentul Statut-Regulament,statutul PRD CENTRAL sau alte regulamente.
(4) Candidatura pentru functia de presedinte si presedinte executiv al PRD ROMANIA
a) Functia de presedinte al PRD ROMANIA este obtinuta automat de catre presedintele PRD CENTRAL,in conditiile
statutului PRD CENTRAL.
b) Candidatura la functia de presedinte executiv al PRD ROMANIA se depune ca urmare a prezentarii unui proiect de
motiune.
c) Orice membru al partidului poate candida la functia de presedinte executiv, daca:
- are o vechime in partid de cel putin 5 ani;
- depune, impreuna cu grupul de promovare, la termenul din prezentul statut, un proiect de motiune;
- constituie un grup de promovare format din minim 50 de persoane;
- are sustinerea necesara pentru proiectul de motiune, conform prezentului statut;
- proiectul de motiune este acceptat pentru dezbatere in Consiliul National, conform prevederilor prezentului statut.
(5) Candidatura pentru functii in localitati ,judete/provincii sau regiuni
a) Pentru orice functie in afara partidului care se obtine prin alegeri intre candidatii partidului sau se numeste cu sprijin
politic, organizatia corespunzatoare este obligata sa depuna candidaturi.
b) O candidatura aprobata in conformitate cu Statutul si celelalte regulamente este sprijinita obligatoriu de toti membrii
partidului.
(6) Candidatura pentru Parlament
a) Conditiile pentru a candida pentru Parlamentul Romaniei sau Parlamentul European se regasesc in Regulamentul
privind criteriile pentru cariera politica in PRD ROMANIA si in legislatia actuala valabila.
b) Doritorii care indeplinesc conditiile si doresc sa candideze vor notifica, in scris, aceasta intentie la Biroului
Permanent sau Presedintiei, inaintea inceperii campaniei electorale care va supune votului candidaturile pentru
Parlamentul Romaniei sau pentru Parlamentul European.
c) In cazul in care exista litigii,acestea vor fi supuse analizei inainte de inceperea campaniei electorale. Hotararea
este definitiva.
d) Se notifica propunerile de candidatura pentru alegerile parlamentare a membrilor partidului care ocupa functii de
conducere in Consiliul National,inainte de inceperea campaniei electorale.
e) In caz de divergenta privind lista de candidati ce a fost propusa de presedintele partidului, presedintele executiv si
altii,aceasta se solutioneaza de Consiliul National inainte de inceperea campaniei electorale. Hotararea este definitiva.
f) Candidaturile pentru alegerile parlamentare europene se propun de catre Biroul Permanent National si se aproba de
Presedintie.
(7) Candidaturile pentru functiile in Guvern si autoritati ale administratiei publice centrale
a) Atunci cand partidul poate numi primul-ministrul sau/si ministrii, Biroul Permanent National si Presedintia fac
propuneri catre Consiliul National si Consiliul Central prin vot secret, ultimul fiind cel care le aproba.
b) Pentru functiile din cadrul ministerelor si al celorlalte autoritati ale administratiei publice centrale, pentru care partidul
este indreptatit sa desemneze candidati,Biroul Permanent National si Presedintia fac propuneri de functii catre
Consiliul National,prin vot secret,ultimul fiind cel care le aproba.
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(8) Candidatura pentru functia de Presedinte al Romaniei
Se poate participa la procedura de nominalizare a candidatului PRD ROMANIA pentru functia de Presedinte al
Romaniei, atunci cand partidul hotaraste aceasta, daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
a) se bucura de toate drepturile electorale;
b) se afla in capacitate deplina de exercitare a unui astfel de mandat;
c) dovedeste ca in biografia sa nu sunt elemente care sa dauneze prestigiului si imaginii sale si a PRD ROMANIA ;
d) sustine un program politic bazat pe Programul PRD ROMANIA;
e) Cei care indeplinesc conditiile de mai sus trebuie sa transmita o cerere in acest sens Biroului Permanent National si
Presedintiei, inaintea declansarii campaniei electorale prezidentiale.
f) Biroul Permanent National si Presedintia sunt obligate sa ia in considerare toate cererile facute
g) Biroul Permanent National si Presedintia propun Consiliului National spre aprobare lista candidatilor la functia de
Presedinte al Romaniei. Consiliul National il declara candidat al PRD ROMANIA pentru functia de Presedinte al
Romaniei pe cel care a obtinut cele mai multe voturi valabile.
h) Candidaturile nu sunt acceptate dacă membrii care depun candidaturile nu au achitată cotizaţia la zi, respectiv inclusiv
pe luna anterioară celei în care se desfăşoară Adunarea Generală, Conferinţa de alegeri sau se depun candidaturile
pentru alegerile locale, parlamentare, europarlamentare sau prezidenţiale.
i) Candidaturile se depun în original până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ora de convocare a Adunării Generale,
Conferinţei Teritoriale la secretariatul organismului aferent, sub semnătură de primire.
ART.74.CAMPANIILE ELECTORALE SI FINANTAREA ACESTORA
(1) Campaniile electorale pentru orice tip de alegeri din Romania se efectueaza conform legislatiei in vigoare.
a) Daca legea in vigoare prevede alegeri pe liste,la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor, in semn de
solidaritate intre membrii PRD,fiecare candidat din lista va face campanie electorala pentru el si toti ceilalti din lista
prevazuta pentru circumscriptia unde candideaza.Deasemeni se va face campanie electorala comuna si intre listele de
candidati pentru Camera Deputatilor si Senat din circumscriptia unde candideaza.
b) Daca legea in vigoare prevede alegeri individuale pe colegii electorale,in acelasi sens de solidaritate intre membrii
PRD, fiecare candidat va face campanie electorala pentru el si toti ceilalti din circumscriptia unde candideaza.
(2) Este interzisa campania electorala care aduce atingere imaginii oricarui membru al partidului, candidat pentru orice
functie.Deasemeni este interzisa campania electorala in favoarea membrilor altor partide.Cei care sunt depistati in
astfel de situatii,sunt eliminati din orice tip de candidatura din partea partidului si chiar si din partid.
(3) Finantarea campaniilor electorale se face conform legislatiei in vigoare.
a) Este interzisa finantarea campaniei electorale, in mod direct sau indirect, de catre persoane fizice ori juridice
straine,cu exceptia faptului cand respectivele persoane au si cetatenie romana/sediu in Romania.
b) Primirea donatiilor sau a legatelor de la persoane fizice ori juridice se face numai printr-un mandatar financiar,
desemnat in acest scop de conducerea partidului. In cazul alegerilor pentru Camera Deputatilor si Senat, donatiile si
legatele destinate unui candidat sau partidului, primite dupa anuntarea oficiala a datei alegerilor, pot fi facute doar prin
intermediul unui mandatar financiar personal sau al mandatarului financiar al partidului. Acesta poate fi numit de
conducerea partidului sau poate fi ales personal de catre fiecare candidat.
c) Candidatii propusi pentru alegeri de partid pot finanta activitati de propaganda electorala doar prin intermediul
partidului.
d) In cazul campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputatilor si Senatului, la nivelul circumscriptiilor electorale
partidul poate deschide, dupa caz, cate un cont al partidului ori cate un cont sau subcont pentru fiecare candidat la
functia de deputat sau senator.
e) Activitatile de propaganda electorala ale fiecarui candidat, precum si donatiile si legatele primite de fiecare candidat
in numele partidului se desfasoara doar prin intermediul conturilor sau subconturilor prevazute anterior.
f) Sumele de bani primite de la candidatii propusi pentru alegeri partid sunt considerate donatii si li se aplica in mod
corespunzator prevederile legislatiei in vigoare.
ART.75. INREGISTRAREA PARTIDULUI
(1)La nivel National partidul de inregistreaza conform Legii partidelor politice din Romania,depunandu-se la Tribunalul
Bucuresti urmatoarele documente:
a) cererea de inregistrare, semnata de presedintele fondator PRD ROMANIA si de cel putin 2 membri fondatori;
b) statutul partidului,;
c) programul partidului;
d) actul de constituire, semnat de presedintele fondator PRD ROMANIA si de cel putin 2 membri fondatori ;
e) o declaratie privitoare la sediu si la patrimoniul partidului;
f) dovada deschiderii contului bancar.
g)dovada platii taxei de timbru judiciar
h) alte documente cerute de legile in vigoare
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ART.76. ASOCIEREA PARTIDULUI.
(1) La nivel national ,teritorial sau local,partidul se poate asocia, pe baza unui protocol de asociere, constituind o
alianta politica cu pastrarea personalitatii juridice si a patrimoniului.
(2) Tot la nivel national ,teritorial sau local ,partidul se poate asocia si cu alte formatiuni nepolitice, legal constituite, in
scopul promovarii unor obiective comune.
(3) Documentatia aferenta asocierii se intocmeste si urmeaza procedurile prevazute in legea partidelor politice.
(4) Daca niciunul dintre partidele politice participante la scrutin nu a obtinut majoritatea absoluta in Parlament, partidele
politice cu reprezentare parlamentara pot constitui coalitii pentru asigurarea guvernarii. Coalitiile nu sunt supuse
inregistrarii, iar protocolul de constituire va cuprinde numai dispozitii privind asigurarea guvernarii si a sprijinului
parlamentar.
ART.77. REORGANIZAREA PARTIDULUI
(1) La nivel national,regional sau provincial/judetean,partidul se poate reorganiza prin fuziune cu absorbtie sau
contopire, cu pastrarea numelui si a personalitatii juridice, subrogandu-se in drepturile si obligatiile partidului sau
partidelor absorbite care isi inceteaza activitatea;
(2) Documentatia aferenta reorganizarii se intocmeste si urmeaza procedurile prevazute in legea partidelor politice.
ART.78. INCETAREA ACTIVITATII PARTIDULUI
(1) Incetarea activitatii partidului nu poate avea loc decat in conditiile prevazute de Legea partidelor politice, precum
si in cazul in care imprejurarile politice, economice si sociale din tara impun o astfel de hotarare. Hotararea poate fi
adoptata numai de Conferinta partidului, cu majoritate absoluta a delegatilor prezenti.
(2) Celulele Politice, precum si Consiliile Locale ,Provinciale/Judetene sau Regionale pot fi dizolvate in urmatoarele
cazuri: lipsa de activitate, incalcarea grava a prevederilor statutului si programului politic, manifestari de scizionare
care pun in pericol activitatea si existenta partidului.
(3) Hotararea de dizolvare a Celulelor Politice se ia de catre Consiliile Executive Provinciale/Judetene. Hotararea
pentru dizolvarea Consiliilor Locale si a Consiliilor Executive Provinciale/Judetene se ia de catre Consiliile Executive
Regionale.
(4) Celulele Politice, precum si Consiliile Locale ,Provinciale/Judetene sau Regionale ale Partidului nu pot fuziona cu
structurile politice ale altor partide.Eventualele fuziuni se decid la nivel national.
(5) PRD ROMANIA,îşi încetează activitatea prin:
a) autodizolvare, hotărâtă de Conferinta, cu votul a peste două treimi din numărul delegaţilor;
b) dizolvare, pronunţată pe cale judecătorească şi prin hotărârea Curţii Constituţionale;
c) constatarea încetării existenţei sale prin inactivitate timp de 5 ani în conformitate cu dispoziţiile corespunzătoare din
Legea partidelor politice.
d) reorganizare
(6) PRD ROMANIA se dizolva pe cale judecatoreasca in urmatoarele conditii:
a) cand se constata incalcarea prevederilor din Constitutie, de catre Curtea Constitutionala, precum si prevederile din
Legea partidelor politice;
b) cand scopul sau activitatea partidului politic a devenit ilicita ori contrara ordinii publice;
c) cand realizarea scopului partidului politic este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
d) cand partidul urmareste alt scop decat cel care rezulta din statutul si programul politic ale acestuia;
e) ca urmare a inactivitatii constatate de autoritatea competenta, cand:
- nu a tinut nici o adunare generala timp de 5 ani;
- nu a desemnat candidati, singur sau in alianta, in doua campanii electorale parlamentare succesive, in cel putin 18
circumscriptii electorale.
f) ca urmare a neindeplinirii obiectivelor stabilite ,cand nu obtine la doua alegeri generale succesive un numar minim
de voturi de cel putin 50.000 de voturi la nivelul celor 42 Circumscriptii electorale din Romania plus Circumscriptia 43
Diaspora , pentru candidaturile depuse in oricare dintre urmatoarele scrutinuri: consilii judetene, consilii locale, Camera
Deputatilor, Senat.
g) In cazul in care modificarile prezentului statut-regulament,nu sunt comunicate sau daca instanta a respins cererea
de incuviintare a modificarii acestora, iar partidul actioneaza in baza statutului modificat, Ministerul Public va solicita
incetarea activitatii partidului si radierea acestuia din Registrul partidelor politice.
(7) Partidul Romanilor din Diaspora se dizolva prin reorganizare,astfel:
(a) prin comasare ,absorbtie sau fuziune cand PRD ROMANIA,pierde titulatura si drepturile legale,astfel:

Page 46 of 52

-In situatia comasarii prin absorbtie, unul dintre partidele politice isi pastreaza personalitatea juridica, subrogandu-se in
drepturile si obligatiile partidelor absorbite care isi inceteaza activitatea, inclusiv prin cumularea subventiilor acestora.
In protocolul de comasare se va preciza care partid isi pastreaza personalitatea juridica, avand drept consecinta
pastrarea denumirii integrale, a denumirii prescurtate, a semnului permanent si electoral, precum si a programului
politic.
-In urma comasarii prin fuziune a unor partide politice rezulta un partid politic nou, care se subroga in drepturile si
obligatiile partidelor politice care au fuzionat
(b) prin divizare, prin hotararea organului suprem de decizie cand PRD ROMANIA,pierde titulatura si drepturile
legale,astfel:
Divizarea poate fi totala sau partiala.
-Divizarea totala consta in impartirea intregului patrimoniu al unui partid politic care isi inceteaza existenta catre doua
sau mai multe partide existente sau care iau nastere astfel.
-Divizarea partiala consta in desprinderea unei parti din patrimoniul unui partid politic, care isi pastreaza personalitatea
juridica, si transmiterea acestei parti catre unul sau mai multe partide care exista sau care se infiinteaza in acest fel.
ART.79. CE TREBUIE SA PREVADA STATUTUL-REGULAMENT CONFORM LEGII PARTIDELOR POLITICE DIN
ROMANIA
(1) Statutul-Regulament al partidului trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:
a) denumirea integrala si denumirea prescurtata;
b) descrierea semnului permanent;
c) semnul permanent sub forma grafica alb-negru si color, in anexa;
d) sediul national;
e) mentiunea expresa ca urmareste numai obiective politice;
f) drepturile si indatoririle membrilor;
g) sanctiunile disciplinare si procedurile prin care acestea pot fi aplicate membrilor;
h) procedura de alegere a organelor executive si competentele acestora;
i) competenta adunarii generale a membrilor sau a delegatilor acestora;
j) organele imputernicite sa prezinte candidaturi in alegerile locale, parlamentare si prezidentiale;
k) organul competent sa propuna reorganizarea partidului sau sa decida asocierea intr-o alianta politica ori in alte
forme de asociere;
l) conditiile in care isi inceteaza activitatea;
m) modul de administrare a patrimoniului si sursele de finantare, stabilite in conditiile legii;
n) organul care reprezinta partidul in relatiile cu autoritatile publice si terti;

CAP.XIII. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII
ART.80. APROBAREA DOCUMENTELOR SAU DECIZIILOR
(1) Dupa adoptarea prezentului Statut-Regulament, Consiliul National Executiv va si alte regulamente ale structurilor
interne.
(2) Hotararile partidului , se adopta cu votul majoritatii prevazute in prezentul statut-regulament.
(3) Pana la infiintarea organelor nationale,teritoriale sau interne ale partidului,toate deciziile se iau de catre
presedintele PRD ROMANIA,consultad si ceilalti membri fondatori.
ART.81. NUMARUL MEMBRILOR IN DIVERSE PROPUNERI
(1) Numărul de membri şi structura organismului de conducere la nivel naţional, regional, provincial/judetean sau
local, se allege liber de organizatiiile respective,se modifică potrivit prezentului Statut-Regulament de Organizare si
functionare a PRD ROMANIA, a altor documente interne,a protocoalelor de fuziune sau regrupărilor de forţe politice
până la viitoarea Conferinţă Nationala de alegeri organizate în condiţiile prezentului Statut-Regulament.
(2) La organizatiile în care, la data Conferintei ordinare, funcţionează conduceri interimare, se vor organiza Conferinţe
extraordinare sau ordinare de alegeri, în termen de cel mult 3 luni de la Conferinta Ordinara, în baza prevederilor
prezentului Statut-Regulament.
.
ART.82. ORGANIZAREA CONFERINTELOR
(1) Procedurile de organizare ale Conferintelor Ordinare ale PRD ROMANIA vor demara după alegerile parlamentare,
cu cel puţin 6 luni înaintea datei Conferintei Ordinare.
(2) Data convocării Conferintelor Ordinare ale PRD ROMANIA stabilită de conducere după alegerile parlamentare, nu
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poate depăşi data 01 iulie a anului următor al alegerilor parlamentare.
(3) În primele 3 luni se vor desfăşura Adunări Generale de alegeri în toate organizaţiile locale, urmând ca, în termen
de 3 luni de la finalizarea alegerilor în aceste organizaţii, să se desfășoare Conferinţele de alegeri ale tuturor
Organizatiilor Regionale si Provinciale/Judetene.
(4) Conferintele Extraordinare care aprobă prezentul Statut, poate convoca o singura Conferinta Ordinara în termen de
minim 12 ore de la hotărârea de convocare.
(5) Conferinta Ordinara astfel convocata, se va desfăşura cu aceiaşi delegaţi stabiliţi pentru Conferinta Extraordinara
care face convocarea.
(6) Ordinea de zi a Conferintei Ordinare convocata în condiţiile anterioare va fi stabilită prin hotărârea de convocare
votată de Conferinta Extraordinara.
(7) Depunerea candidaturii pentru funcţia de Preşedinte executiv all PRD ROMANIA precum şi lista de membri ai
Biroul Permanent National, vor fi depuse de candidatul pentru funcţia de preşedinte executiv, la secretariatul general al
PRD ROMANIA cu minim 3 ore înainte de deschiderea lucrărilor Conferintei Ordinare convocata în condiţiile anterioare
şi va fi însoţită de declaraţii scrise de acceptare a prezenţei pe listă ale membrilor Biroului Permanent National propuşi
de acesta.
(8) Aceleasi conditii sunt si pentru alegerile la nivel national.
(9) Hotărârile Conferintei Nationale, ale Consiliului Naţional Executiv şi ale Presedintiei sau Biroului Permanent
National sunt obligatorii pentru toate organismele de conducere şi pentru toţi membrii PRD ROMANIA, în condiţiile
prevăzute de prezentul Statut- Regulament al partidului.
ART.83. REGLEMENTARI ALE VIETII INTERNE DE PARTID
(1) Dispoziţiile protocoalelor de alianţă încheiate de PRD ROMANIA sunt obligatorii pentru toţi membrii şi toate
organizaţiile acestuia precum şi pentru toate persoanele susţinute în funcţii publice de acesta alianta pe perioada
existenţei sale.
(2) Membrii organismelor de conducere care deţin două sau mai multe funcţii sau calităţi oficiale care dau drept de
reprezentare în organismul respectiv nu pot delega reprezentarea pentru nicio funcţie deţinută, cu excepţia
preşedinţilor Organizatiilor Regionale si Provinciale/judetene prezenţi în Biroul Permanent National.
(3) Membrii organismelor de conducere care absentează de la întrunirile organismului respectiv nu pot fi înlocuiţi, cu
excepţia celor care reprezintă, în calitate de preşedinte, conducerea de la nivel inferior.
(4) După o perioada de gratie stabilita de PRD ROMANIA,daca este cazul,organizatiile vor începe strangerea si
virarea în conturile sale a contribuţiilor financiare din cotizatii.Organizatiile de la fiecare nivel vor vira un procent de
10% din contribuţiile financiare din cotizatii,organizatiilor ierarhic superioare,iar PRD ROMANIA va vira acelasi procent
de 10% din contribuţiile financiare din cotizatii in conturile PRD CENTRAL.
(5) Libertatea cuvântului este asigurată în întregime prin presa scrisă şi vorbită a PRD ROMANIA.
(6) Publicaţiile care sunt proprietatea PRD ROMANIA sau apar ca organe de presă ale sale trebuie să exprime
doctrina şi punctele de vedere politice ale partidului, adoptate de organele sale de conducere.
(7) Legăturile cu mass-media la nivel National se asigura de catre Biroul de presa al PRD ROMANIA,cu informarea
conducerii nationale .
(8) Membrii organelor de conducere ale partidului, parlamentarii, europarlamentarii, demnitarii de stat, preşedinţii ,primvicepresedintii şi vicepreşedinţii Consiliilor Regionale si Provinciale/Judeţene, ai sectoarelor şi ai municipiului
Bucureşti, consilierii judeţeni/provinciali şi locali,primarii şi viceprimarii, care sunt membri ai PRD ROMANIA sunt
obligaţi să-şi declare, în condiţiile legii, averea şi sursele de venituri atât la începutul, cât şi la sfârşitul mandatului. De
asemenea, vor prezenta în condiţiile legii, o declaraţie privind conflictul de interese.
(9) Listele de candidaţi pentru, Camerele Parlamentelor şi Parlamentul European vor cuprinde personalităţi
locale,teritoriale sau nationale acceptate de Consiliile Regionale sau Provinciale/judeţene ale PRD ROMANIA ,
respectiv al municipiului Bucureşti. Acestea vor fi întocmite conform procedurilor stabilite prin prezentul StatutRegulament. Listele de candidaţi vor fi v validate de Consiliul Naţional.
(10) La Conferinţele Organizaţiilor Regionale sau Provinciale/judeţene, de sector şi a municipiului Bucureşti, precum şi
la Conferintele Nationale ale partidului, participă,ca invitaţi, deputaţi, senatori,europarlamentari, demnitari de stat,
primari, viceprimari conducerea centrala si alti invitati numiti de conducere.
(11) Organele executive ale partidului la nivel national sau local pot constitui asociaţii sau fundaţii pentru realizarea
obiectivelor partidului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
(12) PRD ROMANIA iniţiază periodic consultări cu asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale în probleme specifice
,sprijină activitatea acestora în demersurile lor de susţinere a intereselor majore ale categoriilor de cetăţeni pe care le
reprezintă.
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(13) Prevederile prezentului Statut-Regulament cu privire la alegerea Preşedintelui executiv al PRD ROMANIA, a
candidatului PRD pentru alegerea presedintelui, alegerea prim-vicepresedintilor si vicepreşedinţilor PRD ROMANIA,
alegerea organelor de conducere ale PRD ROMANIA de la toate nivelurile se aplică începând cu următorul scrutin
intern de alegeri in PRD.
(14) Iniţiativa modificării Statutului-Regulament ,a Programului Politic aparţine Consiliului National al PRD ROMANIA
ori a unui număr de Consilii ale organizaţiilor Regionale si Provinciale/judeţene ale PRD ROMANIA.
(15) In raporturile cu autoritatile publice si cu tertii, PRD ROMANIA va fi reprezentat din punct de vedere juridic de
presedinte sau presedintele executiv sau, dupa caz, de o persoana desemnata de Consiliul National,cu pregatire
juridica.
(16) Statutul-Regulament, modalitatile de lucru neprevazute in prezentul statut,precum si alte reglementari speciale vor
fi aprobate de Consiliul National, la propunerea Biroului Permanent.
(17) In cazul comasarii cu un alt partid, organismele de conducere vor fi stabilite de comun acord in baza unui protocol
care va face parte integranta din prezentul statut-regulament.
(18) Organul competent sa decida asupra eventualelor comasari prin fuziune sau prin absorbtie, aliante ori altor forme
de asociere este Consiliul Consiliul National al PRD ROMANIA. Hotararea Consiliului National privind eventualele
comasari, aliante ori alte forme de asociere va fi validata la prima Conferinta Nationala a partidului.
(19) Pregatirea si desfasurarea Conferintelor partidului, precum si detaliile metodologice ale activitatii organelor alese
se reglementeaza de catre Biroul Permanent National sau Presedintie.
(20) Convocarea organelor de conducere ale partidului la nivel local ,provincial/ judetean sau regional se poate face de
catre organul de conducere ierarhic superior.
(21) La nivel national, se pot constitui asociatii sau fundatii pentru realizarea obiectivelor politice ale partidului, cu
respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
(22) Membrii PRD ROMANIA alesi sau numiti in una dintre cele doua structuri de putere, legislativa si executiva, nu pot
detine concomitent doua functii, decat cu aprobarea Biroul Permanent National sau Presedintiei.
(23) Orice modificare a legislatiei care reglementeaza activitatea partidelor politice atrage dupa sine modificarea
prezentului statut, in conformitate cu interesele partidului , de dezvoltare a societatii romanesti si cu respectarea
prevederilor Constitutiei Romaniei.
(24) Toate documentele partidului se fac in limba romana.
-Hotararile partidului si ale organizatiilor sale teritoriale se adopta cu votul majoritatii prevazute in Statut-Regulament.
-Alegerea membrilor conducerii partidului si ai conducerilor organizatiilor sale teritoriale se face prin vot secret.
ART.84. PREVEDERI SPECIALE
(1) Initiativa formarii Partidului Romanilor din Diaspora apartine lui Ion Dascalescu,care este si persoana cara a
intocmit prezentul statut-regulament.
(2) Prin prezentul statut-regulament se recunoaste calitatea de presedinte si membru fondator al Partidului Romanilor
din Diaspora, lui Ion Dascalescu
(3) Prin prezentul Statut –Regulament,presedintele partidului este Ion Dascalescu,care coordoneaza si conduce in
fapt partidul si are atributiile prevazute in prezentul statut-regulament si in statutul PRD CENTRAL.Deoarece partidul
este unitar,indiferent in ce tara functioneaza,presedintele partidului este unic si alegerea unui alt presedinte PRD se
face conform statutului PRD CENTRAL.
(4) Inscrierea in partid este libera si gratuita,dar emiterea legitimatiei de membru ramane la latitudinea PRD ROMANIA
sa stabileasca valoarea emiterii legitimatiei.
(5) Cotizatia pentru fiecare membru se hotaraste de conducerea partidului.
(6) PRD ROMANIA va ceda 10% pentru PRD CENTRAL din fondurile banesti reprezentand cotizatii,donatii,
sponsorizari sau alte fonduri legal obtinute.
ART.85. NUMIRI SI REVOCARI
a) Prin statut si actul de constituire a PRD ROMANIA se numeste ca presedinte al PRD ROMANIA, Ion Dascalescu,
pana la confirmarea sa in functie si de catre Conferinta Nationala.
b) Prin statut si actul de constituire a PRD ROMANIA,presedintele PRD ROMANIA numeste sau revoca, daca e cazul,
presedintele executiv al PRD ROMANIA.
c). Prin statut si actul de constituire a PRD ROMANIA se recunoaste presedintelui executiv al PRD ROMANIA ,dreptul
de numire sau revocare, daca e cazul, a presedintilor organizatiilor teritoriale,in lipsa presedintelui.
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ART.86. CONCLUZII
(1) Acolo unde prezentul Statut-Regulament nu prevede,el se completeaza cu:
- Legea partidelor politice din Romania nr. 14/2003
- Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea
Autorităţii Electorale Permanente
- Legea 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale
- Legea nr.246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
- Constitutia Romaniei
- Recomandarea europeana privind alegerile –Directiva 94/80/CE
- Recomandarea europeana privind partidele politice
-alte acte normative prezente si viitoare din domeniu.
(2) Fiind un partid cu reprezentare internationala ,prezentul statut-regulament se completeaza cu Statutul PRD
CENTRAL si Directivele europene,.
(3) Toate documentele atasate prezentului statut-regulament,precum si viitoarele documente atasate,fac parte
integranta din prezentul statut si Statutul PRD CENTRAL si intra in vigoare la data inregistrarii legale a acestora.
(5) Actul de infiintare al PRD ROMANIA face parte integranta din prezentul statut-regulament.
(6) Persoanele cu functii de presedinte,presedinte executiv,primvicepresedinte,vicepresedinti si secretari generali pot fi
angajati ai partidului conform legislatiei muncii.
CITIT SI APROBAT DE ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FONDATORI CARE NOMINEAZA
PRESEDINTELE PARTIDULUI SA SEMNEZE.
Data intocmirii 11.07.2016
Locul - Reggio Calabria

Semnatura PRESEDINTE FONDATOR
Dascalescu Ion
...............................................

Data ultimei modificari 04.10.2016
Locul-Bucuresti
................................................
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PARTIDUL ROMANILOR DIN DIASPORA-P.R.D.ROMANIA
ORGANIZATIA TERITORIALA .....................................................
COD FISCAL ...........................................
ADEZIUNE

Subsemnatul ......................................................................născut(ă) la data de .............................
în localitatea ......................................................................................................................................
judetul/sectorul............................................, domiciliat(ă) în localitatea .......................................
......................................................... judetul/sectorul.........................................,str..........................
...................................................................., nr....... posesor al BI/CI seria/nr. ................................
eliberat de ..........................................................................., la data de .............................., CNP
........................................................... tel. acasa....................................... cel.1................................
cel. 2 ................................................. , email .....................................................................................
In conformitate cu dreptul de asociere prevăzut de art. 40 din Constitutia României si legea Partidelor
Politice din Romania nr. 14 din 9 ianuarie 2003, cunoscând prevederile Statutului-Regulament si
Programului Politic al Partidului Romanilor din Diaspora-P.R.D. ROMANIA si Statutul PRD
CENTRAL, asumându-mi recunoasterea si respectarea acestora in realizarea scopului si
obiectivelor partidului, îndeplinind conditiile prevăzute de lege, solicit să ader ca membru (militant)
la Partidul Romanilor din Diaspora-P.R.D. ROMANIA.Conform art. 8, alin. 3,din legea Partidelor
Politice nr. 14 din 9 /01/2003, declar pe proprie răspundere că ………………………………………….
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Data.....................................
Localitatea..............................

Semnatura
............................................

Recomandarea de inscriere in PRD a solicitantului s-a facut de catre ………………………………...................................
Adunarea Generala a Organizatiei …………………………………. tinuta in data de …………………. in localitatea
…………………………………………………………………………………………………………….........................................
-a aprobat solicitarea de inscriere in PRD ca MEMBRU (MILITANT)
-nu a aprobat solicitarea de inscriere in PRD ca MEMBRU (MILITANT),pe motiv de* ......................................................
……………………………………….......................................................................................................................................
Semnatura Presedintelui Organizatiei
……………………………….

Semnatura Secretarului General al Organizatiei
………………………………..

* se mentioneaza doar o pozitie
**- dacă este sau a fost membru al unui alt partid politic, solicitantul va completa de mana: sunt (am fost) membru al
Partidului ....................................................................................................................... si se aproba calitatea de
MILITANT.
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PRD accepta in randurile sale ca militanti si nu membri persoanele care in trecut au facut greseala de a alege alt
partid.Dupa verificare,i se va aproba sau nu,solicitarea de sustinator.Daca munceste pentru partid,respecta politica
partidului si toate obligatiile ca si un membru,contribuie la marirea nr. de membri si la extinderea partidului,dupa o
perioada de cel putin 6 (sase) luni ,i se poate acorda statutul de membru de partid,dar printr-o noua cerere.
**- dacă nu este membru al altui partid politic, solicitantul va completa de mana: “nu sunt membru al altui partid politic”
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