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STATUTUL

PARTIDULUI POPORULUI - DAN DIACONESCU

cu modificarile sj completarile adoptate la
Congresul din 21 ianuarie 2012
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TITLUL I
DISPOZIJII GENERALE

CAPITOLUL I
DENUMIREA §1 INSEMNELE PARTIDULUI

Art. 1 Denumirea integrala a partidului este Partidul Poporului - Dan Diaconescu, iar
denumirea prescurtata este PP-DD.
Art. 2 Partidul Poporului - Dan Diaconescu este persoana juridica de drept public sj Tsj
desfa§oara activitatea pe Tntreg teritoriul Romaniei, Tn conformitate cu dispozipe Constitute!
Romaniei, ale Legii partidelor politice, Legii privind finanjarea activitatii partidelor politice sj a
campaniilor electorate, ale celorlalte acte normative Tn materie, cu prevederile prezentului
Statut sj ale Regulamentelor adoptate pe baza sj pentru aplicarea acestuia.

Partidul Poporului - Dan Diaconescu desfa§oara activitati §i Tn exteriorul granitelor
Romaniei, prin organizape constituite Tn conformitate cu prevederile acestui Statut.
Art. 3 (1) Semnul permanent al Partidului Poporului - Dan Diaconescu este o palma Tnchisa,
cu degetul policar (degetul mare) drept, celelalte degete fiind Tndoite si stranse, lipite de podul
palmei, Tncadrata Tn interiorul a doua litere ,,P", suprapuse imperfect, sub care se afla scris
Partidul Poporului - Dan Diaconescu, conform Anexei nr. 1 - parte integranta a prezentului
Statut.

Semnul permanent este inscripjionat pe toate Tnsemnele sj documentele oficiale ale
partidului, pe materialele de promovare ale PP-DD, precum sj Tn aranjamentele grafice
aprobate de Biroul Permanent National.

(2) Semnul electoral al Partidului Poporului - Dan Diaconescu este o palma Tnchisa, cu
degetul policar (degetul mare) drept, celelalte degete fiind Tndoite sj stranse, lipite de podul
palmei, Tncadrata Tn interiorul a doua litere, ,,P" si ,,D", litera ,,D" fiind suprapusa imperfect peste
litera ,,P", sub care se afla prescurtarea PP-DD, conform Anexei 2 - parte integranta a
prezentului Statut.

(3) Culorile partidului sunt mov Tnchis, mov deschis sj lila, combinape acestora fiind
folosite pentru toate Tnsemnele partidului.

(4) Ziua Partidului Poporului - Dan Diaconescu se stabile§te Tn data de 19 septembrie.
Art. 4 Sediul central al Partidului Poporului - Dan Diaconescu este Tn Bucuresti, str. Preciziei
nr. 3P, lot nr. 1, C2 - cladire administrativa, parter, sector 6.

Adresa sediului central poate fi schimbata prin hotarare a Biroului National de
Coordonare.

CAPITOLUL II
SCOPUL §l OBIECTIVELE PARTIDULUI POPORULUI - DAN DIACONESCU

Art. 5 (1) In activitatea sa politica, Partidul Poporului - Dan Diaconescu urmareste crearea unei
societaji moderne Tn Romania, bazata pe respectarea atat a valorilor universale ale libertajii
umane, cat sj pe respectarea valorilor traditionale ale poporului roman.

(2) In activitatea sa, Partidul Poporului - Dan Diaconescu urmare§te exclusiv objective
politjce.-

~an
& \

rtidu%F?oporului - Dan Diaconescu promoveaza valorile si intere
olitieAprincipiile democratiei, responsabilitatii, solidaritatii si justiti

, pentru realizarea urmatoarelor objective politice:
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a. Crearea unei societati moderne sj prospere Tn care fiecare cetacean sa
beneficieze de libertate sj bunastare.

b. Consolidarea statului de drept.
c. Infaptuirea drepta{ii sociale prin instaurarea si exercitarea unei guvernari morale

de esen{a pragmatica, bazata pe competenja, profesionalism si responsabilitate.
d. Cultivarea respectului pentru familie, biserica si §coala, ca institujii fundamentale

ale societajii.
e. Asigurarea egalitajii Tn drepturi si Tn faja legii a tuturor cetajenilor.
f. Garantarea, promovarea §i respectarea neconditionata a demnitatii umane, a

drepturilor si libertajilor fundamentale ale cetatenilor.
g. Asigurarea separate! puterilor Tn stat si a pluralismului politic.
h. Armonizarea tuturor segmentelor vietii sociale Tn interesul cetatenilor.
i. Asigurarea sj garantarea dreptului la libera exprimare si a libertatii depline a

presei.
j. Eliminarea tuturor barierelor care stau Tn calea afirmarii romanilor ca cetajeni

europeni.
k. Asigurarea si garantarea dreptului fiecarui cetajean la Tnvajatura, cultura,

ocrotirea sanatajii si la un mediu sanatos.
I. Asigurarea efectiva a dreptului la munca pentru fiecare cetacean,
m. Garantarea proprietajii private, Tncurajarea liberei initiative si promovarea unui

mediu de afaceri onest §i competitiv, care sa permita o crestere reala §i o
dezvoltare sanatoasa sj de lunga durata a economies romanesti.

n. Cresterea rolului comunitatii §i al familiei, al traditiei, al culturii si al religiei Tn
actiunea de modernizare a societati.

o. Eradicarea violentei la toate nivelurile, combaterea coruptiei si a criminalitatii
organizate.

p. Participarea activa a Romaniei la constructia europeana, cu respectarea
intereselor pragmatice ale statului §i cetatenilor romani, precum §i a asigurarii
suveranitajii §i securitatii nationale, a independenjei, a unitajii si a integritajii
Romaniei.

q. Consolidarea mecanismelor democratice si cre§terea gradului de participare al
cetatenilor la viata publica, inclusiv prin controlul public asupra actului de
guvernare.

Art. 7 (1) Implementarea obiectivelor politice ale Partidului Poporului - Dan Diaconescu se va
realiza atat prin acjiunile reprezentantilor partidului Tn Parlamentul si Guvernul Romaniei, Tn
Parlamentul European, Tn Consiliile Judejene §i Consiliile Locale, Tn autoritajile administratiei
publice centrale §i locale, precum si Tn institujiile si organismele Tn care partidul va fi
reprezentat, cat sj prin dialog si cooperare permanenta cu toate celelalte structuri democratice
- sindicate, culte, ONG-uri, etc., ale caror objective §i actiuni nu contravin obiectivelor
Partidului Poporului - Dan Diaconescu.

(2) Partidul Poporului - Dan Diaconescu se va consulta cu cetajenii Tn toate problemele
de interes pentru Romania.

CAPITOLUL III
MEMBRII PARTIDULUI POPORULUI - DAN DIACONESCU

rtidib Poporului - Dan Diaconescu este constituit din persoanele care,
Statutbl si Programul politic ale partidului si care Tsi doresc s
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implementarea obiectivelor sj valorilor partidului, dobandind calitatea de membri ai Partidului
Poporului - Dan Diaconescu.
Art. 9 Poate dobandi calitatea de membru al Partidului Poporului - Dan Diaconescu, fara nicio
discriminare de rasa, nationalitate, etnie, religie, sex sau categorie sociala, orice cetajean
roman care, potrivit Constitutiei, are drept de vot sj care Tndeplines,te, cumulativ, urmatoarele
condi{ii:

a) recunoa§te sj adera la Statutul sj la Programul Politic ale partidului, pe care le va
respecta Tntocmai;

b) nu se afla Tn situape de interdictie prevazute Tn Legea partidelor politice;
c) nu i-au fost interzise, prin hotarare judecatoreasca definitiva, exercitarea

drepturilor politice sau cetajene§ti;
d) nu a savarsjt grave abuzuri sau nereguli Tn func{ii publice sau politice.

Art. 10 (1) Pentru dobandirea calita{ii de membru al Partidului Poporului - Dan Diaconescu,
solicitantul va completa integral Adeziunea sj o va depune la sediul organizatiei locale
(comunale, oras.enes.ti, municipale sau de sector, din Romania sau corespondente, din
strainatate, cu respectarea legislajiei statului pe teritoriul caruia se afla), Tn raza careia Tsj are
domiciliul, re§edinta, locul de munca sau de studii.

(2) Modelul tipizat de Adeziune poate fi procurat de la sediul oricarei organizatii PP-DD
sau poate fi descarcat de pe site-ul oficial al partidului.

(3) Secretarul executiv sau persoana desemnata de pre§edintele organizatiei locale
Tnregistreaza Adeziunea Tn registrul aferent, verifica daca sunt Tndeplinite condipe statutare
pentru dobandirea calitajii de membru §i, numai dupa aceea, afi§eaza Adeziunea depusa de
solicitant, la sediul organizatiei locale (sj pe site-ul organizatiei judetene, daca este posibil), Tn
termen de eel mult 3 zile de la depunere.

(4) In termen de 7 zile de la data afi§arii, se pot depune, la sediul organizatiei locale
respective, contestajii sau obiecjiuni cu privire la cererea de intrare Tn partid.

(5) Dupa trecerea celor 7 zile de la afi§are, solicitantul este invitat la prima s,edinta a
Biroului Executiv al Organizatiei Locale, unde, Tn baza Adeziunii sj cu luarea Tn considerare a
eventualelor contestatii sau obiectii, Biroul Executiv al Organizatiei Locale acorda, prin
supunere la vot, avizul favorabil sau, dupa caz, nefavorabil, cu privire la cererea de Tnscriere Tn
partid.

(6) Adeziunea, care va purta semnatura pre§edintelui organizatiei locale la rubrica
Avizat, unde va fi bifata corespunzator caseta favorabil sau nefavorabil, va fi transmisa, Tn
termen de eel mult 7 zile de la §edinja Biroul Executiv al Organizatiei Locale, de catre
secretarul executiv, Biroului Permanent Judejean, care o va analiza Tn prima sa §edinta.

(7) Biroul Permanent Judetean va decide, prin vot, aprobarea (inclusiv Tn situatia
avizului nefavorabil acordat de organizatia locala) sau neaprobarea (inclusiv Tn situatia avizului
favorabil acordat de organizatia locala) solicitarii de aderare, ca membru, la Partidul Poporului
- Dan Diaconescu, iar pres,edintele Biroului Permanent Judetean va semna la rubrica Aprobat,
unde va fi bifata corespunzator caseta Da sau Nu.

(8) In situatia Tn care Biroul Permanent Judejean nu aproba Adeziunea, solicitantul
poate sesiza, Tn eel mult 7 zile de la luarea acestei decizii, Comisia Judejeana pentru Statut,
Etica sj Litigii, care se va Tntruni, Tn eel mult 10 zile dupa primirea sesizarii, pentru a se
pronunja Tn acest caz, dupa audierea solicitantului. Decizia acestui for este definitiva sj
obligatorie.

.... J9) Dobanirea calita{ii de membru devine efectiva la data aprobarii Adeziunii Tn cadrul
Judejean sau dupa caz, la data deciziei favorabile a Comisiei Judejene

Stafe*,, Etica si Litigii.
~MO) Afcfeziunea, Tn original, se va pastra la sediul organizatiei judetene, iai

ji locale din care face parte membrul respectiv.
;̂-ouy
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(11) In situatii exceptional, cetajenii pot depune adeziuni sj la sediul central al PP-DD
sau pot transmite adeziuni si prin e-mail sau on-line, urmand ca, prin grija Secretariatului
General, acestea sa fie directionate catre organizatiile locale corespunzatoare.

(12) Intreaga responsabilitate pentru gestionarea atat Tn format scriptic, cat sj
electronic a Adeziunilor PP-DD, precum si a carnetelor de membru, care atesta apartenenja la
PP-DD, revine secretarilor executivi ai Birourilor Permanente Jude{ene. Acestia vor respecta
Tntocmai instructiunile sj procedurile primite de la Secretariatul General, care asigura evidenja
membrilor de partid sj centralizarea datelor la nivel national, conform Regulamentului de
Organizare si Func{ionare al PP-DD.

Art. 11 (1) Cetatenii care nu au statutul de membru al PP-DD, dar sunt de acord cu principiile
sj valorile promovate de partid, pot solicita dobandirea calitatii de simpatizanti ai Partidului
Poporului - Dan Diaconescu si pot participa la acjiunile si manifestable organizate de partid.

(2) Eviden{a acestora se realizeaza la nivelul organizatiei judetene, conform
metodologiei stabilite de Secretariatul General.

Art. 12 (1) Calitatea de membru al Partidului Poporului - Dan Diaconescu se pierde prin
demisie, Tnscriere Tn alt partid, excludere sau radiere.

(2) Demisia Tsj produce efectele Tn baza sj de la data depunerii cererii scrise de
demisie, la Biroul Executiv al Organizatiei Locale Tn raza careia demisionarul figureaza ca
membru.

(3) fnscrierea Tn alt partid este prevazuta de Legea partidelor politice care
reglementeaza faptul ca Tnscrierea unei persoane Tntr-un alt partid politic constituie, de drept,
demisie din partidul al carui membru a fost anterior.

(4) Excluderea se produce Tn conditiile si cu respectarea prevederilor prezentului
Statut, excluderea producandu-sj efectele de la data ramanerii definitive a Deciziei de
excludere.

(5) Radierea se face Tn situajia Tn care se constata ca, ulterior dobandirii calitajii de
membru de partid, persoana se afla Tn una din situajiile de incompatibilitate prevazute la art. 9,
Tn cazul declararii ca independent a acelui membru care ocupa o functie aleasa sau numita, Tn
afara partidului, cu sprijinul politic al acestuia, sau Tn cazul decesului membrului de partid.

Radierea se efectueaza Tn termen de maxim 7 zile, prin grija secretarului executiv al
Biroului Permanent Judejean din raza teritoriala Tn care ace§tia erau Tnscrisi.

Art. 13 (1) Suspendarea voluntara a calitatii de membru poate sa aiba loc doar Tn situatia Tn
care intervine o stare de incompatibilitate, prevazuta de lege, cu o functie sau cu o demnitate
publica pe care urmeaza sa o ocupe sj se realizeaza pe baza unei cereri adresata organizatiei
Tn care membrul respectiv activeaza.

(2) Dupa Tncetarea starii de incompatibilitate, suspendarea este ridicata de drept, iar
perioada suspendarii este considerata vechime Tn partid.

CAPITOLUL IV
DREPTURI §l OBLIGAJII

Art. 14 Membrii Partidului Poporului - Dan Diaconescu au urmatoarele drepturi:
1. Sa-si exprime liber opiniile si sa aiba initiative politice, legislative sau

organizatorice,
acestea sa fie dezbatute Tn forul din care initiatorul lor face parte.
aleaga sj sa fie alesj Tn functii de conducere din partid, conform

atutare.
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3. Sa fie propu§i §i promovati Tn func{ii sj demnitati publice, Tn conditiile legii sj cu
respectarea criteriilor de eligibilitate statutare.

4. Sa se informeze asupra activitatii organizajiei sj a forurilor din care fac parte.
5. Sa fie informati cu privire la hotararile organismelor de conducere locale, judejene

sj centrale.
6. Sa participe la luarea deciziilor Tn cadrul forurilor partidului conform competentelor

prevazute Tn Statut.
7. Sa se apere, Tn interiorul partidului de orice acuzajie, Tn conformitate cu prevederile

Statutului si ale Regulamentelor Partidului.
8. Sa fie sprijiniti de partid pentru a se apara de acuzatiile externe injuste si

nemtemeiate.
9. Sa participe la sedinjele Tn care se discuta aspecte legate de persoana sau

activitatea lor.
Art. 15 Membrii Partidului Poporului - Dan Diaconescu au urmatoarele principale obligatii:

1. Sa lupte pentru apararea independenjei, suveranitatii, unita{ii §i integritatii teritoriale
a Romaniei, pentru apararea statului de drept, democratiei §i pluralismului politic.

2. Sa cunoasca §i sa respecte Tntocmai prevederile Statutului PP-DD si ale Legii
partidelor politice.

3. Sa cunoasca Programul Politic al Partidul Poporului - Dan Diaconescu si sa
contribuie la Tnfaptuirea acestuia.

4. Sa Tndeplineasca, sa respecte si sa aplice Tntocmai dispozipe, deciziile §i
hotararile forurilor de conducere ale partidului, precum sj Notele interne emise de
Secretariatul General.

5. Sa respecte hotararile sj deciziile Comisiei Najionale pentru Statut, Etica sj Litigii sj,
respectiv, ale Comisiei Judetene pentru Statut, Etica sj Litigii - Tn cazul Tn care
acestea au ramas definitive.

6. Sa participe, cu regularitate, la activitatea organizajiilor din care fac parte sau a
forurilor de conducere Tn care au fost alesi.

7. Sa respecte regulile interne, disciplina de partid si caracterul confidential al unor
documente sau informatii de partid.

8. Sa Tndeplineasca orice mandat primit Tn numele partidului cu demnitate, moralitate,
competenja si corectitudine.

9. Sa acjioneze pentru cresterea prestigiului partidului si atragerea de noi membri.
10. Sa nu exprime Tn public, Tn numele partidului, pareri sj aprecieri care contravin

principiilor §i strategiei partidului sau hotararilor sale.
11. Sa plateasca cotizatia lunara stabilita potrivit Statutului.
12. Sa sus{ina candidatii partidului desemnati de organismele competente, pentru a

accede Tntr-o funcjie publica ce se dobandes,te prin alegere sau numire.
13. Sa puna la dispozitie cunostintele lor profesionale ce pot fi utile Tn activitatea

politica a partidului si sa aiba o conduita civica prin care sa nu prejudicieze partidul.
14. Sa respecte Tntocmai toate Tndatoririle prevazute Tn Statut sj Tn Regulamentele

partidului.
15. Sa informeze, de Tndata, Biroul Permanent National, despre orice probleme sau

aspecte de natura a afecta sau aduce prejudicii de orice natura partidulLJi,_clespre
re au cunostinta.

9,

\
c
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CAPITOLUL V
SANCJIUNI §1 RECOMPENSE

Art. 16 Membrilor Partidului Poporului - Dan Diaconescu care au savarsjt abater! de la
prevederile Statutului, nu au respectat obligatiile prevazute la art. 15 din prezentui Statut sj/sau
de regulamentele interne ale partidului, ori prin comportamentul sau acjiunile, respectiv
inactiunile lor, au adus sau aduc prejudicii, de orice natura, partidului, li se aplica, Tn funcjie de
gravitatea acestora, una din urmatoarele sancjiuni:

a) Avertismentul scris.
b) Suspendarea din funcjia dejinuta Tn partid, pe o perioada de timp limitata, cuprinsa

Tntre o luna §i sase luni.
c) Suspendarea calitatii de membru, pe o perioada de timp limitata, cuprinsa Tntre o
luna si12 luni. In cazul arestarii preventive, Suspendarea se aplica de drept.
d) Demiterea din functiile ocupate Tn structurile partidului.
e) Retragerea sprijinului politic pentru functiile dobandite prin sustinerea partidului.
f) Excluderea din partid.

Art. 17 Sancjiunile se hotarasc sj se aplica astfel:
a) Avertismentul scris:
- Pentru membrii care nu ocupa functii Tn partid, de catre Biroul Executiv al

organizatiei din care fac parte, la propunerea acestui organ de conducere.
- Pentru membrii Biroului Executiv Local, cu exceptia membrilor care ocupa functii §i

Tn structura Biroului Permanent Judejean, de catre Biroul Permanent Judejean
caruia i se subordoneaza, la propunerea Biroului Executiv Local sau a Biroului
Permanent Judejean corespunzator.

- Pentru membrii Biroului Permanent Judejean, cu exceptia membrilor care ocupa
func{ii §i Tn structura Biroului Permanent National, de catre Biroul Permanent
National, la propunerea Biroului Permanent Judejean, Biroului Permanent
National, Biroului National de Coordonare sau a presedintelui partidului.

- Pentru membrii Biroului Permanent National, cu exceptia membrilor care ocupa
functii sj Tn structura Biroului National de Coordonare, de catre Biroul National de
Coordonare, la propunerea Biroului Permanent National, Biroului National de
Coordonare, a prim-vicepresedintelui desemnat de catre cei 5 membri fondatori
sau a pre^edintelui partidului.

- Pentru membrii Biroului National de Coordonare, de catre Biroul National de
Coordonare cu sustinerea a 1/^+1 din membrii acestuia, la propunerea prim-
vicepresedintelui desemnat de catre cei 5 membri fondatori sau a presedintelui
partidului.

b) Suspendarea din functia dejinuta Tn partid, pe o perioada de timp limitata, cuprinsa
Tntre o luna si §ase luni:

- Pentru membrii Biroului Executiv Local, cu exceptia membrilor care ocupa functii si
Tn structura Biroului Permanent Judejean, de catre Biroul Permanent Judejean
caruia i se subordoneaza, la propunerea Biroului Executiv Local sau a Biroului
Permanent Judetean.
Pentru membrii Biroului Permanent Judetean, cu exceptia membrilor

inc{ii s.i Tn structura Biroului Permanent National, de catre Biroul
>ordonare, la propunerea Biroului Permanent Judejean, Birouli

National, Biroului National de Coordonare sau a pre§edintelui partidul
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- Pentru membrii Biroului Permanent National, cu exceptia membrilor care ocupa
functii si in structure Biroului National de Coordonare, de catre Biroul National de
Coordonare, la propunerea Biroului Permanent National, Biroului National de
Coordonare, a prim-vicepresedintelui desemnat de catre cei 5 membri fondatori
sau a presedintelui partidului.

- Pentru membrii Biroului National de Coordonare, de catre Biroul National de
Coordonare cu sustinerea a >2+1 din membrii Biroului National de Coordonare, la
propunerea prim-vicepresedintelui desemnat de catre cei 5 membri fondatori sau a
presedintelui partidului.

c) Suspendarea calitatii de membru, pe o perioada de timp limitata, cuprinsa Tntre o
luna §i 12 luni:

- Pentru orice membru al Partidului Poporului - Dan Diaconescu, cu exceptia
membrilor care ocupa functii §i Tn structura Biroului National de Coordonare, de
catre Biroul National de Coordonare, la propunerea Biroului Executiv Local,
Biroului Permanent Judejean, Biroului Permanent National, Biroului National de
Coordonare, a prim-vicepresedintelui desemnat de catre cei 5 membri fondatori
sau a presedintelui partidului.

- Pentru membrii Biroului National de Coordonare, de catre Biroului National de
Coordonare, cu susjinerea a 1/£+1 din membrii Biroului National de Coordonare, la
propunerea prim-vicepresedintelui desemnat de catre cei 5 membri fondatori sau a
presedintelui partidului.

d) Demiterea din funcjiile ocupate Tn structurile partidului:
- Pentru membrii Biroului Executiv Local, cu exceptia membrilor care ocupa functii si

Tn structura Biroului Permanent Judejean, de catre Biroul Permanent Judejean
caruia i se subordoneaza, la propunerea Biroului Executiv Local sau a Biroului
Permanent Judejean.

- Pentru membrii Biroului Permanent Judetean, cu exceptia membrilor care ocupa
functii §i Tn structura Biroului Permanent National, de catre Biroul National de
Coordonare, la propunerea Biroului Permanent Judetean, Biroului Permanent
National, Biroului National de Coordonare, a prim-vicepresedintelui desemnat de
catre cei 5 membri fondatori sau a presedintelui partidului.

- Pentru membrii Biroului Permanent National, cu exceptia membrilor care ocupa
funcjii si Tn structura Biroului National de Coordonare, de catre Biroul National de
Coordonare, la propunerea Biroului Permanent National, Biroului National de
Coordonare, a prim-vicepresedintelui desemnat de catre cei 5 membri fondatori
sau a presedintelui partidului.

- Pentru membrii Biroului National de Coordonare, de catre Biroul National de
Coordonare, cu sustinerea a 1/4+1 din membrii Biroului National de Coordonare, la
propunerea prim-vicepresedintelui desemnat de catre cei 5 membri fondatori sau a
presedintelui partidului.

e) Retragerea sprijinului politic pentru functiile dobandite prin sustinerea partidului:
- Pentru membrii partidului, cu exceptia membrilor care ocupa functii si Tn structura

Biroului National de Coordonare, care ocupa orice functie, la orice nivel, din orice
institute sau organism intern sau extern, pentru care a beneficiat de imaginea,
sprijinul sau sustinerea politica a Partidului Poporului - Dan Diaconescu, de catre

National de Coordonare, la propunerea Biroului Executiv Local
ermanent Judetean, Biroului Permanent National, Biroului

^ordonare, a prim-vicepresedintelui desemnat de catre cei 5 me
a presedintelui partidului.
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- Pentru membrii Biroului National de Coordonare, care ocupa orice funcjie, la orice
nivel, din orice institute sau organism intern sau extern, pentru care a beneficiat
de imaginea, sprijinul sau susjinerea politica a Partidului Poporului - Dan
Diaconescu, de catre Biroul National de Coordonare, cu susjinerea a 1/2+1 din
membrii Biroului National de Coordonare, la propunerea prim-vicepre§edintelui
desemnat de catre cei 5 membri fondatori sau a pre§edintelui partidului.

f) Excluderea din partid:
- Pentru orice membru al Partidului Poporului - Dan Diaconescu, cu excepjia

membrilor care ocupa funcjii sj Tn structura Biroului National de Coordonare, de
catre Biroul National de Coordonare, la propunerea Biroului Executiv Local,
Biroului Permanent Judetean, Biroului Permanent National, Biroului National de
Coordonare, a prim-vicepre§edintelui desemnat de catre cei 5 membri fondatori
sau a pre§edintelui partidului.

- Pentru membrii Biroului National de Coordonare, de catre Biroul National de
Coordonare, cu susjinerea a 1/2+1 din membrii Biroului National de Coordonare, la
propunerea prim-vicepre§edintelui desemnat de catre cei 5 membri fondatori sau a
pre§edintelui partidului.

Art. 18 Sancjiunile prevazute la art. 16 sj art. 17 se propun si hotarasc cu votul majoritatii
simple a membrilor organelor competente prevazute la art. 17, cu excepjia situapor Tn care
este prevazut expres altfel, Tn prima §edinta ordinara Tntrunita dupa primirea propunerii de
sancjionare sau Tn §edinta extraordinara, convocata Tn acest sens.
Art. 19 (1) Decizia sau hotararea de sancjionare se comunica, Tn scris, persoanei Tn cauza Tn
eel mult cinci zile de la adoptare.

(2) Decizia sau hotararea de sancjionare poate fi contestata, Tn termen de cinci zile de
la comunicare, la Comisia Judejeana pentru Statut, Etica sj Litigii, Tn cazul hotararilor luate de
forurile cu competente la nivel local sau judejean sau la Comisia Najionala pentru Statut, Etica
sj Litigii, Tn cazul hotararilor luate de forurile cu competente la nivel national.

(3) Comisia Judejeana pentru Statut, Etica sj Litigii se pronun{a Tn termen de 15 zile de
la Tnregistrarea contestatiei, hotararea sa putand fi atacata, prin recurs, Tn eel mult cinci zile de
la comunicare, la Comisia Najionala pentru Statut, Etica sj Litigii.

(4) Hotararea Comisiei Nationale pentru Statut, Etica sj Litigii se ia Tn termen de eel
mult 20 de zile de la Tnregistrare sj are caracter definitiv.

(5) Pana la solujionarea definitiva a contestatiei, hotararea de sancjionare produce
efecte depline.

(6) Daca o contestatie a fost admisa, definitiv, organele de conducere
corespunzatoare au obligatia repunerii Tn drepturi, Tn termen de 10 zile, a membrului PP-DD
sancjionat nestatutar.
Art. 20 Solicitarea de remscriere/reprimire Tn partid pentru persoanele care au fost sancjionate
prin excludere sau sj-au pierdut calitatea de membru PP-DD prin Tnscrierea Tn alt partid, se
poate face, Tn condijiile prezentului Statut, dupa trecerea unei perioade de minimum 12 luni de
la excluderea sa.
Art. 21 Membrii PP-DD cu activitate deosebita, care promoveaza constant sj evident valorile sj
principiilor partidului, pot fi nominalizati pentru a primi distincjii, premii sau recompense, Tn
conformitate cu normele metodologice stabilite de Secretariatul General..-—•——~>^

\\ °a/?
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CAPITOLUL VI
CONSULTAREA MEMBRILOR PARTIDULUI POPORULUI - DAN DIACONESCU

Art.22 Pentru dezvoltarea democratiei de partid si Tncurajarea tuturor membrilor PP-DD de a
participa la actul decizional, Tn vederea identificarii solujiilor optime la toate nivelurile, pe toate
segmentele sj domeniile de activitate si a stabilirii principalelor direcjii de acjiune politica, se
poate proceda la consultarea membrilor de partid prin Tntalniri periodice ale conducerii centrale
cu membrii din toate zonele {arii sau prin dezbateri publice ale problemelor majore ale
membrilor PP-DD sau ale comunitatilor din care provin.

TITLUL II
ORGANIZAREA PARTIDULUI

CAPITOLUL VII
PRINCIPII DE ORGANIZARE §1 ACTIVITATE INTERNA

Art. 23 (1)Partidul Poporului - Dan Diaconescu este organizat §i functioneaza, potrivit legii, pe
criteriul administrativ-teritorial.

(2) Membrii Partidului Poporului - Dan Diaconescu sunt grupaji, pe criterii teritoriale, Tn
structuri specifice de partid.
Art. 24 Structurile teritoriale ale Partidului Poporului - Dan Diaconescu sunt:

a) Organizatia de la nivelul secjiei de votare.
b) Organizajia locala: comunala; oraseneasca; municipala; de sector.
c) Organizatia judejeana, respectiv cea a municipiului Bucuresji.

Art. 25 In cadrul organizatiilor teritoriale ale partidului de la toate nivelurile, se constituie si
funcjioneaza, Tn conformitate cu prevederile legale si ale prezentului Statut, structuri interne,
cu objective specifice anumitor categorii sociale si profesionale.
Art. 26 Structurile interne ale Partidului Poporului - Dan Diaconescu sunt:

a) Organizatia de tineret.
b) Organizatia de femei.
c) Organizatia de pensionari.
d) Organizatia oamenilor de afaceri.
e) Organizajia Diaspora - asimilata ca nivel Organizajiei jude{ene, respectiv a

municipiului Bucuresti.
f) Liga alesjlor locali.

Art. 27 Organizape mentionate la art. 26 functioneaza pe baza reglementarilor interne incluse
Tn Regulamentul de Organizare §i Functionare al PP-DD.
Art. 28 Organizape Partidului Poporului - Dan Diaconescu au autonomie Tn organizarea §i
desfasurarea activitatii politice, Tn conformitate cu prezentul Statut.
Art. 29 (1) Alegerea structurilor de conducere locale, judejene si nationale se face numai prin
vot secret.

(2) Func{iile de conducere Tn Structurile teritoriale sau interne ale Partidului Poporului -
Dan Diaconescu, pot fi ocupate numai de membrii partidului care au domiciliul, resedinja,

munca sau de studii Tn raza organizajiei respective, cu exceptia Organizajiej,
In membru al PP-DD poate ocupa, concomitent, eel mult trei func{ii

partidului de la diferite niveluri.

Pagina 10 din 29



(4) Forurile de conducere ale partidului, de la toate nivelurile, Tsi desfa§oara activitatea
statutar, Tn prezenja a eel putin jumatate plus unu din membrii acestora.

(5) Deciziile sj hotararile forurilor de conducere se adopta cu votui a jumatate plus unu
din membrii prezenfl, cu exceptia situapor unde prezentul Statut prevede altfel. in caz de
egalitate votui pre^edintelui forului respectiv este decisiv.

(6) Votui Tn cadrul forurilor de conducere ale partidului se exprima deschis sau secret,
Tn conformitate cu prevederilor prezentului Statut si ale Legii partidelor politice.

(7) Deciziile si hotararile adoptate Tn cadrul structurilor de conducere sunt obligatorii,
indiferent de pozitia exprimata prin vot sj de func{ia ocupata Tn partid, pentru toate forurile,
organizajiile si membrii carora li se adreseaza.

(8) Principiile de organizare sj activitate interna vor fi detaliate Tn Regulamentul de
Organizare sj Func{ionare al Partidului Poporului - Dan Diaconescu.

CAPITOLUL VIM
STRUCTURILE TERITORIALE

A. ORGANIZATIA DE LA NIVELUL SECJIEI DE VOTARE

Art. 30 Organizatia de Sectie de Votare este constituita pe raza teritoriala a unei secjii de
votare, este formata din eel putin 10 membri sj are, Tn principal, urmatoarele atribujii:

- exercita legatura directa §i constants cu ceta{enii;
- organizeaza Tntalniri de informare a cetajenilor cu privire la doctrina si programul

politic ale PP-DD;
- realizeaza activitaji de atragere de noi membri sj simpatizanli;
- desfa§oara campaniile electorate ale PP-DD la nivelul secjiei de votare;
- executa alte activita{i politice stabilite de forurile ierarhic superioare.

Art. 31 Conducerea Organizatiei de Secjie de Votare este exercitata de un pre§edinte numit
de Biroul Executiv Local, Tn competenja caruia se afla Organizatia de Secjie de Votare.

B. ORGANIZAJIILE LOCALE

Art. 32 Organizajia locala a PP-DD este formata din totalitatea Organizajiilor de Sectie de
Votare de pe raza unei unitaji administrativ-teritoriale sau a unui sector al municipiului
Bucure§ti sj se poate constitui, statutar, daca are:

- eel putin 20 de membri, pentru organizatia comunala;
- eel pu{in 40 de membri, pentru organizatia oras,eneasca;
- eel putin 80 de membri, pentru organizatia municipala;
- eel pu(in 120 de membri, pentru organizatia de sector.

Art. 33 Forurile de conducere ale organizajiilor locale sunt:
a) Adunarea Generala a membrilor Organizatiei Locale (AGOL).
b) Biroul Executiv al Organizatiei Locale (BExOL).
c) Biroul Local de Coordonare (BLC)

Art. 34 (1) Adunarea Generala a membrilor Organizatiei Locale este forul de conducere al
o.tgan.izafiel care se constituie din to{i membrii care au domiciliul, re§edin{a, locul
_^\:.-*Qj&2*h^- raza locaijtajii sau sectorului respectiv §i se Tntrune§te eel pu{in c/

>ri este nevoie, fiind convocata de Biroul Executiv al Organizatie/l^>cf
datei Adunarii, stabileste Ordinea de zi, prin presedintele
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(2) Biroul Executiv al Organizatiei Locale are obligatia sa convoace Adunarea
Generala a Membrilor Organizatiei Locale atunci cand convocarea este solicitata de Biroul
Permanent al Organizatiei Judetene, Biroului Permanent National, Biroul National de
Coordonare sau de 2/3 din numarul membrilor organizatiei locale.

(3) Convocarea Adunarii Generale a membrilor Organizatiei Locale se face cu eel
pu{in 10 zile Tnainte, pentru s.edinta ordinara si cu eel pu{in 5 zile Tnainte, pentru §edin{a
extraordinara, prin afi§area Convocatorului la sediul Organizatiei Locale sj, fie prin postarea
Convocatorului pe site-ul Organizatiei, fie prin publicarea acestuia Tn presa locala.
Art. 35 Adunarea Generala a Membrilor Organizatiei Locale are urmatoarele atributii:

1. Analizeaza activitatea desfa§urata de Biroul Executiv al Organizatiei Locale sj de
Biroul Local de Coordonare, precum sj de membrii organizatiei, alesi sau numiti
Tn administratia locala, sj aproba programele de activitate ale acestora pentru
perioada urmatoare.

2. Alege sj revoca, prin vot secret, pres,edintele sj toti ceilalti membri ai Biroului
Executiv al Organizatiei Locale, pentru o perioada de 4 ani. Revocarea o poate
cere Biroul Permanent Judetean, Biroul Permanent National sau 2/3 din numarul
membrilor organizatiei locale.

3. Alege, prin vot secret, delegatii pentru Adunarea Generala a Organizatiei
Judejene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza normei de reprezentare de
un reprezentant la 25 de membri, valabila pana la modificarea acesteia de catre
Consiliul National.

4. Aproba bugetul de venituri §i cheltuieli sj hotaras,te asupra executiei acestuia.
5. Aproba, la nivel local, masurile necesare realizarii Programului sj Strategiei

Partidului si verifica modul de implementare a acestora.
6. Aproba candida{ii organizatiei pentru functii Tn cadrul organelor de conducere

ierarhic superiore ale PP-DD.
7. tsj da acordul pentru candidatii organizatiei sau listele de candidati pentru

functiile din cadrul administrate! publice locale (primar, consilieri locali), propuse
de catre Biroul Executiv al Organizatiei Locale.

8. Indeplineste alte atributii Tn conformitate cu prevederile prezentului Statut sau
stabilite prin Regulamentul de Organizare sj Func{ionare al PP-DD, sau care
decurg din aceste documente.

Art. 36 Biroul Executiv al Organizatiei Locale este organul de conducere al organizatiei Tn
intervalul dintre sedinjele Adunarii Generale a membrilor Organizatiei Locale si este format din:

a. Pre§edinte, prim-vicepre§edinte, 3-5 vicepres,edinti, secretar executiv, 5-7
membri, pentru organizatiile comunale;

b. Pre§edinte, prim-vicepre§edinte, 5-7 vicepres,edinti, secretar executiv, 7-9
membri, pentru organizatiile ora§ene§ti;

c. Pre§edinte, prim-vicepre§edinte, 7-9 vicepres.edinti, secretar executiv, 9-11
membri, pentru organizatiile municipale;

d. Pre§edinte, prim-vicepre§edinte, 9-15 vicepres,edinti, secretar executiv, 15-19
membri, pentru organizatiile de sector al municipiului Bucure§ti.

Art. 37 (1) Numarul vicepresedintilor sj membrilor Biroului Executiv al Organizatiei Locale se
stabile§te de catre Biroul Permanent Judejean, respectiv al municipiului Bucure§ti, Tn functie
de jiumarul membrilor organizatiei, precum si de numarul de organizatii constituij
^c^t^/ptare.

prima adunare generala de alegeri pentru constituirea Birc
;a{ie%locale, structure de conducere va fi formata din numarul

petî ru fiecare functie, urmand a fi completata, dupa consolid<
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numarului de membri ai organizatiei, prin numire de catre pres.edintele Biroului Executiv al
Organizatiei Locale, cu acordul a 2/3 din membrii alesj ai Biroului, exprimat prin vot secret, ce
va fi supusa validarii, tot prin vot secret, Tn prima s.edinta a Adunarii Generale a membrilor
Organizatiei Locale, convocata nu mai tarziu de 60 de zile de la numirea sau numirile
respective.
Art. 38 (1) Biroul Executiv al Organizatiei Locale se Tntrunes,te o data la doua saptamani, la
convocarea pres.edintelui Biroului Executiv al Organizatiei Locale sj ori de cate ori este nevoie,
la convocarea pre§edintelui Biroului, a eel putin Vz +1 din membrii Biroului, a Biroului
Permanent Judetean sau a Biroului National de Coordonare.

(2) §edintele Biroului Executiv al Organizatiei Locale se desfas.oara la sediul
organizatiei sj se consemneaza Tn Procesul Verbal de §edinta, care se transmite, Tn termen de
trei zile de la data §edintei, Biroului Permanent al Organizatiei Judetene.

(3) La s,edintele Biroului Executiv al Organizatiei Locale (comunal, ora§enesc,
municipal, de sector), participa, cu drept de vot, pre^edinjii structurilor interne locale, statutar
constituite, respectiv, de tineret, femei, pensionari, oameni de afaceri, primarul sj viceprimarul
localitatii, consilierii locali, membri ai organizatiei sj, fara drept de vot, parlamentarii alesj Tn
colegiile din jude{ sau sector, pres.edintele sj vicepre§edintii Consiliului Judejean, consilierii
judejeni, membri ai organizatiei jude{ene respective sau a municipiului Bucure§ti, Tn cazul Tn
care nu fac parte din Birou.

(4)Convocarea membrilor cu drept de vot este obligatorie.
Art. 39 Biroul Executiv al Organizatiei Locale are urmatoarele atributii:

1. Conduce sj coordoneaza activitatea organizatiei Tn intervalul dintre Adunarile
Generale ale membrilor Organizatiei Locale.

2. Indepline§te sj aplica Tntocmai dispozijiile, deciziile, hotararile §i notele interne
ale forurilor ierarhic superioare.

3. Gestioneaza sj actualizeaza eviden{a membrilor de partid ai organizatiei locale
sj o comunica Biroului Permanent Judejean.

4. Verifica Tncasarea cotiza{iei sj se preocupa de obtinerea altor fonduri necesare
activitatii partidului, potrivit legii.

5. Administreaza sj raspunde de patrimoniul detinut de organizatia locala.
6. Elaboreaza proiecte sj adopta pozifii legate de administrarea colectivitatilor

locale.
7. Comunica Biroului Permanent Judejean, pozi{ia organizajiei locale Tn

problemele de interes public.
8. Propune candidatii organizatiei sau listele de candidaji pentru funcjiile din cadrul

administrate! publice locale (primar, consilieri locali).
9. Avizeaza adeziunile solicitantilor conform procedurii prevazute la art. 10.
10. Desemneaza reprezentan{ii partidului Tn secpe de votare.
11. ?ndeplines.te alte sarcini Tncredintate de Biroul Permanent Judetean, Tn

conformitate cu prevederile prezentului Statut sj ale Regulamentului de
Organizare sj Funcjionare al PP-DD sau care decurg din continutul
documentelor mentionate.

Art. 40 Biroul Local de Coordonare este organul de conducere al organizatiei Tn intervalul
dintre §edintele Biroului Executiv al Organizatiei Locale §i este format, de drept, din
pre§edintele, prim-vicepres.edintele, secretarul executiv sj vicepre§edintii Biroului Executiv al

ji Locale, ale§i Tn cadrul Adunarii Generale ale membrilor Organizatiei Locajj
Local de Coordonare se Tntrune§te saptamanal, la convocarea

sj %i\de cate ori este nevoie, la convocarea pre§edintelui Biroului
>rdonare.
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(2) §edin{ele Biroului Local de Coordonare se desfa§oara la sediul organizajiei sj se
consemneaza Tn procesul verbal de §edinta, care se transmite, Tn termen de trei zile de la data
§edintei, Biroului Judetean de Coordonare.

(3) Atunci cand s,edintele ordinare ale Biroului Local de Coordonare, cat sj ale Biroului
Executiv al Organizatiei Locale trebuie sa se desfas,oare Tn cursul aceleasj saptamani, acestea
au loc, cumulat, Tn componenta sj cu atributiile Biroului Executiv al Organizatiei Locale.
Art. 42 Biroul Local de Coordonare are urmatoarele atribufii:

1. Conduce sj coordoneaza activitatea Organizatiei Tn intervalul dintre §edintele
Biroului Executiv al Organizatiei Locale.

2. !ndeplines.te sj aplica Tntocmai dispozijiile, deciziile, hotararile sj notele interne ale
forurilor ierarhic superioare.

3. Organizeaza acjiuni sj manifestari cu caracter politic, educativ, cultural, civic etc.,
Tn conformitate cu programul de activitate aprobat de Adunarea Generala sj a
calendarului de evenimente, Tntocmit semestrial sj aprobat de catre Secretariatul
General.

4. Propune Biroului Permanent Judejean, strategia de campanie electorala pentru
alegerile locale.

5. Organizeaza sj coordoneaza campaniile electorate ale Partidului Poporului - Dan
Diaconescu la nivel local.

6. Tndepline§te alte sarcini Tncredintate de Biroul Executiv al Organizatiei Locale sj
de Biroul Permanent Judetean Tn conformitate cu prevederile prezentului Statut sj
ale Regulamentului de Organizare si Funcjionare al PP-DD sau care decurg din
conjinutul documentelor mentionate.

Art. 43 Pres,edintele Biroului Executiv al Organizatiei Locale este ales pentru o perioada de
patru ani, reprezinta organizatia locala Tn relape oficiale cu autoritajile publice §i terti Tn zona
lui de activitate, coordoneaza activitatea Organizatiei locale, prezideaza §edintele Adunarii
Generale a membrilor Organizajiei Locale, Biroului Executiv al Organizatiei Locale sj ale
Biroului Local de Coordonare sj semneaza actele oficiale ale organizajiei, Tn limitele
competentelor.

C. ORGANIZAJIA JUDEJEANA, respectiv a municipiului BUCURE§TI
Art. 44 (1) Organizape locale cuprinse pe teritoriul unui judej, respectiv Tn municipiul
Bucures,ti, constituie organizatia judejeana, cu sediul Tn municipiul - resedin{a de judej,
respectiv Organizatia municipiului Bucuresti, cu sediul Tn municipiul Bucure§ti.

(2) Organizajiile judejene se pot constitui statutar daca Tn jude{ul respectiv au fost
Tnfiintate, conform prevederilor prezentului Statut, prin Tntrunirea Adunarii Generale a
membrilor Organizatiei Locale §i alegerea organelor locale de conducere, eel putin 1/3 din
numarul total al organizatiilor locale ce pot fi constituite, corespondent numarului total de
unitaji administrativ-teritoriale din componenja jude{ului.
Art. 45 Organizape judetene, respectiv cea a municipiului Bucure§ti coordoneaza, Tn plan
judetean, respectiv al municipiului Bucure§ti, realizarea sarcinilor sj obiectivelor cuprinse Tn
prezentul Statut, Tn programul politic al partidului, Tn strategia politica, Tn hotararile conducerii
najionale precum sj Tn celelalte documente interne ale partidului, Organizeaza sj conduce
campaniile politice sj electorate ale PP-DD, promoveaza principiile §i valorile PP-DD,
elaboreaza §i adopta pozitii Tn problemele esentiale ale judetului.
Art Jt6.Jorurile de conducere ale Partidului Poporului - Dan Diaconescu la nivel judetean,

piului Bucure§ti sunt urmatoarele:
lunarea Generala a Organizatiei Judejene respectiv Adunarea
janizatiei Municipiului Bucure§ti.
)ul Permanent Judetean, respectiv Biroul Permanent al municipii
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3. Biroul Judejean de Coodonare, respectiv Biroul de Coordonare al municipiului
Bucuresti.

Art. 47 In cuprinsul prezentului Statut, toate forurile de conducere de la nivelui Organizatiei
municipiului Bucuresti se asimileaza, ca autoritate si competente, cu cele similare de la nivelul
organizatiilor Judetene, sens Tn care Adunarea Generala a Organizatiei Municipiului Bucures,ti
este corespondentui Adunarii Generale a Organizatiei Judetene; Biroul Permanent al
municipiului Bucure§ti este corespondentui Biroului Permanent Judejean; Biroul de
Coordonare al municipiului Bucuresti este corespondentui Biroului Judetean de Coodonare,
sens Tn care, Tn aspectele legate de organizape locale constitute la nivel de sector al
municipiului Bucuresti se va interpreta ca atare.
Art. 48 (1) Adunarea Generala a Organizatiei Judejene, respectiv Adunarea Generala a
Organizatiei Municipiului Bucuresti, este aleasa pentru o perioada de patru ani.

(2) Adunarea Generala a Organizatiei Judetene, respectiv a municipiului Bucuresti,
este formata din:

1. Membrii Biroului Permanent Judetean, respectiv al municipiului Bucuresti
(interimar, pentru prima adunare generala de alegeri).

2. Pre§edintele Biroului Executiv al fiecarei organiza{ii locale, statutar constituite.
3. Delega{i alesi de Adunarile Generale ale Membrilor Organizatiilor Locale, prin vot

secret, conform normei de reprezentare de un reprezentant la 25 de membri, valabila pana la
modificarea acesteia de catre Consiliul National.

4. Presedintele Consiliului Judejean, primarii si consilierii locali si judejeni.
Art. 49 (1) Adunarea Generala a Organizatiei Judetene, respectiv a municipiului Bucure§ti, se
Tntruneste, de regula, semestrial, la convocarea Biroului Permanent Judetean, respectiv al
Municipiului Bucuresti.

(2) Adunarea Generala de alegeri a Organizatiei Judejene, respectiv a municipiului
Bucuresti, se desfasoara o data la patru ani.

(3) Adunarea Generala extraordinara a Organizatiei Judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti, se convoaca de catre Biroul Permanent Judetean, respectiv al municipiului
Bucuresti, la solicitarea:

- Biroului Permanent Judejean, respectiv al municipiului Bucuresti, (cu votul a 2/3 din
membrii acestui for);

- a 2/3 dintre organizajiile locale statutar constituite.
- Biroului Permanent National.
- Biroului National de Coordonare.
(4) Convocarea Adunarii Generale a Organizatiei Judejene, respectiv a municipiului

Bucuresti, se face cu eel putin 10 zile Tnaintea Tntrunirii propriu-zise pentru sedinja ordinara sj
cu eel putin 5 zile pentru §edinta extraordinara. Convocatorul continand Ordinea de zi,
aprobata de Biroul Permanent Judetean, respectiv al municipiului Bucure§ti, se afi§eaza la
sediul Organizatiei Judetene, respectiv a municipiului Bucure§ti, §i, fie se posteaza pe site-ul
organizajiei judejene, respectiv a municipiului Bucuresti, fie se publica Tntr-un ziar local.
Art. 50 Adunarea Generala a Organizatiei Judejene, respectiv a municipiului Bucuresti are
urmatoarele atribujii principale:

1. Analizeaza activitatea desfasurata de Biroul Permanent Judetean / al municipiului
Bucuresti, de la Adunarea Generala a Organizatiei Judetene, respectiv a
municipiului Bucuresti, precedente sj aproba programul pentru osrieaek
urmatoare.
Jege sj revoca, prin vot secret, presedintele §i membrii Biroulj/r
ludetean / al Municipiului Bucuresti, pentru o perioada de 4 ani.
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3. Alege, prin vot secret, cei 5 membri ai Comisiei Judejene (a municipiului
Bucuresti) pentru Statut, Etica si Litigii.

4. Alege, prin vot secret, cei 5 membri ai Comisiei Jude{ene (a municipiului
Bucuresti) de Control Financiar.

5. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si hotara§te asupra executes acestuia.
6. Dezbate raportul Comisiei Judejene (a municipiului Bucuresti) de Control

Financiar sj acorda descarcare pentru execujia bugetara.
7. Aproba candidatii organizatiei pentru func{ii de conducere Tn cadrul organelor

ierarhic superioare, de la nivel national.
8. Valideaza candidatii sau listele de candidati pentru funcjiile din cadrul

administrajiei publice locale (primar, consilieri locali), de la nivelul comunelor,
propuse de Birourile Executive Locale, care au primit acordul Adunarilor
Generale Locale sj au fost definitivate si aprobate de Biroul Permanent Judetean.

9. Aproba candidatii sau listele de candidati pentru funcfiile din cadrul administrate!
publice locale (primar, consilieri locali) de la nivelul oraselor, municipiilor sj
sectoarelor municipiului Bucuresti, propuse de Birourile Executive Locale, care
au primit acordul Adunarilor Generale Locale si au fost definitivate de catre Biroul
Permanent Judetean, respectiv al municipiului Bucuresti si le Tnainteaza, spre
validare, Biroului Permanent National.

10. Alege, prin vot secret, delegajii la Congresul Partidului, conform normei de
reprezentare de 25 de membri pentru fiecare organizajie judejeana, statutar
constituita, norma valabila pana la modificarea catre Consiliul National.

11. Indeplineste alte atribujii Tn conformitate cu prevederile prezentului Statut sau
stabilite prin Regulamentul de Organizare si Func{ionare al PP-DD, sau care
decurg din aceste documente.

Art. 51 (1) Biroul Permanent Judetean, respectiv Municipiului Bucuresti conduce si
coordoneaza activitatea organizatiei Tn perioada dintre Adunarile Generale ale Organizatiei
Judejene.

(2) Biroul Permanent Judejean este alcatuit din presedinte, prim-vicepresedinte, 9-15
vicepresedinji, secretar executiv, trezorier si 15-19 membri.

(3) Biroul Permanent al Municipiului Bucuresti este alcatuit din presedinte, prim-
vicepres,edinte, 11-17 vicepresedinti, secretar executiv, trezorier, 17-21 membri.

(4) Numarul vicepresedinjilor sj membrilor Birourilor Permanente Judejene se
stabileste de catre Biroul Permanent National Tn funcjie de marimea organizatiei judejene, de
potenjialul ei de dezvoltare, precum si particularitajile judetului.

(5) Membrii Biroului Permanent Judetean, respectiv Biroului Permanent al municipiului
Bucuresti, sunt alesj, prin vot secret, Tn cadrul adunarilor generale, pentru un mandat de patru
ani.

(6) La prima adunare generala de alegeri pentru constituirea Biroului Permanent
Judetean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucuresti, structura de conducere va fi
formata din numarul minim de membri prevazut pentru fiecare functie, urmand a fi completata,
dupa consolidarea sj cre§terea numarului de membri ai organizatiei, prin numire de catre
pre§edintele Biroului Permanent Judetean, respectiv Biroului Permanent al municipiului
Bucuresti, cu acordul a 2/3 din membrii alesj ai Biroului, exprimat prin vot secret, ce va fi
sypuscL.yalideirii, tot prin vot secret, Tn prima §edinta a Adunarii Generale a membrilor

ludetene, respectiv a municipiului Bucuresti, convocata nu mai
sau numirile respective.
Permanent Judetean, respectiv Biroul Permanent al municij
regula, o data la doua saptamani, la convocarea presedinte
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de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui Biroului, a eel putin 1/4 +1 din membrii
Biroului sau a Biroului National de Coordonare.

(2) §edin{ele Biroului Permanent Judejean, respectiv Biroului Permanent al
municipiului Bucuresti se desfa§oara la sediul organizajiei jude{ene/a municipiului Bucuresti sj
se consemneaza Tn procesul verbal de sedinja, care se transmite, Tn termen de trei zile de la
data §edintei, Biroului Permanent National.

(3) La sedinjele Biroului Permanent Judejean, respectiv Biroului Permanent al
municipiului Bucuresti, participa, cu drept de vot, presedinjii structurilor interne judejene/ale
municipiului Bucure§ti, statutar constitute, respectiv, de tineret, femei, pensionari, oameni de
afaceri, precum sj parlamentarii alesi Tn colegiile din judet sau sector, pre§edintele sj
vicepresedinjii Consiliului Judetean, consilierii judeteni, primarii municipiilor sj ora§elor,
respectiv funcjiile corespondente de la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, membri ai
organizajiei judejene respective sau a municipiului Bucuresti, Tn cazul Tn care nu fac parte din
Birou.

(4) Convocarea membrilor cu drept de vot este obligatorie.
Art. 53 Biroul Permanent Judejean, respectiv Biroul Permanent al municipiului Bucuresti, are
urmatoarele atribujii:

1. Conduce sj coordoneaza activitatea Partidului Poporului - Dan Diaconescu la
nivel judejean, respectiv al municipiului Bucuresti, Tn intervalul dintre Adunarile
Generale.

2. Analizeaza activitatea parlamentarilor alesj Tn colegiile din judej sau sector,
presedintelui sj vicepresedinjilor Consiliului Judetean, consilierilor judejeni,
primarilor si consilierilor locali, respectiv persoanelor care ocupa funcjii
corespondente la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, membri ai
organizajiei respective sj a altor membri numiji sau alesi Tn administrajia
judejeana, respectiv a municipiului Bucuresti.

3. Tndeplines.te sj aplica Tntocmai dispozipe, deciziile, hotararile sj notele interne ale
forurilor ierarhic superioare.

4. Centralizeaza sj gestioneaza, Tn format fizic §i electronic, evidenja membrilor de
partid sj a simpatizanjilor de la nivel Judetean, respectiv al municipiului Bucuresti,
sj o comunica Secretariatului General al Partidului Poporului - Dan Diaconescu.

5. Decide, prin vot, aprobarea sau neaprobarea solicitarilor de aderare, ca membru,
la Partidul Poporului - Dan Diaconescu, Tn conformitate cu prezentul Statut.

6. Stabilesje numarul vicepresedintilor si membrilor Biroului Executiv al Organizajiei
Locale, Tn funcjie de numarul membrilor organizatiei, precum si de numarul de
organizatii constituite la nivelul sectiei de votare.

7. Verifica Tncasarea cotizatiei §i se preocupa de objinerea altor fonduri necesare
activitajii partidului, potrivit legii.

8. Administreaza si raspunde de patrimoniul dejinut de organizatia judeteana.
9. Elaboreaza proiecte §i adopta pozitii legate de administrarea colectivitatilor

jude{ene.
10. Comunica Biroului Permanent National, pozijia Partidului Poporului - Dan

Diaconescu Tn probleme de interes public
11. Organizeaza, coordoneaza si monitorizeaza campaniile electorate ale Partidului

Poporului - Dan Diaconescu la nivel Judetean.
Definitiveza si aproba candidajii sau listele de candidaji pentru func{iil(
administrajiei publice locale (primar, consilieri locali), de la nivelul
>ropuse de Birourile Executive Locale, care au primit acordi
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Generate Locale sj le transmite spre validare Adunarii Generate a Organizatiei
Judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

13. Definitiveaza candidatii sau listele de candidati pentru funcfiile din cadrul
administrate! publice locale (primar, consilieri locali) de la nivelul oraselor,
municipiilor sj sectoarelor municipiului Bucuresti, propuse de Birourile Executive
Locale, care au primit acordul Adunarilor Generate Locale sj le transmite spre
aprobare Adunarii Generate a Organizatiei Judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti si coordoneaza transmiterea acestora, dupa aprobarea adunarii
generate, spre validare, Biroului Permanent National.

14. Isj da acordul pentru candidatii la functia de pres.edinte al Consiliului Judetean,
listele de candidati pentru functiile de consilieri judeteni, respectiv pentru
consilierii general! ai municipiului Bucuresti si candidatii pentru alegerile
parlamentare si europarlamentare, propuse de Biroul Judetean de Coordonare,
respectiv al municipiului Bucuresti sj le transmite spre definitivare sj aprobare
Biroului Permanent National sj urmareste validarea acestora de catre Biroul
National de Coordonare.

15. Biroul Permanent al municipiului Bucuresti Tsj da acordul pentru candidatul la
func{ia de primar al municipiului Bucuresti, propus de Biroul de Coordonare al
municipiului Bucuresti si Tl transmite spre aprobare Biroului Permanent National si
urmareste validarea acestuia de catre Biroul National de Coordonare.

16. Valideaza reprezentanjii partidului Tn secjiile de votare.
17. Tndeplineste alte sarcini Tncredinjate de Biroul Permanent National sau Biroul

National de Coordonare, Tn conformitate cu prevederile prezentului Statut sj ale
Regulamentului de Organizare si Funcjionare al PP-DD, sau care decurg din
continutul documentelor mentionate.

Art. 54 Biroul Judetean de Coordonare, respectiv Biroul de Coordonare al municipiului
Bucuresti, este organul de conducere al Organizatiei Tn intervalul dintre §edin{ele Biroului
Permanent Judejean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucuresti sj este format, de
drept, din pre§edintele, prim-vicepre§edintele, secretarul executiv, trezorierul sj vicepres,edintii
Biroului Permanent Judejean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucuresti, alesi Tn
cadrul Adunarii Generate ale Membrilor Organizatiei Judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti.
Art. 55 (1) Biroul Judejean de Coordonare, respectiv Biroul de Coordonare al municipiului
Bucuresti, se Tntrune§te saptamanal, la convocarea presedintelui Biroului sj ori de cate ori este
nevoie, la convocarea presedintelui Biroului sau a Biroului National de Coordonare.

(2) ^edinjele Biroului Judejean de Coordonare, respectiv Biroului de Coordonare al
municipiului Bucuresti se desfasoara la sediul Organizatiei judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti, sj se consemneaza Tn procesul verbal de sedinla, care se transmite, Tn termen de
trei zile de la data §edintei, Biroului National de Coordonare.

(3) Atunci cand sedinjele ordinare ale Biroului Judetean de Coordonare, respectiv
Biroului de Coordonare al municipiului Bucuresti, cat sj ale Biroului Permanent Judetean,
respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucuresti trebuie sa se desfasoare Tn cursul
aceleasi saptamani, acestea au loc, cumulat, Tn componenta sj cu atributiile Biroului
Permanent Judetean, respectiv Biroului Permanent al municipiului Bucure§ti.
ArJL~56 Biroul Judejean de Coordonare, respectiv Biroul de Coordonare al

urmatoarele atribujii:
Conduce si coordoneaza activitatea Organizatiei Tn intervalul
proului Permanent Judejean, respectiv Biroului Permanent/!*!

lucuresti.
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2. Tndeplineste si aplica Tntocmai dispozitiile, deciziile, hotararile si notele interne
ale forurilor ierarhic superioare.

3. Organizeaza actiuni si manifestari cu caracter politic, educativ, cultural, civic
etc., Tn conformitate cu programul de activitate aprobat de Adunarea Generala
si a calendarului de evenimente, Tntocmit semestrial si aprobat de catre
Secretariatul General.

4. Propune Biroului National de Coordonare, strategia de campanie electorala,
organizeaza si coordoneaza campaniile electorale ale Partidului Poporului -
Dan Diaconescu la nivel judejean pentru alegerile locale.

5. Transmite, bilunar, situajiile statistice solicitate de Secretariatul General.
6. Coordoneaza activitatea Biroului de presa judetean..
7. Propune candidajii la functia de presedinte al Consiliului Judetean, listele de

candidaji pentru functiile de consilieri judeteni, respectiv pentru consilierii
general! ai municipiului Bucuresti si candidajii pentru alegerile parlamentare si
europarlamentare, si le transmite pentru objinerea acordului Biroului Permanent
Judetean, definitivarea si aprobarea Biroului Permanent National si validarea
Biroului National de Coordonare.

8. Propune candidatul la functia de primar al municipiului Bucuresti, objine acordul
Biroul Permanent al municipiului Bucuresti, Tl transmite spre aprobare Biroului
Permanent National si urmareste validarea acestuia de catre Biroul National de
Coordonare.

9. Tndeplineste alte sarcini Tncredinjate de forurile ierarhic superioare, Tn
conformitate cu prevederile prezentului Statut si ale Regulamentului de
Organizare si Funcjionare al PP-DD, sau care decurg din conjinutul
documentelor mentionate.

Art. 57 Presedintele Biroului Permanent Judetean, respectiv Biroului Permanent al
municipiului Bucuresti are ca principale competenje si atribujii:

1. Reprezinta organizajia judejeana Tn relajiile oficiale cu autoritatile publice si terji
Tn zona lui de activitate.

2. Prezideaza sedinjele Biroului Judejean de Coordonare, Biroului Permanent
Judejean si ale Adunarii Generale a Organizatiei Judetene, respectiv ale
municipiului Bucuresti.

3. Este membru de drept Tn Comitetul Executiv si Consiliul National.
4. Semneaza forma finala a listelor si documentelor aprobate si validate Tn

conformitate cu prevederile prezenului Statut.
5. Numeste lideri interimari locali pana la constituirea statutara a organizajiilor

locale respective Tn cadrul adunarilor generale.
6. Tndeplineste alte sarcini Tncredintate de Biroul Permanent National, Biroul

National de Coordonare, presedintele partidului, Tn conformitate cu prevederile
prezentului Statut si ale Regulamentului de Organizare si Functionare al PP-
DD, sau care decurg din conjinutul documentelor mentionate.

CAPITOLUL VIII
STRUCTURILE NAJIONALE

f»\ui
-Eprurile de conducere ale Partidului Poporului - Dan Diaconescu la nivel na

Congresul.
onsiliul National.
omitetul Executiv.
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4. Biroul Permanent National.
5. Biroul National de Coordonare.

Art. 59 (1) Congresul este organul suprem de conducere sj decizie, la nivel national, al
Partidului Poporului - Dan Diaconescu.

(2) Congresul Ordinar se Tntrunes,te o data la patru ani, avand ca reper data de
desfa§urare a primului Congres al partidului, respectiv 21 ianuarie 2012 sj este convocat de
pres.edintele Partidului Poporului - Dan Diaconescu.

(3) Congresul Extraordinar se Tntruneste ori de cite ori este convocat de catre
pre§edintele Partidului Poporului - Dan Diaconescu, la propunerea a 1/2+1 din membrii
Biroului National de Coordonare.

(4) Convocarea Congresului Ordinar se face cu eel pu{in 60 de zile Tnainte de data
fixata pentru desfas,urare iar a celui extraordinar, cu eel putin 30 de zile. Procedurile de
convocare se realizeaza de catre Secretariatul General, conform Regulamentului de
Organizare sj Func{ionare al PP-DD .

(5) Biroul National de Coordonare, stabile§te data, locul sj ordinea de zi ale
Congresului, la propunerea Biroului Permanent National.

(6) Congresul se compune din:
1. Membrii Consiliului National.
2. Delegati ai organizafiilor teritoriale, alesj prin vot secret, conform normei de

reprezentare hotarate de Consiliul National, la propunerea Biroului National
de Coordonare, Tn raport cu numarul de membri ai organizapor judejene, a§a
cum este prevazut de Legea partidelor politice, precum §i Tn funcjie de
rezultatele electorate.

(7) Congresul este statutar constituit daca sunt prezenji jumatate plus unu din
numarul membrilor componeneti.

(8) Lucrarile Congresului sunt conduse de catre Presedintele Partidului Poporului -
Dan Diaconescu.

(9) Pentru organizarea sj desfas,urarea lucrarilor Congresului, Biroul Permanent
National numes.te Comisia de pregatire a Congresului, la propunerea pre§edintelui partidului,
condusa de Secretarul General, care elaboreaza documentele sj programul de desfa§urare ale
Congresului.

(10) Documentele Congresului sunt sunt supuse dezbaterii sj aprobarii prin vot.
Art. 60 Congresul are urmatoarele atribujii sj competenje:

Adopta sj/sau modifica Statutul partidului.
Adopta sj/sau modifica Programul Politic §i Strategia Politica prezentate de catre
presedintele partidului.
Alege §i revoca presedintele Partidului Poporului - Dan Diaconescu sj, odata cu
acesta, la propunerea acestuia, pe o singura lista nominala a presedintelui, unul
dintre prim-vicepres.edinti, secretarul general, 18 vicepre§edinti, patru secretari
executivi nationali si trezorierul.
Alege §i revoca membrii Comisiei Nationale pentru Statut, Etica §i Litigii.
Alege sj revoca membrii Comisiei Najionale de Controlul Financiar.
Hotara§te asupra raportului Consiliului National, prezentat de catre pre§edinte.
Hotara§te reorganizarea sau (auto)dizolvarea partidului, la propunerea Biroului
National de Coordonare, cu votul a peste 2/3 din numarul delegatilor.
Hotaraste asupra activitatii Comisiei Nationale pentru Statut, Etica^
Comisiei Nationale de Controlul Financiar.
Adopta mo{iuni pentru activitatea viitoare a partidului.
Adopta rezolutii cu privire la teme de interes national.
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11. Hotaraste asupra oricarei probleme majore care Ti este prezentata.
Art. 61 (1) Consiliul National este organul de conducere al partidului Tn intervalul dintre
Congrese si se Tntruneste anual, de regula Tn luna septembrie, la convocarea presedintelui
partidului, si oricand este nevoie la convocarea presedintelui partidului, Biroului National de
Coordonare sau a 2/3 din membrii Comitetului Executiv.

(2) Consiliul National este compus din:
1. Membrii Comitetului Executiv.
2. Viceprimarii municipiilor, sectoarelor si municipiului Bucuresti, primarii oraselor §i

comunelor- membri ai Partidului Poporului - Dan Diaconescu.
3. Consilierii judeteni - membri ai Partidului Poporului - Dan Diaconescu.

(3) Lucrarile Consiliului National sunt conduse de catre presedintele Partidului
Poporului - Dan Diaconescu.
Art. 62 Consiliul National are urmatoarele atributii:

1. Asigura implementarea hotararilor Congresului, Tn limitele competenjelor sale.
2. Conduce activitatea partidului Tntre doua Congrese.
3. Aproba regulamentele prevazute Tn competenta sa de prezentul Statut.
4. Aproba asocierea Tntr-o alianja politica ori Tn alte forme de asociere, la

propunerea Biroului National de Coordonare.
5. Aproba Programul de guvernare al Partidului Poporului - Dan Diaconescu.
6. Aproba Programul Politic si Strategia Politica ale Partidului Poporului - Dan

Diaconescu, prezentate de presedintele partidului.
7. Analizeaza activitatea parlamentarilor si a demnitarilor partidului, precum si a

reprezentantilor partidului Tn administratia centrala si dispune masurile ce se
impun.

8. Stabileste norma de reprezentare pentru delegajiile judejene la Congres.
9. Indeplineste alte atributii Tn conformitate cu prevederile prezentului Statut sau

stabilite prin Regulamentul de Organizare si Funcjionare al PP-DD, sau care
decurg din aceste documente.

Art. 63 (1) Comitetul Executiv este organul de conducere al partidului Tn intervalul dintre
Congrese si se Tntruneste trimestrial, la convocarea presedintelui partidului, si oricand este
nevoie la convocarea presedintelui partidului, Biroului National de Coordonare sau a 2/3 din
membrii Biroului Permanent National.

(2) Comitetul Executiv este format din:
1. Membrii Biroului Permanent National.
2. Presedin{ii Birourilor Permanente Judejene, care nu sunt membri ai Biroului

Permanent National.
3. Ministrii, parlamentarii, europarlamentarii - membri ai Partidului Poporului - Dan

Diaconescu
4. Presedinjii Consiliilor Judejene si primarii municipiilor resedinja de judej,

sectoarelor municipiului Bucuresti si al municipiului Bucuresti - membri ai
Partidului Poporului - Dan Diaconescu.

5. Presedintii structurilor interne ale partidului.
(3) Lucrarile Comitetului Executiv sunt conduse de catre presedintele Partidului

Poporului - Dan Diaconescu.
(4) La sedinja Comitetului Executiv al Partidului Poporului - Dan Diaconescu pot

invitaji, specialist! din diferite domenii, prezenja acestora fiind
Q\_£fiP3itetuftB^xecuti v.

Comitetul Executiv are urmatoarele atributii:
1. = Conduce activitatea Partidului Tntre sedinjele Consiliului National;
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2. Coordoneaza activitatea grupurilor parlamentare sj a demnitarilor Partidului;
3. Propune spre aprobare Consiliului National atat Programul Politic cat sj Strategia

Politica a Partidului Poporului - Dan Diaconescu.
4. Propune spre aprobare Consiliului National Programul de guvernare al Partidului

Poporului - Dan Diaconescu.
5. Aproba Regulamentul de Organizare sj Func{ionare sj Codul de conduita al

membrilor partidului, cu avizul Biroului Permanent National, la propunerea
Secretarului General.

6. Coordoneaza campaniile electorate ale Partidului Poporului - Dan Diaconescu.
7. Desemneaza, Tn cazul demisiei, excluderii sau decesului membrilor Comisiei

Najionale pentru Satut Etica si Litigii ori Comisiei Nationale de Control Financiari,
Tnlocuitori ai acestora, la propunerea Biroului Permanent National.

8. Desemneaza, Tn cazul demisiei, excluderii sau decesului membrilor Biroului
Permanent National, Tnlocuitori ai acestora, la propunerea Biroului National de
Coordonare.

9. Aproba candidaturile pentru funcpe de presedinte al Romaniei sj de prim-
ministru.

10. ?ndepline§te alte atributii Tn conformitate cu prevederile prezentului Statut sau
stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare al PP-DD, sau care
decurg din aceste documente.

Art. 65 (1) Biroul Permanent National este organul de conducere al partidului Tn intervalul
dintre lucrarile Comitetului Executiv §i se Tntruneste, de regula, o data la doua saptamani, la
convocarea presedintelui partidului, sj oricand este nevoie la convocarea presedintelui
partidului sau a Vz +1 din membrii Biroului National de Coordonare.

(2) Biroul Permanent National este format din:
1. Presedintele Partidului Poporului - Dan Diaconescu.
2. Doi prim-vicepresedinji:

- un prim-vicepresedinte ales de Congres, pe lista presedintelui partidului;
- un prim-vicepre§edinte desemnat de catre cei cinci membri fondatori care au
hotarat mfiinjarea partidului, prevazuji Tn Actul Constitutiv al Partidului Poporului -
Dan Diaconescu.

3. Secretarul general.
4. 18 vicepresedinti.
5. Patru secretari executivi national!.
6. Trezorierul.
(3) Lucrarile Biroului Permanent National sunt conduse de catre presedintele

Partidului Poporului - Dan Diaconescu.
(4) La sedinjele Biroului Permanent National participa, cu drept de vot, pre§edinjii

structurilor interne, la nivel national, convocarea acestora fiind obligatorie.
(5) La sedintele Biroului Permanent National mai pot participa, ca invitati, specialist!

din diferite domenii sau alte persoane a caror prezenja este necesara pentru rezolvarea unor
probleme de interes major, prezenja acestora fiind supusa votului Biroului Permanent National.
Art. 66 Biroul Permanent National are urmatoarele atributii:

1. Conduce activitate curenta a partidului, conform hotararilor adoptate de catre
Congres, Consiliul National sj Comitetul Executiv National.
Elaboreaza proiecte de hotarari pe care le supune spre dezbatere si adoj

\^omitetului Executiv National, iar, Tn situajii urgente, emite hotarj
jlementarea activitatii interne de partid.
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3. Elaboreaza norme de aplicare a deciziilor luate de Congres, Consiliul National sj
Comitetul Executiv.

4. Avizeaza Regulamentul de Organizare sj Functionare sj Codul de conduita al
membrilor partidului, la propunerea Secretarului General.

5. Asigura informarea operativa a tuturor organizapor sj structurilor interne ale
partidului cu privire la activitatea sa curenta.

6. Infiinteaza sj coordoneaza departamentele specializate ale partidului prin
intermediul vicepresedintilor anume desemnati.

7. Tnfiinteaza §i coordoneaza grupuri de analiza politica a situatiei economice si
sociale interne sj Internationale.

8. Administreaza patrimoniul partidului.
9. Asigura sj verifica respectarea prevederilor Statutului Tn cadrul tuturor structurilor

interne sj stabile§te norme de aplicare a acestuia.
10. Coordoneaza activitatile aferente campaniilor electorale.
11. Valideaza candidajii sau listele de candidaji pentru funcjiile din cadrul

administratiei publice locale (primar, consilieri locali) de la nivelul oraselor,
municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, propuse de Birourile Executive
Locale, care au primit acordul Adunarilor Generale Locale, au fost definitivate de
catre Biroul Permanent Jude{ean, respectiv al municipiului Bucuresti sj aprobate
de Adunarea Generala a Organizatiei Judejene respectiv Adunarea Generala a
Organizatiei Municipiului Bucuresti.

12.Definitiveaza sj aproba listele de candidati pentru funcpe de consilieri judeteni,
respectiv pentru consilierii generali ai municipiului Bucuresti, sj aproba candida{ii
la funcjia de presedinte al Consiliului Judejean, candidajii pentru alegerile
parlamentare sj europarlamentare, propuse de Biroul Jude{ean de Coordonare,
respectiv al municipiului Bucuresti care au primit acordul Biroului Permanent
Judejean, respectiv al municipiului Bucuresti sj urmareste validarea acestora de
catre Biroul National de Coordonare.

13. Aproba candidatul la func{ia de primar al municipiului Bucuresti, propus de Biroul
de Coordonare al municipiului Bucure§ti, cu acordul Biroul Permanent al
municipiului Bucuresti si urmare§te validarea acestuia de catre Biroul National de
Coordonare.

14. Tndeplineste alte atribujii Tn conformitate cu prevederile prezentului Statut sau
stabilite prin Regulamentul de Organizare sj Functionare al PP-DD, sau care
decurg din aceste documente.

Art.67 (1) Biroul National de Coordonare este organul operativ de analiza si decizie al
partidului Tntre §edintele Biroului Permanent National, este o structura supla sj flexibila, care se
Tntrune§te eel pu{in o data pe saptamana, de regula Tn ziua de luni, la convocarea
pre§edintelui partidului, sj oricand este nevoie la convocarea presedintelui partidului sau a 2/3
din membrii Biroului.

(2) Biroul National de Coordonare este format, de drept, din: presedintele Partidului
Poporului - Dan Diaconescu; cei doi prim-vicepres.edinti ai partidului; secretarul general; trei
vicepre^edinji, la nivel national, respectiv vicepre§edinjii care Tndeplinesc sj functiile de
pre§edinte al Organizatiei municipiului Bucuresti, pre§edinte al Organizatiei Diaspora,
conducator al Departamentului Juridic; un vicepre§edinte, la nivel national, numit de catre

tele desemnat de catre cei 5 membrii fondatori ai partidului; un secretar
rTa^onal, numit de catre Secretarul General.

FS \̂(3) %iicrarile Biroului National de Coordonare sunt conduse de catre/j^^edmtel
Partidulli) PorSbrului - Dan Diaconescu.
w^V 1̂ B£̂ ^ J f
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(4) La §edintele Biroului National de Coordonare pot participa, ca invitati, personalitati
din diferite domenii sau specialist a caror prezen{a este necesara pentru rezolvarea unor
probleme de interes major, prezenja acestora fiind supusa votului Biroului National de
Coordonare.
Art. 68 Biroul National de Coordonare are urmatoarele atributii:

1. Organizeaza sj conduce Tntreaga activitatea curenta a partidului conform
hotararilor adoptate de catre Congres, Consiliul National sj Comitetul Executiv
National, dupa caz.

2. Elaboreaza proiecte de hotarari pe care le supune spre dezbatere sj adoptare
Comitetului Executiv National, cu avizul Biroului Permanent National, iar, Tn
situajii urgente, emite hotarari pentru reglementarea activitatii interne de partid.

3. Conduce operativ activitajile aferente campaniilor electorate.
4. Analizeaza activitatea mini§trilor, parlamentarilor sj pre§edintilor de Consilii

Judejene, precum sj a celorlalji membri care ocupa funcjii §i demnitaji publice.
5. Stabiles,te data, locul sj ordinea de zi ale Congresului.
6. Propune Consiliului National norma de reprezentare a organizaliilor jude{ene, la

Congres, Tn raport cu numarul de membri.
7. Propune Congresului modificarea Statutului Partidului, la solicitarea

Secretariatului General, dupa objinerea avizului Comisiei Najionale pentru Statut,
Etica sj Litigii.

8. Propune reorganizarea sau (auto)dizolvarea partidului.
9. Propune asocierea Tntr-o alianja politica ori Tn alte forme de asociere.
10. Hotara^te asupra constituirii de coalijii politice pentru asigurarea guvernarii sj a

sprijinului parlamentar.
11. Decide asupra mojiunilor de cenzura.
12. Face propuneri Grupurilor Parlamentare ale PP-DD atat Tn ceea ce prive§te

activitatea curenta cat sj pentru funcpe de conducere
13. Hotara§te dizolvarea Biroului Permanent Judetean sau demiterea pre§edintelui

Biroului Permanent Judetean Tn situatii deosebite, cand forurile de conducere la
nivel judejean activeaza Tn afara prevederilor Statutului ori a Strategies Partidului.

14. Valideaza candidajii la funcjia de pre§edinte al Consiliului Judejean, candidatul la
funcjia de primar al municipiului Bucure§ti, candidajii pentru alegerile
parlamentare sj europarlamentare, listele de candidaji pentru funcjiile de
consilieri judejeni, respectiv pentru consilierii general! ai municipiului Bucure§ti,
precum §i alte candidaturi, conform competenjelor prevazute Tn prezentul Statut
sj dupa Tndeplinirea celorlalte etape §i proceduri statutare.

15. Propune Comitetului Executiv candidaturile pentru functiile de pre§edinte al
Romaniei §i de prim-ministru.

16.Hotara§te sj aplica sanctiuni Tn conformitate cu prezentul Statut.
17. Tndeplines,te alte atributii Tn conformitate cu prevederile prezentului Statut sau

stabilite prin Regulamentul de Organizare sj Functionare al PP-DD, sau care
decurg din aceste documente.

Art. 69 (1) Pres,edintele Partidului Poporului - Dan Diaconescu este garantul realizarii
Programului Politic, al respectarii sj aplicarii Statutului, al pastrarii identitatii sj unitatii, precum
sj aklezvoltarii imaginii sj prestigiului partidului.

Pres.edintele Partidului Poporului - Dan Diaconescu are urmatoarele atrjl
Conduce si coordoneaza activitatea structurilor de partid

)nducere, la nivel national.
jzideaza §edin{ele Biroului National de Coordonare, Biroului
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National, Comitetului Executiv, Consiliului National sj ale Congresului.
3. Conduce negocierile politice Tn numele Partidului Poporului - Dan Diaconescu.
4. Propune, hotaras.te sj aplica sanctiuni, conform prevederilor prezentului Statut.
5. Reprezinta partidul Tn relatiile oficiale cu autoritajile publice centrale sj locale,

precum sj cu alte partide sau organizatii din tara sau strainatate.
6. Conduce negocierile politice Tn numele PP-DD.
7. Semneaza forma finala a listelor de candidati ai PP-DD pentru alegerile

parlamentare, prezidenjiale, precum sj de alt nivel, conform competentelor, sj le
Tnainteaza autoritatilor abilitate Tn acest sens.

8. Este ordonator principal de credite, deschide sj Tnchide conturile bancare ale
partidului, Tn care are drept de operare, Tn condipe dublei semnaturi, conform
mandatului dat de Biroul Permanent National.

9. Valideaza alegerile interne, de la orice nivel, la propunerea Biroului National de
Coordonare, Tn baza raportului Secretariatului General.

10. fsj poate delega anumite competente potrivit Statutului catre prim-
vicepres,edintele desemnat de catre cei 5 membri fondatori ai partidului.

11. fndeplines,te orice alte atributii de conducere sj coordonare a partidului, Tn
conformitate cu prevederile prezentului Statut sau stabilite prin Regulamentul de
Organizare sj Funcjionare al PP-DD, sau care decurg din aceste documente.

(3) In exercitarea atribupor sale Pres,edintele partidului emite decizii.
Art. 70 Prim-vicepres,edintele, desemnat de catre cei 5 membri fondatori care au hotarat
mfiintarea partidului, prevazuji Tn ActuI Constitutiv al Partidului Poporului - Dan Diaconescu,
este Tnlocuitorul de drept al pres,edintelui sj Tndepline§te Tn lipsa acestuia toate atribupe sj
competenjele acestuia.
Art. 71 (1) Atribupe sj responsabilitatile specifice prim-vicepre§edintilor, vicepre§edin{ilor,
trezorierului, precum §5 altor func{ii menjionate Tn prezentul Statut, sunt reglementate sj
detaliate Tn Regulamentul de Organizare sj Funcjionare al PP-DD.

(2) In functie de dinamica activitatii politice a partidului, atribupe vicepre§edintilor pot fi
extinse sau (imitate de Biroul National de Coordonare.
Art. 72 (1) Secretariatul General al Partidului Poporului - Dan Diaconescu este compus din:

1. Secretarul General al Partidului Poporului - Dan Diaconescu.
2. 4 secretari executivi national!.

(2) Secretariatul General al Partidului Poporului - Dan Diaconescu asigura
implementarea unitara sj eficienta a deciziilor de organizare ale Partidului Poporului - Dan
Diaconescu sj tine evidenta centralizata a Registrului National al membrilor partidului, conform
dispozitiilor.

(3) Activitatea Secretariatului General al Partidului Poporului - Dan Diaconescu este
coordonata de catre Secretarul General.

(4) Secretarul General al PP-DD are urmatoarele atributii:
1. Coordoneaza activitatea curenta de partid la nivel central.
2. Asigura comunicarea Tntre conducerea centrala sj locala.
3. Coordoneaza activitatea curenta a personalului angajat al Partidului Poporului -

Dan Diaconescu.
4. Coordoneaza activitatea secretarilor executivi de la toate nivelurile.
5. Asigura comunicarea interna cu organizape judetene, de sector, a municipiului

Bucure§ti sj cu structurile interne ale partidului, la nivelul sj n
^competentelor sale sj a mandatului primit de la pre§edinte.

jalizeaza comunicarea partidului cu institupe sj autoritalile/jaul
itrale cat sj locale, sj cu alte partide sau organizatii din Jara sau
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7. Coordoneaza activitatea de organizare a evenimentelor najionale ale partidului;
conduce activitatea de resurse umane, gestiunea carierei politice, precum sj
activitatea de audit intern.

8. Conduce serviciile administrative la nivel central sj Tncheie raporturi de munca Tn
vederea asigurarii acestora.

9. Organizeaza activitatea de pregatire a lucrarilor sj a documentelor necesare
desfasurarii lucrarilor Biroului National de Coordonare, Biroului Permanent
National, Comitetului Executiv National, Consiliului National sj Congresului.

10. Elaboreaza Regulamentul de Organizare sj Functionare, Codul de conduita al
membrilor partidului, precum sj norme metodologice de organizare si functionare
interna.

11.Intocme§te, la Tnceputul fiecarui semestru, planul de actiuni al partidului.
12. lndepline§te orice alte atribujii, Tn conformitate cu prevederile prezentului Statut,

stabilite prin Regulamentul de Organizare sj Functionare al PP-DD ori prin decizii
ale pre§edintelui, sau care decurg din aceste documente.

(5) Tn exercitarea atribupor sale, Secretarul General emite decizii sj Note Interne.

CAPITOLUL IX
COMISIILE NAJIONALE §l DEPARTAMENTELE PARTIDULUI

Art. 73 La nivelul central al Partidului Poporului - Dan Diaconescu se constituie, conform
prevederilor Statului, urmatoarele structuri:

1. Comisia Nationals pentru Statut, Etica si Litigii.
2. Comisia Nationals de Control Financiar.
3. Departamentele Partidului Poporului - Dan Diaconescu.

Art. 74 (1) Comisia Nationals pentru Statut, Etica sj Litigii este o structura autonoma sj
independents care are ca atribujiuni principale solujionarea problemelor referitoare la
respectarea Statutului, a Codului de Conduita si a Regulamentului de Organizare si
Functionare ale Partidului Poporului - Dan Diaconescu, precum sj solujionarea disputelor
interne dintre membrii sau dintre membrii sj diverse structuri ale partidului.

(2) Comisia Nationals pentru Statut Etica sj Litigii este constituitS din 11 membri,
respectiv pre§edinte, vicepresedinte, secretar si 8 membri, alesj de Congres. Comisia lucreaza
statutar cu un cvorum de 8 membri sj ia decizii cu Yz +1 din numarul membrilor prezenji.

(3) Deciziile definitive ale Comisiei Nationale pentru Statut, Etica sj Litigii sunt
obligatorii pentru toji membrii sj pentru toate forurile de conducere ale Partidului Poporului -
Dan Diaconescu si se aplicS de cStre forurile competente.
Art. 75 (1) Comisia Nationals de Control Financiar are atributii de verificare a gestiunii
patrimoniului Partidului.

(2) Comisia Nationals de Control Financiar este alcStuitS din 11 membrii, respectiv
presedinte, vicepre§edinte, secretar sj 8 membri, alesj de Congres.
Art. 76 In cadrul Partidului Poporului - Dan Diaconescu se organizeaza sj funcjioneaza
departamente de specialitate, la nivelul Biroului Permanent National, coordonate de

[i anume desemnati de Biroul National de Coordonare.
e mentionate la art. 71-73 au corespondent doar la nivel jude{ean §i se

desfS§oarS activitatea potrivit prevederilor Regulamentul de
iVid{§|£re a%l?P-DD, document Tn care vor fi detaliate procedurile de

j, completare sau numire a acestora.
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TITLUL III
PROCEDURILE DE ALEGERE

CAPITOLUL X
PROCEDURILE DE ALEGERE

Art. 78 Adunarile Generale de la toate nivelurile sunt constituite statutar daca la ele participa
jumatate plus unu din numarul total al membrilor. In cazul Tn care cvorumul prevazut nu se
Tndepline§te, Adunarea Generala se Tntrunes,te Tn termen de 5 zile de la prima TntTlnire,
convocata Tn conformitate cu prevederile prezentului Statut, si se considera statutara indiferent
de numarul participantilor.
Art. 79 Membrii forurilor de conducere ale Partidului Poporului - Dan Diaconescu sunt alesj
pentru o perioada de 4 ani, Tn condijiile prezentului Statut.
Art. 80 In cazul vacanjei funcjiei de pre§edinte al Biroului Executiv Local sau de Pre§edinte al
Biroului Permanent Judetean, se vor organiza alegeri Tn termen de 30 de zile, doar pentru
functia respectiva, timp Tn care conducerea este asigurata de prim-vicepresedintele Tn functie.
Art. 81 (1) Candidatura pentru functia de pre§edinte al Biroului Executiv al Organizatiei Locale
trebuie susjinuta, Tn scris, de eel pujin 10 membri ai organizatiei respective.

Un membru poate sustine Tn scris, o singura persoana care candideaza pentru functia
de pre§edinte al Biroului Executiv al Organizatiei Locale.

(2) Candidatura pentru funcjia de presedinte al Biroului Permanent Jude{ean trebuie
susjinuta, Tn scris, de eel pu{in 20 de pre§edinti ai Birourilor Executive al Organizatiilor Locale,
statutar constituite, din componenja organizatiei judejene respective.

Un pre§edinte al Biroului Executiv al Organizatiei Locale poate sustine Tn scris, o
singura persoana care candideaza pentru funcjia de pres.edinte al Biroului Permanent
Judejean.

(3) Candidatura pentru functia de pre§edinte al Partidului Poporului - Dan Diaconescu
trebuie susjinuta, Tn scris, de eel pujin 25 de pres,edinti ai Birourilor Permanente Judejene,
statutar constituite.

Un presedinte al Biroului Permanent Judetean poate sustine Tn scris, o singura
persoana care candideaza pentru functia de presedinte al partidului.
Art. 82 (1) Candidatii mentionati la art. 81, care obtin sustinerea minima prevazuta, vormtocmi
§i depune la secretariatele executive, respectiv la Secretariatul General, o singura lista
nominala a pre§edintelui forului respectiv, care va cuprinde propunerile pentru functiile ce vor fi
alese odata cu acesta, respectiv de prim-vicepre§edinte; secretar executiv, respectiv
secretarul general la nivel national; vicepresedinti; secretari executivi, respectiv secretari
executivi la nivel national; trezorier, unde este cazul, Tn stricta concordanja cu prevederile
prezentului Statut Tn ceea ce prive§te structura si componenta forurilor respective.

(2) Lista de candidaturi sau candidaturile pentru functiile de la toate nivelurile
executive sau de conducere din cadrul partidului, care urmeaza sa fie alese conform
prevederilor prezentului Statut, se depun la secretariatele executive sj se Tnchid cu minim 48
de ore Tnainte de Tnceperea §edintei organismelor cu atributii de a alege prin vot, potrivit

", functiile respective.
83 Ct&gXceptia funcjiilor prevazute la art. 82, functiile de membri Tn cadrul

yla toate nivelurile se aleg, Tn baza candidaturilor individu<
%)|ecutive, cu minim 48 de ore Tnainte de Tnceperea adunarii de

*
/ Pagina 27 din 29



Art. 84 (1) Pentru desfasurarea legitima si statutara a adunarilor generale, se vor desemna,
prin supunere la vot: pre§edintele de §edinta, secretarul (secretariatul) de sedinta, comisia de
validare si comisia de numarare a voturilor.

(2) Desfasurarea sj rezultatele adunarii generale vor fi consemnate Tn procesul verbal
de §edinta, conform modelului primit de la Secretariatul General, un exemplar al acestuia fiind
transmis catre Secretariatul General iar documentele adunarilor si buletinele de vot vor fi
arhivate si pastrate la sediul organizatiei judejene.
Art. 85 (1) Functia de pre§edinte al forurilor de conducere, de la toate nivelurile, precum §i
functiile prevazute la art. 82, sunt castigate de candidatul si lista sa de candidaji, care au
objinut jumatate plus unu din voturile valabil exprimate de catre membrii prezenji la adunarea
de alegeri. In cazul Tn care nu a fost obtinuta aceasta majoritate se organizeaza un al doilea
tur de scrutin la care participa primii doi clasati Tn ordinea voturilor, castigatorul fiind declarat
eel care a ob{inut mai multe voturi.

(2) Functiile de membru Tn forurile de conducere de la toate nivelurile, altele decat cele
prevazute la art. 82, sunt castigate de candidajii care au ob{inut cele mai multe voturi, Tn ordine
descrescatoare, pana la completarea structurii cu numarul de funcjii prevazute de prezentul
Statut.
Art. 86 (1) La Adunarea Generala a Organizatiei Locale de alegere a pre§edintelui si Biroului
Executiv Local, participa, ca observator pentru a coordona si supreveghea desfa§urarea
alegerilor, un membru al Biroului Permanent Judejean.

(2) La Adunarea Generala a Organizatiei Judejene de alegere a pre§edintelui §i
Biroului Permanent Judejean, participa, ca observator pentru a coordona si supreveghea
desfasurarea alegerilor, un membru al Biroului Permanent National.
Art. 87 Validarea alegerilor interne, de la orice nivel, se face de catre pre§edintele partidului,
la propunerea Biroului National de Coordonare, Tn baza raportului Secretariatului General, care
va cuprinde toate elementele de legitimitate, avizat de Departamentul juridic.
Art. 88 Procedurile de alegere, revocare, demitere, Tnlocuire, completare, desemnare, numire,
delegare, validare, precum sj normele de reprezentare, structura si componenja adunarilor
generale sau a forurilor de conducere mentionate Tn cuprinsul prezentului statut pentru fiecare
structura Tn parte, alaturi de metodologiile aferente, precum si celelalte mentiuni privind
desfasurarea activitajii specifice, vor fi reglementate Tn Regulamentul de Organizare §i
Funcjionare al PP-DD.

TITLUL IV
FONDURILE §l PATRIMONIUL PARTIDULUI

Art. 89 Partidul Poporului - Dan Diaconescu poate detine bunuri mobile §i imobile necesare
desfa§urarii activitatilor sale specifice.
Art. 90 Sursele de finanjare ale Partidului Poporului - Dan Diaconescu sunt:

1. Cotizape membrilor Partidului.
2. Donatii si legate.
3. Venituri provenite din activitaji proprii.
4. Subven{ii de la bugetul de stat.
5. Alte surse, potrivit legii.

(1) Opera{iunile de Tncasari si plaji se efectueaza Tn condipe legii.
'(^Qrganizape locale §i judejene pot deschide conturi bancare Tn condipe,

jstionarea acestora.
rii Partidului platesc o cotiza{ie lunara stabilita de catre Comitetul
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Art. 93 Comitetul Executiv nume§te un mandatar financiar, conform legii, pe perioada
campaniilor electorate locale, parlamentare si prezidentiale.
Art. 94 Toate veniturile si cheltuielile vor fi Tn conformitate cu dispozipe prevazute de Legea
privind finanjarea activitajii partidelor politice §i a campaniilor electorate.

TITLUI V
DISPOZIJII FINALE §1 TRANZITORII

Art. 95 (1) Statutul Partidului Poporului - Dan Diaconescu este obligatoriu pentru to{i membrii
si toate organizatiile partidului.

(2) Hotararile adoptate de catre Congres, Consiliul National si de catre Comitetul
Executiv, deciziile Biroului Permanent National, Biroului National de Coordonare si
presedintelui partidului, precum §i notele interne emise de Secretariatul General sunt
obligatorii pentru toate forurile de conducere §i pentru to{i membrii Partidului Poporului - Dan
Diaconescu, Tn condipe prevazute de prezentul Statut.
Art. 96 In termen de 60 de zile de la aprobarea cererii de Tncuviintare a prezentului Statut, de
catre Tribunalul Bucuresti, Secretarul General va supune aprobarii Comitetul Executiv,
Regulamentul de Organizare sj Funcjionare al PP-DD si celelate documente sj metodologii
aferente.
Art. 97 In masura Tn care nu prevede, prezentul Statut se completeaza de drept cu prevederile
Legii Partidelor Politice.
Art. 98 Partidul Poporului - Dan Diaconescu Tsi Tnceteaza activitatea, Tn condipe prevazute
de Legea partidelor politice, prin:

1. Dizolvare, prin hotarare pronunjata de Curtea Constitutional^ sau Tribunalul
Bucuresti.

2. Autodizolvare, hotarata de Congres, cu votul a peste doua treimi din numarul
delegation

3. Inactivitate, constatata de Tribunalul Bucure§ti, Tn condijiile legii.
4. Reorganizare, Tn situape prevazute de lege.

Art. 99 In situa{ii deosebite, cand se impune luarea unor decizii sau hotarari rapide,
determinate de contextul socio-politic de la momentul respectiv, pentru interesul si Tn numele
partidului, forul de conducere abilitat Tn acest sens este Biroul National de Coordonare.
Art. 100 Prevederile prezentului Statut se aplica de la data aprobarii cererii de Tncuviintare a
prezentului Statut, de catre Tribunalul Bucuresti.

Prezentul statut a fost adoptat astazi, 21 ianuarie 2012, Tn Bucuresti, de
Congresul Partidului Poporului - Dan Diaconescu.

ANEXA 1 - Semnul permanent, pla§a alb-negru si color.

ANEXj^i^Semnul electoral, plasa alb-negru §i color.

Pagina 29 din 29


	Partea 1-a  Pg. 1-16.pdf
	Partea a 2-a Pg. 17-29.pdf

