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Forma actuală Modificări propuse 

Art. 15 
(1) Poate să devină membru al PNL 
orice cetăţean român cu drept de vot şi 
care îndeplineşte  cumulativ, 
următoarele condiţii: 
(a) aderă la principiile şi valorile afirmate 
de PNL şi doreşte să acţioneze pentru 
realizarea acestora; 
(b) recunoaşte şi respectă Statutul, 
Programul Politic, Codul Etic şi celelalte 
documente ale partidului, precum şi 
regulamentele aprobate pe bază şi 
pentru aplicarea dispoziţiilor statutare; 
(c) este apreciat şi cunoscut ca un 
cetăţean onest şi competent, cu o bună 
reputaţie, care poate contribui la 
îndeplinirea obiectivelor partidului. 
(d) nu se află în situaţiile de interdicţie 
prevăzute în Legea partidelor politice; 
(2) O persoana nu poate deveni 
membru al PNL dacă: 
(a) a fost condamnată penal pentru 
infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu 
excepţia cazului în care a fost 
reabilitată; 
(b) i s-a stabilit, printr-o hotărâre, 
calitatea de lucrător, colaborator sau 
asimilat colaborator al Securităţii în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 
(c) îi este interzisă, prin hotărâre 
judecătorească definitivă, exercitarea 
drepturilor politice sau  cetăţeneşti. 
(d) promovează sau a promovat idei sau 
acţiuni de rasism, xenofobie, 
antisemitism sau intoleranţă; 
(e) a ocupat funcţii politice de conducere 
retribuite în aparatul central al Partidului 
Comunist Român. 

 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) a fost condamnată penal pentru 
infracţiuni de corupție sau alte infracțiuni 
săvârșite cu intenţie. 

 

3B Pierderea calităţii de membru 
Art. 22 
Calitatea de membru al PNL se pierde 
prin retragere, radiere sau excludere. 
(1) Retragerea are loc în baza şi la data 

 
 
 
 
 



depunerii cererii scrise de demisie, ca 
expresie a voinţei liber exprimate a 
persoanei în cauză. Cererea scrisă se 
depune la BPL al organizaţiei pe 
teritoriul căreia persoana figura ca 
membru, care o transmite către BPJ, 
pentru scoaterea din evidenţă. 
Demisia se poate trimite şi electronic în 
conformitate cu procedura prevăzută în 
ROLJ şi afişată pe site-ul PNL. 
 În cazul unei demisii depuse ca urmare 
a unui caz de incompatibilitate, în 
situaţia revenirii în partid, după 
încetarea incompatibilităţii, este 
recunoscută vechimea anterioară datei 
demisiei. 
(2) Radierea se face de drept, de către 
BPJ, la propunerea BPL al organizaţiei 
pe teritoriul căreia era membru cel în 
cauză, în următoarele cazuri: 
(a) neplata cotizaţiei sau a contribuțiilor 
stabilite in conf cu Art. 139, timp de mai 
mult de un an ; 
(b) înscrierea într-un alt partid sau 
formaţiune politică; 
(c) aderarea la sau susţinerea publică a 
unui alt partid sau a unei alte doctrine 
politice; 
(d) declararea ca independent a acelui 
membru care ocupă o funcţie aleasă 
sau numită, în afara partidului, cu 
sprijinul politic al acestuia; 
(e) deces. 
(f) condamnarea penală definitivă, la 
pedepse cu executare, pentru 
infracţiune săvârşită cu intenţie; 
(g) condamnarea penală definitivă 
pentru infracțiuni de corupție; 
(h) stabilirea, printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă, 
a calităţii de lucrător,  colaborator sau 
asimilat colaborator al Securităţii în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare; 
(i) interzicerea exercitării drepturilor 
politice şi cetăţeneşti prin hotărâre 
judecătorească definitivă. 
Pierderea calităţii de membru din 
cauzele enumerate la art. 22 alin. (2) lit. 
(f)-(h) nu poate fi contestată la niciunul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(f) condamnarea penală definitivă,  
pentru infracţiune săvârşită cu intenţie; 

 



din organismele partidului. 
(3) Excluderea se hotărăşte în 
conformitate cu prevederile din 
prezentul Statut. 
(4) Fără a afecta prevederile alin (1) – 
(3) persoana condamnată penal este 
suspendată de drept din calitatea de 
membru PNL. 
(5) Persoana condamnată penal definitiv 
pierde de drept și automat calitatea de 
membru PNL. 
(6) Achitarea persoanei condamnate 
penal încetează suspendarea și șterge 
efectele ei de drept. 
(7) Reabilitarea persoanei condamnate 
penal definitiv înlătură excluderea și 
efectele ei de drept. 

 
3C  Drepturile membrilor 
Art. 24 
(1) Fără discriminări sau privilegii, 
membrii PNL au următoarele drepturi: 
(a) să îşi exprime liber opiniile în cadrul 
tuturor forurilor din interiorul partidului cu 
privire la opţiunile politice ale partidului, 
la activitatea organismelor de conducere 
ale acestuia şi a reprezentanţilor 
partidului în funcţii numite sau alese; 
(b) să îşi exprime liber opinii în afara 
partidului, în măsura în care exprimările 
respective nu contravin principiilor 
politice ale partidului, asumate prin 
Programul politic şi Statut, şi nici 
deciziilor şi hotărârilor  organismelor de 
conducere ale partidului; 
(c) să fie informaţi la timp şi corect cu 
privire la activitatea organismelor de 
conducere ale partidului şi a 
reprezentanţilor partidului în instituţiile 
publice, precum şi la orice alte informaţii 
relevante pe care partidul le deţine; 
(d) să aleagă, să candideze şi să fie 
aleşi – numai dacă au achitată, la zi, 
cotizaţia şi celelalte contribuţii stabilite 
de organismele competente – în funcţiile 
de conducere din organismele partidului 
sau pentru funcţiile din afara partidului, 
care se obţin prin alegeri sau numiri cu 
sprijinul politic al partidului, în condiţiile 
legii, urmărind principiul competenţei şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(d) să aleagă, să candideze și să fie 
aleși – numai dacă au achitate, la zi, 
toate tipurile de cotizații stabilite de 
organele competente – în funcțiile de 
conducere din organismele partidului 
sau pentru funcțiile din afara partidului, 
care se obțin prin alegeri sau numiri cu 
sprijinul politic al partidului, în condițiile 
legii, urmărind principiul competenței și 



profesionalismului, ale prevederilor 
prezentului Statut şi ale regulamentului 
privind cariera politică; 
(e) să participe la programele de 
formare politică organizate de către 
partid; 
(f) să se apere în interiorul partidului de 
orice acuzaţie, în conformitate cu 
prevederile Statutului şi ale 
regulamentelor partidului; 
(g) să fie sprijiniţi de partid pentru a se 
apăra faţă de acuzaţiile externe injuste 
şi neîntemeiate; 
(h) să folosească baza materială a 
partidului la care îi dă dreptul poziţia sa 
în organismele acestuia, dar numai în 
interesul PNL; 
(i) să promoveze iniţiative politice proprii 
prin dezbateri în organismele de 
conducere ale partidului. 
(j) să se autosuspende pe anumite 
termene din calitatea de membru PNL. 
(k) să aibă iniţiative politice şi 
posibilitatea de a şi le exprima şi de a le 
supune dezbaterii organismelor de 
conducere ale partidului; 
(2) Orice limitare a acestor drepturi, în 
afara celor legale şi statutare, este 
interzisă şi atrage răspunderea 
disciplinară a persoanelor vinovate. 

 

profesionalismului, ale prevederilor 
prezentului Statut și ale regulamentului 
privind cariera politică; 

 

3D Obligaţiile membrilor 
Art. 25 
Fără discriminări sau privilegii, membrii 
PNL au următoarele obligaţii: 
(a) să respecte Constituţia şi legile ţării, 
să respecte Statutul şi regulamentele 
partidului, normele de integritate şi 
morală publice şi Codul etic al PNL; 
(b) să activeze pentru apărarea 
suveranităţii, unităţii, independenţei şi 
integrităţii teritoriale a României, precum 
şi pentru consolidarea prestigiului ei în 
lume; 
(c) să promoveze şi să apere opţiunile 
politice ale partidului, exprimate prin 
Programul politic, Programele 
electorale, Programele de guvernare 
atunci când participă la guvernare, 
Declaraţiile, Manifestele, Rezoluţiile şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



celelalte documente ale acestuia; 
(d) să pună în practică, cu disciplină şi 
responsabilitate, toate hotărârile şi 
deciziile organelor de conducere ale 
partidului; 
(e) să participe activ la toate activităţile 
partidului la care sunt convocaţi de 
organismele de conducere în 
subordinea cărora se află, sau din care 
fac parte; 
(f) să pună la dispoziţie cunoştinţele lor 
profesionale sau de altă natură, precum 
şi informaţiile pe care le dețin, ce pot fi 
utile în activitatea politică a partidului; 
(g) să îndeplinească mandatul primit în 
cazul delegării sau al participării în 
numele partidului la exercitarea funcţiilor 
sau demnităţilor publice în care au fost 
desemnaţi sau aleşi cu demnitate, 
competenţă şi cinste si să pună în 
practică programele şi politicile publice 
asumate de partid; 
(h) să plătească cotizaţia, precum şi 
celelalte contribuţii stabilite de 
organismele competente; 
(i) să nu participe la acţiuni sau 
manifestări contrare intereselor 
partidului şi să nu aibă atitudini ori luări 
de poziţie care să contravină  deciziilor  
şi hotărârilor organismelor statutare ale 
partidului; 
(j) să respecte celelalte îndatoriri 
prevăzute în Statut şi în regulamentele 
partidului; 
(k) să aibă o conduită civică 
ireproşabilă; să susţină şi să promoveze 
dialogul civic în cadrul comunităţii în 
care trăiesc şi în mediul profesional în 
care îşi desfăşoară activitatea; 
(l) să susţină candidaţii partidului, 
desemnaţi de organismele competente, 
pentru a ocupa o funcţie publică ce se 
dobândeşte prin alegere sau numire. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(h) să plătească  toate tipurile de 
cotizații  stabilite de organismele 
competente; 

 

3E Sancţiuni 
Art. 26 
(1) În cazurile prevăzute de Statut şi 
Codul Etic, membrilor PNL li se poate 
aplica, după gravitatea faptei, una dintre 
următoarele sancţiuni: 

3E Sancţiuni 
Art. 26 
 
 
 
 



(a) atenţionare; 
(b) avertisment 
(c) suspendarea pe anumite termene a 
unor drepturi sau prerogative în 
interiorul partidului, inclusiv din funcţiile 
deţinute; 
(d) suspendarea pe anumite termene a 
calităţii de membru; în cazul arestării 
preventive, suspendarea se aplică de 
drept; BPN ia act de suspendare în 
prima sa şedinţă; 
 
 
 
(e) demiterea din funcţii ocupate în 
structura partidului; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(f) retragerea sprijinului politic pentru 
funcţii dobândite prin susţinerea 
partidului; 
 
 
 
(g) excluderea din partid. 
 
 
(2) Sancţiunea excluderii unui membru 
PNL se poate aplica în una din 
următoarele situaţii: 
a) a încălcat grav şi în mod repetat 
prevederile Statutului și ale Codului Etic, 
aducând atingere valorilor şi principiilor 
stabilite prin Programul Politic al 
Partidului; 
(b)  a încălcat deciziile şi hotărârile 
organismelor de conducere ale 
partidului şi, prin aceasta, a adus 
prejudicii majore îndeplinirii unor 
obiective politice importante; 

 

 
 
 

 
 
d) retragerea sprijinului politic pentru 
reprezentanții PNL care dețin funcții 
numite în administrația publică locală și 
centrală împotriva cărora a inceput 
urmărirea penală. Sancțiunea va fi 
aplicată de către forul de conducere 
competent cu privire la funcția ocupată 
de către membrul PNL în cauză. 
(e) în cazul membrilor care ocupă funcţii 
de conducere în interiorul  partidului, 
suspendarea din funcţie se aplică de 
drept în cazul dispunerii măsurilor de 
arestare preventivă sau de arest la 
domiciliu, precum şi în cazul trimiterii în 
judecată a acestora. Acestă sancțiune 
se aplică și membrilor care se afla în 
situația descrisă la momentul adoptării 
prezentelor prevederi. BP al organizatiei 
din care face parte persoana 
suspendata va constata acest lucru. 
(f) suspendarea calităţii de membru, în 
cazul condamnării în primă instanţă de 
judecată; suspendarea se aplică de 
drept și se constată de către Biroul 
Politic al organizației din care face parte 
persoana condamnată. 
(g) demiterea din funcţii ocupate în   
     structura partidului; 
(h) excluderea din partid. 

 

4C. Organizaţia judeţeană  



Art. 38 
 (1) În fiecare judeţ se constituie câte o 
organizaţie judeţeană, formată din toate 
organizaţiile locale de pe teritoriul 
judeţului respectiv. 
 
(2) Activitatea dintr-o organizaţie 
judeţeană se conduce de către un 
Comitet de Coordonare Judeţean (CCJ), 
care se întruneşte semestrial sau ori de 
câte ori este nevoie şi care alege un 
Birou Politic Judeţean (BPJ) ce se 
întruneşte saptaminal; 
(3) La nivelul organizaţiilor judeţene se 
constituie şi funcţionează Colegiul 
Director Judeţean (CDJ), format din 
BPJ, preşedinţii organizaţiilor locale de 
pe raza judeţului respective.  
(4) CDJ se reuneşte trimestrial, sau ori 
de câte ori este necesar, la convocarea 
preşedintelui BPJ sau a mai mult de 
jumătate din membrii BPJ. 
(5) Atribuţiile şi competenţele, precum şi 
modul concret în care se organizează, 
se desfăşoară şi se conduce activitatea 
organizaţiilor judeţene sunt prevăzute în 
ROLJ. 
(6) Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le 
revin, CCJ adoptă hotărâri, iar CDJ şi 
BPJ emit decizii. 

 

 

1) În fiecare judeţ se constituie câte o 
organizaţie judeţeană, aceasta urmând 
să aibă denumirea de Filială, formată 
din toate organizaţiile locale de pe 
teritoriul judeţului respectiv. 
(2) Activitatea dintr-o Filială  se conduce 
de către un Comitet de Coordonare 
Judeţean (CCJ), care se întruneşte 
semestrial sau ori de câte ori este 
nevoie şi care alege un Birou Politic 
Judeţean (BPJ) ce se întruneşte 
saptamânal; 
(3) La nivelul Filialelor  se constituie şi 
funcţionează Colegiul Director Judeţean 
(CDJ), format din BPJ, preşedinţii 
organizaţiilor locale de pe raza judeţului 
respectiv și primarii membri PNL  
 

 
 
 
(5) Atribuţiile şi competenţele, precum şi 
modul concret în care se organizează, 
se desfăşoară şi se conduce activitatea 
Filialelor sunt prevăzute în ROLJ. 

 

Art. 43 
 (1) Organizaţia PNL dintr-o ţară se 
asimilează unei organizaţii locale şi 
alege structuri în conformitate cu 
prezentul Statut, iar organizaţiile din 
unităţile administrative ale ţării 
respective se asimilează cu organizaţiile 
de secţii de votare şi alege structuri în 
conformitate cu prezentul Statut. 
(2) Organizaţiile locale formează 4 
organizaţii regionale. Structura 
organizaţiilor regionale este prevăzută 
în ROLJ. Organizaţiile regionale aleg 
structuri în conformitate cu prezentul 
Statut.    
(3) Organizaţiile din toate ţările 
formează organizaţia diaspora a PNL. 
(4) Atribuţiile, precum şi modul concret 
în care se organizează, se desfăşoară şi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Organizaţiile locale din diaspora  se 
structurează în organizaţii regionale. 
Structura organizaţiilor regionale este 
prevăzută în ROLJ. Organizaţiile 
regionale aleg structuri în conformitate 
cu prezentul Statut.    

 



se conduce activitatea organizaţiei 
diaspora sunt prevăzute în ROLJ. 

 
Art. 45 
(1) Organizaţiile constituite pe teritoriul 
secţiilor de votare sunt subordonate 
organizaţiilor de zonă sau săteşti, acolo 
unde există, sau direct CCL pe teritoriul 
căruia se află, iar între şedinţele 
acestuia, BPL.  
(2) Organizaţiile locale sunt subordonate 
CCJ, iar între şedinţele acestuia, BPJ. 
(3) Organizaţiile judeţene sunt 
subordonate CN, CDN, iar între 
şedinţele acestora, BPN. 
(4) Organizaţia dintr-o ţară se 
subordonează organizaţiei regionale din 
care face parte ţara respectivă. 
Organizaţiile regionale se subordonează 
organizaţiei diaspora. 
(5) Organizaţia diaspora se 
subordonează CN, CDN, iar între 
şedinţele acestora, BPN. 
(6) CCSMB se subordonează CCMB, iar 
între şedinţele acestuia, BPMB; BPSMB 
se subordonează BPMB. 
(7) CCMB este subordonat CN şi CDN, 
iar între şedinţele acestora, BPN; BPMB 
se subordonează, la rândul său, CN, 
CDN, BPN şi CCMB 
(8) Deciziile şi hotărârile organizaţiilor 
teritoriale se iau prin modalităţile şi cu 
majoritatea prevăzute în ROLJ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Filialele sunt subordonate CN, CDN, 
iar între şedinţele acestora, BPN. 
 
(4) Organizaţia dintr-o ţară se 
subordonează organizaţiei regionale din 
care face parte ţara respectivă. 
Organizaţiile regionale se subordonează 
filialei diaspora. 
(5) Filiala diaspora se subordonează 
CN, CDN, iar între şedinţele acestora, 
BPN. 

Art. 143 
În situaţia numirii unui Birou Politic 
Interimar, indiferent de nivelul acestuia, 
este obligatorie predarea tuturor 
evidenţelor financiare şi a patrimoniului 
acelei organizaţii, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de aplicare 
al Statutului. 

 

Art. 143 
În situaţia numirii unui Birou Politic 
Interimar, indiferent de nivelul acestuia, 
este obligatorie predarea tuturor 
evidenţelor financiare şi a patrimoniului 
acelei organizaţii, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului  privind 
organizarea, desfăşurarea şi 
conducerea activităţii organizaţiilor 
locale şi judeţene (ROLJ). 

 
10B. Componenţa şi structura 
Biroului Politic Naţional 
Art. 92 
(1) BPN este compus din : 

 
 
 
 



(d) 28 vicepreşedinţi, responsabili 
pentru urmatoarele departamente: 
(i) Departamentul pentru Strategii, 
Relaţii Politice și Relații Internaționale; 
(ii) Departamentul Imagine, 
Comunicare, Relaţii cu mass-media şi 
Purtător de cuvânt; 
(iii) Departamentul aparare si siguranţă 
naţională; 
(iv) Departamentul pentru  administraţie, 
ordine publică, si siguranta cetateanului; 
(v) Departamentul pentru Politici privind 
Justiţie si Drepturi Cetatenesti; 
(vi) Departamentul pentru Politica 
Externa; 
(vii) Departamentul pentru Buget si 
Politici Fiscale; 
(viii) Departamentul pentru Politici in 
Sanatate; 
(ix) Departamentul pentru Politici în 
Educaţie, Cercetare; 
(x) Departamentul pentru Munca, 
Familie si Protectie sociala; 
(xi)Departamentul pentru Politici 
Economice  si Mediu de afaceri; 
(xii) Departamentul pentru Politici în 
Agricultură, Dezvoltare Rurală si 
Industrie Alimentara; 
(xiii) Departamentul pentru Infrastructura 
de transport; 
(xiv) Departamentul pentru Politica 
Energetica; 
(xv) Departamentul pentru Comunicații 
și Societate Informațională; 
(xvi) Departamentul pentru Mediu, Ape 
si Silvicultura; 
(xvii) Departamentul pentru Fonduri 
Europene; 
(xviii) Departamentul pentru Dezvoltare 
Regionala. 
(xix) Departamentul pentru Cultură, 
Culte, Minorităţi; 
(xx) Departamentul pentru Tineret si 
Sport; 
(xxi)  8 vicepresedinti regionali 
responsabili pentru regiunile de 
dezvoltare; 
 

(d) 29 vicepreședinți, responsabili 
pentru urmatoarele domenii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (xxi) Departamentul pentru activitate 
on-line; 
(xxii) 8 vicepresedinti regionali 
responsabili pentru regiunile de 
dezvoltare; 

 


