PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD)
Îndrăzneşte să crezi în România!

Info generale

Anul înființării: 1992

Denumire anterioară: Frontul Democrat al Salvării Naționale/Partidul Democrației Sociale din
România
Slogan politic: Îndrăzneşte să crezi în România!
Doctrina politică: Social-democrație
Poziționare politică: Centru-stânga
Principii și valori:
> Promovează și susține statul de drept, democratic și social în care demnitatea omului,
drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și
pluralismul politic, reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor democratice ale poporului
român și a idealurilor Revoluției din Decembrie 1989;
> Militează pentru respectarea suveranității naționale, a independențeiși a unității statului, a
integrității teritoriale a României, a ordinii de drept și a principiilor democrației constituționale;
> Promovează valorile și interesele naționale, contribuie la formarea opiniei publice, participă
cu candidați în alegeri și la constituirea unor autorități publice și stimulează participarea
cetățenilor la scrutinuri, potrivit legii;
> Acționează pentru respectarea Constituției României și a legilor țării, a formei republicane
de guvernământ, promovează principiul separării puterilor în stat și militează pentru
asigurarea unor raporturi corecte între individ, societatea civilă și stat;

> Susține că proprietatea privată stă la baza economiei de piață, fiind expresia economică a
liberei inițiative a cetățeanului; consideră că proprietatea privată este un factor esențial al
progresului economic general și al bunăstării individuale; se pronunță pentru dimensionarea
rațională, pe criterii de eficiență, a proprietății publice și private a statului;
> Susține restructurarea și modernizarea economiei naționale pentru realizarea economiei
sociale de piață, precum și continuarea reformei în administrația publică centrală și locală,
subordonată intereselor cetățenilor; militează pentru promovarea descentralizării în economie
și administrația publică și pentru concretizarea rolului social activ al statului, ca forță de
echilibru în societate;
> Elaborează și susține programe care să asigure realizarea reformei economice și sociale, a
echității sociale exprimate prin egalitatea șanselor pentru toți cetățenii țării, promovarea și
afirmarea valorilor umane;
> Elaborează și susține programe concrete de protecție socială și de asigurare a locurilor de
muncă pentru categoriile defavorizate, aplicând imperativul justiției sociale; promovează
solidaritatea umană, spiritul comunitar de întrajutorare, respectul persoanei și al familiei, în
vederea creșterii coeziunii sociale și a unor relații de respect între cetățean și instituțiile
statului;
> Promovează dezvoltarea învățământului, cercetării, științei și culturii, a bisericii și tradițiilor
sale condiții esențiale ale progresului general al țării și ale spiritualității românești și universal;
> Recunoaște și susține rolul femeii în familie și în societate, egalitatea de șanse între femei și
bărbați și promovează accesul la reprezentare proporțională a femeilor în toate funcțiile și
structurile sale politice;
> Promovează programe și acțiuni care pun în valoare pregătirea și competențele tinerilor;
> Acționează pentru ocrotirea sănătății și protecția mediului;
> Apără drepturile și libertățile omului; respectă dreptul la identitate culturală, lingvistică,
religioasă și etnică al cetățenilor români aparținând minorităților naționale; combate și
condamnă extremismul de orice fel, manifestările de rasism, șovinism, separatism etnic sau
teritorial;
> Susține strategia de afirmare și de apărare a intereselor României în structurile europene,
euroatlantice și internaționale; promovează politica externă a statului consacrată dezvoltării
relațiilor cu toate statele, îndeosebi cu țările vecine;
> Recunoaște valorile și principiile promovate de Partidul Socialiștilor Europeni, de
Internaționala Socialistă și militează pentru aplicarea acestora în viața social politică
românească; colaborează și întreține relații cu partide sau organizații social-democrate sau de
altă orientare politică democratică.
(sursa: www.psd.ro)

Afiliere internațională: Internaționala Socialistă
Afiliere europeană: Partidul Socialiştilor Europeni

Structură:
Forurile de conducere ale Partidului Social Democrat sunt:
> Congresul
> Președintele
> Președintele de onoare
> Președintele Executiv
> Vicepreședinții
> Consiliul Național
> Comitetul Executiv Național
> Biroul Permanent Național
> Comisia Națională de Etică, Integritate și Arbitraj
> Comisia Națională de Control Financiar Intern
> Secretariatul General

Număr membri: 509551
Număr filiale: 47
Președinte: Liviu Dragnea

Detalii președinte:
Liviu Dragnea (n. 28 octombrie 1962, comuna Gratia, Județul Teleorman) este un inginer și om
politic. A fost Prefect al județului Teleorman între 1996 şi 2000, din partea Partidului Democrat
şi Președinte al Consiliul Județean Teleorman între 2002 şi 2012, din partea PSD. La alegerile
legislative din 2012 a obținut un mandat de deputat în Parlament României. În decembrie 2012
este ales Vicepremier și Ministru al Administrației și Dezvoltării Regionale în Guvernul Victor

Ponta. Este primul președinte al PSD care a condamnat în mod oficial comunismul. Liviu
Dragnea a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de
încercare de patru ani, în dosarul Referendumul, în aprilie 2016.

Președinți anteriori:
Victor Ponta (2010-2015)
Mircea Geoană (2005-2010)
Adrian Năstase (2000-2005)
Ion Iliescu (1997-2000)
Oliviu Gherman (1992-1997)
Ion Iliescu (1990-1992)
Președinte de onoare:
Ion Iliescu (2006-prezent)
Controverse:
> Conform Codului de Etică și Conduită al Partidului Social Democrat lansat in decembrie
2015, ”nu vor beneficia de susținerea politică a PSD, pentru ocuparea, în condițiile legii, a unor
funcții politice sau administrative alese sau numite” persoanele urmărite penal sau trimise in
judecată pentru dare şi luare de mită, persoanele condamnate pentru fapte de corupție,
evaziune fiscală sau fapte comise cu violență sau care se află în stare de arest preventiv, arest
la domiciliu, control judiciar pentru orice tip de infracțiune.
La alegerile locale din mai 2016, formularea folosită în codul etic i-a ajutat ca numai la
primăriile din București, să susțină candidatura lui Robert Negoiță, urmărit penal de DNA
pentru evaziune fiscală în formă continuată și a lui Gabriel Mutu, urmărit penal de DIICOT
pentru constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălare de bani.
Formularea din Codul Etic nu le-a fost favorabilă când Victor Ponta a fost pus sub control
judiciar de catre DNA pentru folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori
pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și complicitate la infracțiunea de
spălare de bani. PSD s-a folosit de menţiunea că aplicarea codului etic nu va fi automată, ci
decisă individual, de către conducerea PSD și a a anunțat susținerea candidaturii lui Victor
Ponta la alegerile parlamentare din 11 decembrie.
La acest moment, nu am mai reușit să găsim Codul de Etică pe site-ul central PSD, el mai
poate fi găsit pe site-urile unor organizații locale PSD.
> Uniunea Social-Liberală (USL), a fost o alianță politică parlamentară și preelectorală, între
partide de stînga și dreapta, constituită în februarie 2011, între Alianța de Centru Dreapta
(compusă din Partidul Național Liberal și Partidul Conservator) și Partidul Social Democrat.
Factorul de unificare al acestor partide complet diferite ideologic a fost opoziția la adresa
președintelui Traian Băsescu, motiv pentru care USL a fost adesea comparat cu monstruoasa

coaliție care l-a înlăturat pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza de la domnie în 1866. USL a
organizat referendumul pentru demiterea lui Băsescu, însă acesta nu a a avut rezultatul sperat
de alianță.
> Deși partidul a fost mai mulți ani fie la conducere, fie într-o alianță de conducere și a fost în
postura în care putea face multe din schimbările pe care ni le promite și acum, acuză de toate
neajunsurile țării pe oricine altcineva: celelalte partide, DNA-ul, tehnocratii, ONG-urile,
multinaționalele, sorosistii, etc.
> PSD a semnat un protocol cu Coaliția pentru Familie cu privire la organizarea unui
referendum național, în luna aprilie 2017, pentru revizuirea Constituției României. Revizuirea
propusă este înlocuirea în art. 48 din Constituție, a termenului 'soți' cu sintagma 'bărbat și
femeie', așa încat alineatul 1 al art. 48 să aibă în viitor urmatoarea formulare: 'Familia se
intemeiază pe căsătoria liber consimțită între un bărbat și o femeie, pe egalitatea acestora și
pe dreptul și îndatorirea parinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor".

Website:
Social:
Localizare: Șoseaua Kiseleff nr. 10, sector 1, București

