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Regulament de organizare si functionare 

 

CAP. I PREVEDERI GENERALE 

Art.1  

Pentru stimularea participarii tineretului la viata politica, în cadrul Partidului Social Democrat se constituie si 

functioneaza Organizatia de Tineret a P.S.D., denumita prescurtat T.S.D. – Tineretul Social Democrat, careia îi revine 

principala responsabilitate a activitatii politice a partidului în domeniul tineretului. 

Art.2 

TSD este rezultatul fuziunii dintre OT PDSR (Organizatia de Tineret a PDSR), organizatie constituita în noiembrie 

1997 si TSDR - membru al IUSY si membru observator ECOSY (Organizatia de Tineret a PSDR), continuatorul 

istoriei social - democratiei de peste 100 de ani. 

Art.3  

Din punct de vedere politic, TSD înlesneste si contribuie la integrarea tinerilor în structurile politice ale PSD, la 

exprimarea si valorificarea drepturilor tinerilor, prin mijloace de actiune politica si civica. 

Art.4  

Organizatia de tineret îsi desfasoara activitatea potrivit prezentului Regulament, aprobat de Biroul Executiv Central al 

PSD si adoptat de catre congresul TSD. 

Art.5  

Organizatia de Tineret a PSD este formata din membri de partid, cu vârste cuprinse între 18 si 35 de ani, care adera 
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la principiile si idealurile social-democratiei române si care militeaza pentru îndeplinirea programului politic si social al 

PSD. Tinerii simpatizanti ai organizatiei, care au împlinit vârsta de 16 ani, pot fi luati în evidente în cadrul Ligii elevilor. 

 

CAP. II OBIECTIVE 

Art.6  

TSD are urmatoarele obiective prioritare: 

(1) Crearea unei structuri functionale, care sa asigure eficientizarea întregului demers politic al PSD, în sfera 

tineretului; 

(2) Elaborarea unor documente de analiza si sinteza privind starea tineretului român si oferta politica a PSD adresata 

tinerilor; 

(3) Pregatirea, perfectionarea si sustinerea tinerilor membri ai PSD în vederea promovarii acestora în structurile de 

conducere ale partidului, precum si pentru asumarea unor responsabilitati si demnitati publice;  

(4) Initierea si dezvoltarea unor relatii permanente de dialog si parteneriat cu structuri de tineret din tara si strainatate, 

în vederea promovarii obiectivelor si principiilor social -democratiei promovata de PSD; 

(5) Promovarea si popularizarea politicii PSD în rândul tineretului, prin elaborarea si organizarea unor programe 

politice, sociale, economice, educative, culturale, distractive, sportive si turistice, corespunzatoare intereselor si 

aspiratiilor tinerilor; 

(6) Colaborarea cu organizatii de tineret social - democrate si socialiste si aderarea la valorile si principiile promovate 

de IUSY si ECOSY. 

CAP. III MEMBRII TSD 
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Art.7 

(1) Organizatia de tineret este formata din membri PSD, cu vârste cuprinse între 18 ani si 35 de ani. 

(2) Tinerii, care au împlinit 16 ani, pot fi inscrisi în evidenta TSD, fara a avea drepturile si îndatoririle membrilor de 

partid, activând în cadrul Ligii elevilor. 

Art.8  

(1) Calitatea de membru al TSD înceteaza la împlinirea vârstei de 35 de ani sau se pierde prin demisie, radiere sau 

excludere. 

(2) Demisia are loc în baza si la data depunerii cererii, ca expresie a vointei liber exprimate de persoana in cauza.  

Se considera, de drept, demisie înscrierea celui în cauza într-un alt partid politic. 

(3) Radierea se face în cazurile de deces sau de pierdere a drepturilor electorale ori a cetateniei române. 

(4) Excluderea se hotaraste conform prevederilor Statutului PSD. 

Drepturile membrilor 

Art.9  

Membrii TSD au urmatoarele drepturi: 

(1) Sa-si exprime liber opinia, în cadru organizat, cu privire la optiunile politice ale TSD, în conformitate cu Programul 

Politic al PSD, cu privire la activitatea organelor de conducere ale acestuia si a reprezentantilor partidului din cadrul 

TSD în organele autoritatilor publice; 

(2) Sa se informeze cu privire la activitatea organelor de conducere ale TSD, precum si a reprezentantilor partidului 

din cadrul TSD în organele autoritatilor publice; 

(3) Sa aleaga si sa fie alesi în organele de conducere ale TSD, de la diferite niveluri; 
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(4) Sa propuna si sa fie propusi candidati pe listele electorale ale partidului, din partea TSD, în conditiile legii; sa fie 

recomandati pentru ocuparea unor functii în administratia publica locala si centrala 

(5) Sa participe la adoptarea hotarârilor în cadrul organizatiilor TSD, potrivit competentelor stabilite în Regulament; 

(6) Sa beneficieze de protectia TSD si a partidului fata de atacurile si presiunile politice injuste, de orice fel; 

(7) Sa participe la sedintele în care se discuta probleme legate de persoana si activitatea sa; 

(8) Sa se adreseze organizatiei, cu privire la orice problema, fie de interes public sau personal. 

Îndatoririle membrilor 

Art.10 

Membrii TSD au urmatoarele îndatoriri: 

(1) Sa cunoasca si sa respecte Statutul partidului, Programul Politic al PSD si Regulamentul TSD; 

(2) Sa actioneze pentru înfaptuirea obiectivelor TSD; 

(3) Sa contribuie la formarea si promovarea unui mod de lucru democratic, prin acceptarea plurarismului de idei si a 

diversitatii opiniilor exprimate în mod liber, în cadrul organizat al TSD, prin respectarea hotarârilor majoritatii si a celor 

adoptate de organele ierarhic superioare ale TSD si sa asigure aplicarea lor; 

(4) Sa participe la sedintele si activitatile organizate de catre TSD ; 

(5) Sa nu exprime în public, în numele TSD, pareri ce contravin orientarilor PSD si sa nu participe la manifestari cu 

astfel de caracter. 

Sanctiuni. Proceduri de aplicare. 

Art.11 

Membrilor TSD, care au savârsit abateri de la prevederile Regulamentului TSD sau ale Statutului PSD ori care prin 
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activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii organizatiei, li se aplica, în functie de gravitatea acestora, una din 

urmatoarele sanctiuni: 

(1) Discutarea si avertizarea în Biroul organizatiilor de tineret teritoriale, în evidenta carora se afla sau în organul de 

conducere din care fac parte; 

(2) Avertismentul ultimativ; 

(3) Suspendarea ori revocarea din functia de conducere; 

(4) Retragerea sprijinului politic pentru functia obtinuta; 

(5) Propunerea de excludere din PSD; 

Art.12 

(1) Sanctiunile prevazute la art. 11 alin. (1), (2) si (5) se hotarasc de catre organele de conducere ale organizatiei 

TSD din care face parte membrul de partid respectiv, cu votul majoritatii membrilor acesteia ssi vor fi confirmate de 

organul ierarhic superior, în conformitate cu Statutul PSD. Procedura de sanctionare se declanseaza din oficiu sau la 

cererea organelor ierarhic superioare. 

(2) Suspendarea ori revocarea din functia de conducere, pe care o îndeplineste, se face de catre organul care l-a 

ales. 

(3) Retragerea sprijinului politic, pentru functia obtinuta, se hotaraste de catre organul de conducere al partidului care 

l-a acordat. 

(4) Ridicarea sanctiunii este de competenta organului de conducere care a hotarât aplicarea acesteia, dupa 

împlinirea unui termen de cel puttin sase luni. 
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Art.13  

(1) Hotarârea de sanctionare poate fi contestata în termen de 15 zile de la comunicare, la Colegiul de Arbitraj 

Judetean sau al municipiului Bucuresti al PSD ori, dupa caz, la Colegiul Central de Arbitraj, în raport cu functia 

detinuta de cel în cauza la nivel teritorial sau central. 

CAP. IV STRUCTURA ORGANIZATORICA A TSD 

Art.14  

TSD se constituie la nivel teritorial si judetean, în cadrul organizatiilor PSD si cuprinde: 

(a) Organizatii teritoriale: comunale, orasenesti, municipale, respectiv de sector, în cadrul municipiului Bucuresti; 

(b) Organizatii judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. 

Art.15  

Organele de conducere ale TSD, de la toate nivelurile, sunt alese în mod democratic, prin vot liber exprimat. 

Art.16 

Un membru al TSD poate ocupa, concomitent, cel mult doua functii politice, în cadrul organelor de conducere ale 

TSD de la diferite niveluri. Aceste functii nu fac obiectul prevederilor art.17 alin. 2 din Statutul PSD. 

Art.17  

Organele de conducere ale TSD îsi desfasoara activitatea statutar, în prezenta majoritatii membrilor acestora, daca 

Regulamentul nu prevede altfel. 

Art.18  

Hotarârile organelor de conducere se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti, daca Regulamentul nu prevede 

altfel. 
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Art.19 

Hotarârile adoptate sunt obligatorii, indiferent de pozitia exprimata prin vot si de functia ocupata în partid; hotarârile 

organelor de conducere ierarhic superioare sunt obligatorii pentru organele si organizatiile componente. 

 

Organizatiile teritoriale ale TSD 

Art.20 

Unitatea de baza a TSD este organizatia de tineret teritoriala - comunala, oraseneasca, municipala sau de sector, în 

cazul municipiului Bucuresti, care se constituie în cadrul organizatiilor teritoriale ale PSD de care apartin. 

(1) Organizatiile de tineret teritoriale au obligatia sa promoveze principiile, valorile si obiectivele social – democratiei, 

concretizate în Programul Politic al PSD; 

(2) Organizatiile de tineret teritoriale pot elabora si adopta pozitii în legatura cu aspectele esentiale ale dezvoltarii 

economice, sociale si culturale ale localitatilor respective, ale modernizarii infrastructurii, ale celorlalte aspecte ale 

vietii colectivitatilor respective, în conformitate cu Programul Politic al PSD; 

(3) Organizatiile teritoriale organizeaza reuniuni educative sau de informare pentru membrii si simpatizantii lor, 

precum si întâlniri politice cu tinerii;  

(4) Organizatiile teritoriale atrag noi membri, participa la competitia electorala la nivel de comuna, oras, municipiu sau 

sector, sustin actiunile si manifestarile organizatiei de partid si TSD pe plan judetean si national;  

(5) Forul de conducere al organizatiilor de tineret teritoriale este adunarea generala comunala, oraseneasca, 

municipala sau de sector, în cazul municipiului Bucuresti, care alege ca organ de conducere Biroul Executiv;  

(6) Adunarile generale comunale, orasenesti, municipale sau de sector se întrunesc anual, iar pentru alegeri o data la 
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doi ani; 

(7) La cererea Biroului Executiv al organizatiei ori la solicitarea a cel putin 1/3 din numarul membrilor organizatiei se 

pot convoca, în mod extraordinar, adunari generale. 

Art.21  

Adunarea generala a organizatiei de tineret comunale, orasenesti, municipale sau de sector, are urmatoarele atributii 

principale: 

(1) Analizeaza activitatea desfasurata de organizatie de la adunarea generala precedenta si aproba programul de 

activitate pentru perioada viitoare; 

(2) Alege si revoca membrii Biroului Executiv al organizatiei de tineret teritoriale; 

(3) Alege delegatii pentru Conferinta judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pe baza normei de reprezentare 

stabilite de Consiliul organizatiei judetene sau al organizatiei municipiului Bucuresti; desemneaza candidatii pentru 

organele de conducere la nivelul imediat superior; 

(4) Propune revocarea din functiile de conducere a membrilor, pe care i-a recomandat pentru a fi alesi; 

(5) Aduce la îndeplinire hotarârile organelor de conducere ierarhic superioare ale TSD; 

(6) Adopta alte hotarâri, în limita competentelor sale, pentru realizarea obiectivelor organizatiei de tineret, precum si 

pentru înfaptuirea Programului Politic al PSD 

Art.22 

(1) Biroul Executiv al organizatiei de tineret comunale, orasenesti, municipale sau de sector conduce activitatea 

organizatiei respective în perioada dintre adunarile generale. 

(2) Biroul Executiv este ales pe baza de candidaturi individuale, pentru o perioada de doi ani. 
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(3) Biroul Executiv al organizatiei comunale este alcatuit din: presedinte, 1 - 3 vicepresedinti, secretar si 6-8 membri. 

(4) Biroul Executiv al organizatiei orasenesti, municipale sau de sector este alcatuit din: presedinte, 3 - 5 

vicepresedinti, secretar, si 6-20 membri. 

(5) Presedintele Biroului Executiv al organizatiei de tineret comunale, orasenesti, municipale sau de sector 

coordoneaza si raspunde de activitatea organizatiei respective; conduce activitatea Biroului si reprezinta organizatia 

pe plan local. 

(6) Numarul membrilor Birourilor Executive ale organizatiilor comunale si orasenesti se stabileste de catre Biroul 

Executiv al organizatiei de tineret judetene, în functie de marimea organizatiei si de volumul activitatii acestora. 

Art.23 

Biroul Executiv al organizatiei de tineret comunale, orasenesti, municipale sau de sector are urmatoarele atributii: 

(1) Conduce, organizeaza si îndruma întreaga activitate a organizatiei, în intervalul dintre adunarile generale ale 

organizatiei comunale, orasenesti, municipale sau de sector; asigura aplicarea hotarârilor forurilor de conducere 

superioare ale TSD; 

(2) Organizeaza cercuri de studii si dezbateri privind principalele domenii ale activitatii TSD, în cadrul partidului; 

(3) Tine evidenta membrilor organizatiilor de tineret comunale, orasenesti, municipale sau de sector si comunica 

organizatiei de tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, datele necesare cu privire la evidenta acestora; 

asigura legatura cu tinerii simpatizanti ai partidului; 

(4) Propune structurilor PSD, candidati din cadrul TSD pentru functiile de primar, viceprimar si consilieri locali, dupa o 

consultare prealabila a Biroului Executiv Judetean al TSD, respectiv a municipiului Bucuresti; 

(5) Analizeaza activitatea primarilor, consilierilor locali si a celorlalti reprezentanti în conducerile serviciilor comunitare 



 10

de la nivel de localitate, proveniti din cadrul TSD, înaintând rapoarte asupra activitatii lor conducerii organizatiei 

comunale, oraasenesti, municipale sau de sector a PSD, dupa o consultare prealabila a conducerii TSD la nivel 

judetean, respectiv a municipiului Bucuresti. 

Art.24 

(1) Biroul Executiv al organizatiei de tineret comunale, orasenesti , municipale sau de sector se întruneste lunar si de 

câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau din initiativa a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai. 

(2) La sedintele Biroului Executiv pot participa, fara drept de vot, primarii, viceprimarii si consilierii locali - membri 

TSD, în cazul în care nu fac parte din acesta, precum si alti invitati. 

Organizatiile judetene de tineret si a municipiului Bucuresti 

 

Art.25 

(1) Organizatiile de tineret cuprinse pe teritoriul unui judet constituie organizatia de tineret judeteana, în cadrul 

organizatiei judetene a PSD, cu sediul în municipiul - resedinta de judet. 

(2) Organizatiile de tineret ale sectoarelor municipiului Bucuresti constituie Organizatia de tineret a Municipiului 

Bucuresti, în cadrul organizatiei PSD a Municipiului Bucuresti. 

(3) Organizatiile de tineret judetene si cea a municipiului Bucuresti au obligatia de a sustine si de a contribui la 

activitatea de realizare, pe plan judetean, respectiv a municipiului Bucuresti, a obiectivelor cuprinse în Programul 

Politic al partidului si în hotarârile organelor de conducere nationale ale TSD. 

(4) Organizatiile de tineret judetene si cea a municipiului Bucuresti pot lua pozitie, pe baza studiilor si analizelor 

proprii, asupra problemelor ce formeaza obiectivul unor initiative si decizii ale autoritatilor administratiei publice 
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judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa o consultare prealabila a organizatiilor PSD, în cadrul carora sunt 

constituite. 

(5) Organizatiile de tineret judetene si a municipiului Bucuresti participa, alaturi de organizatiile PSD în cadrul carora 

sunt constituite, la organizarea si conducerea confruntarilor electorale si la activitatea de propaganda a partidului în 

judete si respectiv, în municipiul Bucuresti. 

(6) Organizatiile de tineret judetene si cea a municipiului Bucuresti dezvolta contacte si raporturi de colaborare, pe 

baza unor convergente de interese, cu organizatiile de tineret judetene si ale municipiului Bucuresti ale altor partide. 

Art.26 

(1) Conferinta organizatiei de tineret judetene sau a municipiului Bucuresti este organul de conducere al organizatiei 

respective. 

(2) Conferinta organizatiei de tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti se intruneste o data la doi ani. 

(3) Consiliul organizatiei de tineret judetene sau al municipiului Bucuresti poate convoca în sedinta extraordinara 

Conferinta organizatiei, la propunerea Biroului Executiv sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai. 

(4) Conferinta organizatiei de tineret judetene se constituie din delegati alesi de organizatiile teritoriale componente - 

comuna, oras, municipiu, iar cea a municipiului Bucuresti, din delegati alesi de adunarile generale ale organizatiilor 

sectoarelor acestuia, pe baza normei de reprezentare stabilite de Consiliul organizatiei de tineret judetene sau, dupa 

caz, al municipiului Bucuresti. 

 

Art.27 

Conferinta organizatiei de tineret judetene sau a municipiului Bucuresti are urmatoarele atributii principale: 
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(1) Analizeaza si hotaraste asupra activitatii desfasurate de Consiliul organizatiei de tineret judetene sau a 

municipiului Bucuresti de la conferinta precedenta si aproba programul pentru activitatea viitoare;  

(2) Adopta hotarâri pentru realizarea programului politic al PSD; 

(3) Alege si revoca presedintele organizatiei de tineret judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si membrii 

consiliului respectiv, potrivit numarului stabilit de Biroul Executiv Central al TSD; 

(4) Alege delegatii la Congres, potrivit normelor de reprezentare stabilite de Biroul Executiv Central al TSD; 

(5) Desemneaza candidatii pentru organele centrale ale TSD; 

Art.28 

(1) Consiliul organizatiei de tineret judetene si Consiliul organizatiei de tineret a municipiului Bucuresti sunt alese 

pentru o perioada de doi ani si sunt alcatuite din 35 - 180 membri  

(2) Presedintele organizatiei de tineret judetene sau a municipiului Bucuresti este ales pentru un mandat de 2 ani. 

Acesta este si presedintele Consiliului judetean, al Biroului Executiv si al Delegatiei Permanente. Presedintele 

organizatiei de tineret judetene si al organizatiei municipiului Bucuresti coordoneaza si raspunde de activitatea 

organizatiei respective; conduce Consiliul judetean si Biroul Executiv al acestuia; reprezinta organizatia de tineret 

judeteana si a municipiului Bucuresti în relatiile cu autoritatile puterii locale, precum si în relatiile cu organizatiile de 

tineret ale altor partide politice sau organizatiile neguvernamentale de la nivel judetean.Presedintele organizatiei 

judetene de tineret reprezinta TSD în cadrul sedintelor Delegatiei Permanente judetene a PSD, respectiv a sedintelor 

Biroului Executiv judetean al PSD. 

(3) Consiliul organizatiei de tineret judetene si al organizatiei de tineret a municipiului Bucuresti se întrunesc 

semestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Executiv sau a cel putin 1/3 din numarul membrilor 
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acestuia. 

(4) În cadrul Consiliului organizatiilor de tineret judetene si cel al municipiului Bucuresti se pot organiza directii, pe 

domenii de activitate, în care sunt cuprinsi membrii acestora, precum si specialisti din domeniile respective, membri ai 

TSD si simpatizanti.  

Art.29 

Consiliul organizatiei de tineret judetene si Consiliul organizatiei de tineret a municipiului Bucuresti au urmatoarele 

atributii: 

(1) Alege si revoca, dupa caz, prim-vicepresedintele, vicepresedintii, secretarul executiv si ceilalti membri ai Biroului 

Executiv al Consiliului respectiv; 

(2) Organizeaza, coordoneaza si conduce activitatea TSD la nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, în 

intervalul dintre conferinte; 

(3) Adopta masuri pentru aplicarea hotarârilor, stabilite de conferintele judetene sau a municipiului Bucuresti si de 

organele centrale ale TSD; 

(4) Propune spre analiza Biroului Executiv Central al TSD, candidaturi pentru alegerile parlamentare din partea 

organizatiei de tineret;  

(5) Analizeaza activitatea reprezentantilor partidului, din partea TSD, la nivel judetean, în Consiliul Judetean 

Administrativ sau în Consiliul General al municipiului Bucuresti, Prefectura, în Guvernul Romaniei, precum si a 

parlamentarilor, membri ai organizatiei de tineret judetene sau a municipiului Bucuresti, înaintând rapoarte asupra 

activitatii lor conducerii TSD si organizatiei PSD în care sunt constituite; 
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Art.30 

(1) Biroul Executiv al Consiliului organizatiei judetene si cel al Municipiului Bucuresti sunt alcatuite din presedinte, 

prim-vicepresedinte, dupa caz, 5 - 9 vicepresedinti, secretar executiv si 9 - 21 membri. 

(2) Vicepresedintii elaboreaza si sustin programe politice pentru tineret, în domeniile: economic, social, cultural; 

îndeplinesc orice alte atributii încredintate de Biroul Executiv. Secretarul executiv coordoneaza activitatea 

organizatorica. 

(3) Biroul Executiv se întruneste lunar si de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui sau din initiativa a cel 

putin 1/3 din numarul membrilor sai. 

(4) La sedintele Biroului Executiv pot participa, fara drept de vot, primari, viceprimari, consilieri judeteni sau ai 

Municipiului Bucureszi, parlamentari, membri ai TSD care nu fac parte din Biroul Executiv. 

Art.31  

Biroul Executiv al Consiliului organizatiei judetene si cel al municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii principale: 

(1) Coordoneaza activitatea organizatiei de tineret judetene sau a organizatiei de tineret a municipiului Bucuresti între 

sedintele Consiliului; 

(2) Elaboreaza programe si proiecte de hotarâri, pe care le supune aprobarii Consiliului; 

(3) Exercita controlul asupra modului în care organizatiile de tineret comunale, orasenesti, municipale si respectiv de 

sector din municipiul Bucuresti aduc la îndeplinire hotarârile si sarcinile care le revin; 

(4) Asigura informarea operativa a organizatiilor de tineret teritoriale-comunale, orasenesti, municipale si respectiv, 

ale sectoarelor municipiului Bucuresti; 

(5) Asigura legatura permanenta cu Biroul Executiv Central al TSD, precum si îndeplinirea hotarârilor stabilite de 
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organele centrale ale TSD; 

(6) Asigura legatura cu organizatiile de tineret teritoriale ale altor partide sau formatiuni politice si cu asociatiile 

neguvernamentale; 

(7) Propune spre analiza, Biroului Executiv Judetean al PSD, candidaturi pentru functiile de prefect, subprefect, 

consilier judetean, presedinte sau vicepresedinte al Consiliului Judetean administrativ sau al Municipiului Bucuresti, 

din partea TSD, dupa o consultare prealabila a Delegatiei Permanente a TSD;  

(8) Tine evidenta membrilor organizatiilor de tineret judetene si respectiv, a municipiului Bucuresti. 

Delegatia Permanenta a organizatiei de tineret judetene si a municipiului Bucuresti 

 

Art.32 

(1) La nivelul Consiliilor organizatiilor judetene si al municipiului Bucuresti se instituie Delegatia Permanenta. 

(2) Delegatia Permanenta asigura coordonarea curenta a activitatii de partid, între sedintele Biroului Executiv al 

Consiliului organizatiei judetene si al Municipiului Bucuresti. Pregateste documentele pentru întrunirile Biroului 

Executiv si aduce la îndeplinire hotarârile acestuia. 

(3) Delegatia Permanenta, la nivelul judetelor, este alcatuita din: presedinte, prim-vicepresedinte, dupa caz, 

vicepresedinti si secretar executiv. 

(4) Delegatia Permanenta, la nivelul municipiului Bucuresti, este alcatuita din: presedinte, prim-vicepresedinte, dupa 

caz, vicepresedinti, presedintii consiliilor organizatiilor de sectoare si secretar executiv. 

(5) Delegatia Permanenta adopta hotarâri, care devin obligatorii pentru toate structurile TSD de la nivel teritorial. 

(6) Delegatia Permanenta se intruneste de doua ori pe luna si ori de câte ori este nevoie. 
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(7) Delegatia Permanenta poate solicita participarea, în cadrul întrunirilor, a unor membri TSD, în functie de 

problemele dezbatute. 

 

CAP. V STRUCTURA ORGANELOR NATIONALE DE CONDUCERE ALE TSD 

 

CONGRESUL TINERETULUI SOCIAL DEMOCRAT 

Art.33  

Congresul este organul suprem de conducere al TSD. 

Art.34  

La Congres participa delegatii alesi de organizatiile judetene si ale Municipiului Bucuresti, conform normei de 

reprezentare stabilita de Biroul Executiv Central al TSD. Membrii Biroului Executiv Central, presedintii organizatiilor 

judetene, respectiv a Municipiului Bucuresti, si demnitarii participa, de drept, la Congres, fara a micsora numarul 

delegatilor alesi conform normei de reprezentare. 

Art.35 

(1) Congresul TSD se întruneste o data la doi ani. 

(2) Convocarea se va face prin decizie semnata de presedinte, care se va comunica organizatiilor judetene cu 30 de 

zile înainte de data stabilita. 

(3) La cererea a cel putin 15 din totalul organizatiilor judetene si a municipiului Bucuresti ale TSD, Biroul Executiv 

Central este obligat sa convoace un Congres Extraordinar. 
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Art.36 

(1) Pentru desfasurarea statutara a lucrarilor Congresului este necesara prezenta a 2/3 din totalul delegatilor alesi la 

nivel national, conform normei de reprezentare. 

(2) Daca acest cvorum nu este întrunit, se stabileste data unei noi convocari, cu majoritatea voturilor delegatilor 

prezenti, însa nu mai devreme de 7 zile de la prima convocare.  

(3) Congresul convocat, în aceste conditii, este legal constituit cu participarea a cel putin jumatate plus unu din 

numarul total al delegatilor 

Art.37  

Lucrarile Congresului sunt conduse de Delegatia Permanenta a TSD. 

Art.38 

Delegatii prezenti aleg o comisie de validare compusa din 5 membri, care valideaza mandatele delegatilor cu drept 

de vot, stabileste daca este întrunit cvorumul necesar, daca dezbaterile asupra Regulamentului si hotarârile 

Congresului au întrunit numarul valabil de voturi pentru a fi adoptate, numara voturile si îi valideaza pe cei alesi. 

Art. 39 

Congresul are urmatoarele competente: 

(1) Hotaraste asupra activitatii desfasurate de Consiliul National al TSD; 

(2) Dezbate si aproba Declaratia de principii a TSD; 

(3) Aproba si modifica regulamentul de organizare si functionare al TSD prin hotarâre, cu votul a cel putin 2/3 din 

numarul delegatilor prezenti;  
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(4) Alege Presedintele TSD si Consiliul National al TSD.  

(5) Îndeplineste si alte atributii prevazute de Regulament. 

Art.40  

Ordinea de zi a Congresului se stabileste de Biroul Executiv Central si se comunica Organizatiilor Judetene ale TSD 

cu cel putin 30 de zile înaintea datei Congresului. 

Art.41  

În exercitarea competentelor sale, Congresul adopta hotarâri obligatorii, pentru toti membrii TSD si celelalte organe 

subordonate ierarhic, Declaratia de principii si recomandari în domeniile de activitate ale TSD.  

Art.42  

Toate hotarârile Congresului se adopta cu votul majoritatii delegatilor prezenti, la lucrarile Congresului. 

PRESEDINTELE TSD 

Art.43 

Presedintele TSD este ales prin vot secret, de catre Congresul TSD.  

Art.44 

(1)Presedintele TSD conduce Consiliul National al TSD, având urmatoarele atributii: 

- Reprezinta TSD în raporturile cu organele centrale de conducere ale PSD si în relatiile cu organizatii de tineret ale 

altor partide politice, din tara sau strainatate, în relatiile cu organizatii neguvernamentale; încheie, in numele TSD, 

conventii de colaborare cu organizatii de tineret ale altor partide sau organizatii neguvernamentale interne sau 

internationale; 
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- Reprezinta TSD în cadrul sedintelor Delegatiei Permanente a PSD, respectiv ale Biroului Executiv Central al PSD; 

-  Prezinta conducerii PSD rapoarte si analize asupra activitatilor politice sau de alta natura ale TSD; 

-Propune Delegatiei Permanente a TSD numirea secretarilor executivi. 

- Numeste consilierii politici  ai TSD; 

(2)Propune Consiliului National al TSD dizolvarea Consiliilor sau a Birourilor organizatiilor judetene, pentru încalcarea 

grava a prevederilor Statutului PSD sau a Regulamentului TSD si stabileste masuri pentru organizarea de noi alegeri 

în judetul respectiv; 

(3)În exercitarea atibutiilor sale, Presedintele TSD adopta decizii; 

(4)Îndeplineste orice alte atributii, care decurg din prezentul Regulament.  

CONSILIUL NATIONAL AL TSD 

 

Art.45 

(1) Consiliul National este organul de conducere al TSD, care coordoneaza activitatea de formare si pregatire 

permanenta a tinerilor social democrati, între doua congrese. 

(2) Consiliul National al TSD este alcatuit din  300 de membri alesi in cadrul Congresului  dintre candicatii propusi de 

organizatiile judetene si a municipiului Bucuresti, membri Delegatiei Permanente a TSD si 20 reprezentanti 

desemnati  de catre Uniunea Studentilor din Romania. 

Art.46  

Consiliul National al TSD are urmatoarele atributii:  

(1) Alege si revoca membrii Biroului Executiv Central al TSD în /din functii; 
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(2) Urmareste realizarea hotarârilor Congresului; 

(3) Decide dizolvarea Consiliilor sau a Birourilor organizatiilor judetene, pentru încalcarea grava a prevederilor 

Statutului PSD sau a Regulamentului TSD si stabileste masuri pentru organizarea de noi alegeri în judetul respectiv; 

(4) Valideaza activitatea Biroului Executiv Central al TSD; 

(5) Propune Congresului, la initiativa Biroului Executiv Central al TSD, candidaturi pentru organele de conducere; 

(6) Îndeplineste orice alte atributii, care decurg din prezentul Regulament.  

 

Art.47  

(1) Consiliul National al TSD se întruneste o data la sase luni si de câte ori este nevoie. 

(2) Consiliul National al TSD se convoaca în sedinte ordinare de catre Biroul Executiv Central al TSD, iar în sedinte 

extraordinare, tot de acesta, precum si la solicitarea a cel putin 1/3 din numarul membrilor sai sau a cel putin 10 

Consilii ale organizatiilor de tineret judetene. 

BIROUL EXECUTIV CENTRAL AL TSD 

 

Art.48 

Biroul Executiv Central, cu exceptia presedintelui, este ales de Consiliul National al TSD, pe functii. 

Art.49 

(1) Biroul Executiv Central al TSD este alcatuit din 100 de membrii alesi in cadrul Consiliul National, membrii 

Delegatiei Permanente a TSD si 10 reprezentanti desemnati  de catre Uniunea Studentilor din Romania. În cadrul 

Biroului Executiv Central  vor fi alesi cel putin doi reprezentant al fiecarei organizatii judetene si a municipiului 
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Bucuresti. Biroul Executiv Central se întruneste în sedinta ordinara trimestrial sau ori de câte ori este nevoie. 

(2) Sedinta Biroului Executiv Central este statutara în prezenta a 2/3 din numarul membrilor acestuia si adopta 

hotarâri cu votul majoritatii membrilor prezenti. 

(3) Sedintele Biroului Executiv Central sunt convocate de presedintele TSD ori din initiativa a cel putin 1/3 din 

numarul membrilor sai. 

(4) Vicepresedintii elaboreaza si sustin programe politice pentru tineret, în domeniile: economic, social, cultural, relatii 

externe, integrare europeana si euroatlantica; îndeplinesc si alte atributii stabilite de presedintele TSD si Biroul 

Executiv Central al TSD. 

(5) Secretarul general conduce serviciile functionale la nivel central si coordoneaza activitatea curenta a organizatiei 

de tineret, în limita mandatului încredintat de presedintele TSD si Biroul Executiv Central al TSD. 

Art.50  

Competentele Biroului Executiv Central al TSD sunt urmatoarele: 

(1) – Coordoneaza întreaga activitate a organizatiei de tineret între sedintele Consiliului National; 

(2) – Elaboreaza norme de aplicare a hotarârilor Congresului sau ale Consiliului National, stabileste termene si 

controleaza modul de aducere la îndeplinire a acestora; de asemenea, elaboreaza proiecte de hotarâri; 

(3) Organizeaza activitatea politica a TSD; 

(4) Întocmeste si analizeaza evidentele membrilor TSD la nivel national, comunicându-le conducerii PSD; 

(5) Înfiinteaza grupurile specifice de lucru; 

(6) Sesizeaza Colegiul Central de Arbitraj al PSD, în solutionarea cazurilor de abateri disciplinare ale membrilor TSD; 

(7) Decide, cu avizul Biroului Executiv Central al PSD, încheierea unor conventii de colaborare, în domeniul politicii 
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de tineret, cu organizatii de tineret ale altor partide politice sau organizatii neguvernamentale; 

(8) – Asigura informarea operativa a organizatiilor judetene si a municipiului Bucuresti cu privire la activitatea curenta 

a organizatiei centrale de tineret; 

(9) – Informeaza Consiliul National în legatura cu activitatea desfasurata între sedintele acestuia; 

(10) – La propunerea departamentelor, aproba înfiintarea de forumuri, ligi, asociatii, cluburi si alte asemenea 

organisme; 

11) – Coordoneaza activitatea tuturor organismelor înfiintate prin hotarâri ale Congresului sau ale Consiliului National; 

(12) – Administreaza patrimoniul pus la dispozitia TSD, de catre PSD; 

(13) – Conduce operativ activitatile TSD din cadrul campaniilor electorale ale PSD, pentru alegerile prezidentiale, 

parlamentare si locale; 

(14) – Înfiinteaza si coordoneaza publicatiile centrale ale TSD; 

(15) –Valideaza activitatea Delegatiei Permanente a TSD; 

(16)– Îndeplineste si alte atributii prevazute de Regulament. 

Art.51 

În cazul în care una din functiile din cadrul Biroul Executiv Central al TSD devine vacanta, aceasta se ocupa la prima 

sedinta a Consiliului National, din rândul membrilor acestuia. 

 

DELEGATIA PERMANENTA A TSD 

Art.52 

(1) La nivelul Biroului Executiv Central al TSD, pentru coordonarea curenta a activitatii organizatiei de tineret, se 
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instituie Delegatia Permanenta. 

(2) Delegatia Permanenta este formata din presedinte, 7-11 vicepresedinti, secretar general, presedintele Ligii 

Studentilor Social Democrati si Coordonatoarea Ligii Tinerelor Social Democrate. 

(3) Vicepresedintii  vor fi alesi pe criterii teritoriale pentru o buna reprezentare teritoriala acestia incluzand 1 

vicepresedinte propus de catre TSD Municipiul Bucuresti; 1 vicepresedinte propus de catre Uniunea Studentilor din 

Romania. 

(4) Delegatia Permanenta va numi la propunerea presedintelui TSD intre 5- 12 secretari executivi si 2 secretari 

executivi desemnati de catre Uniunea Studentilor din Romania. 

Art.53 

(1)Delegatia Permanenta se întruneste o data pe luna sau ori de câte ori este nevoie si la ea participa,  dupa caz, 

consilierii politici, secretarii executivi, presedintii ligilor infiintate prin prezentul regulament, precum si invitati. 

(2)Prevederile art.49 alin. 2 si alin. 3 din Regulamentul TSD se aplica, în mod corespunzator si Delegatiei 

Permanente a TSD.  

Art.54 

Delegatia Permanenta poate solicita participarea, în cadrul întrunirilor, a unor membri TSD, în functie de problemele 

dezbatute. 

Art. 55 

(1)Adopta hotarâri, care devin obligatorii pentru toate structurile TSD. 

(2)Prevederile art. 50 din Regulamentul TSD se aplica, în mod corespunzator si Delegatiei Permanente a TSD, cu 

precizarea ca toate prevederile acestuia se raporteaza la Biroul Executiv Central al TSD. 
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SECRETARUL GENERAL AL TSD 

Art. 56 

Secretarul General TSD coordoneaza activitatea organizatiei, având urmatoarele atributii: 

(1) Reprezinta TSD, in absenta presedintelui TSD în raporturile cu organele centrale de conducere ale PSD si în 

relatiile cu organizatii de tineret ale altor partide politice, din tara sau strainatate, în relatiile cu organizatii 

neguvernamentale; încheie, in numele TSD, conventii de colaborare cu organizatii de tineret ale altor partide sau 

organizatii neguvernamentale interne sau internationale; 

(2) Secretarul General  poate, cu imputernicire prealabila de la presedintele TSD sa  prezideze sedintele Biroului 

Executiv Central al TSD, precum si ale Delegatiei Permanente a TSD si conduce activitatea acestora 

(3)Convoaca sedintele Biroului Executiv Central  

(4) Secretarul General conduce serviciile functionale la nivel central si coordoneaza activitatea curenta a Biroului 

Executiv si a Delegatiei Permanente si implementeaza deciziile acestora. 

(5)Daca Secretarul General demisioneaza, Biroul Executiv va numi un secretar general interimar pana la intrunirea 

Consiliului National 

(6) Îndeplineste orice alte atributii, care decurg din prezentul Regulament. 

 

LIGI, CLUBURI SI ALTE STRUCTURI INTERNE ALE TSD 

Art 57 
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 În cadrul TSD, se constituie Liga Studentilor  Social Democrati,  Liga Tinerelor Social Democrate,  Liga Tinerilor Alesi 

Locali, Liga Tinerilor Intreprinzatori si Liga Tinerilor Seniori sub coordonarea organelor de conducere ale TSD 

corespunzatoare. 

Art. 58 

(1) Liga Studentilor  Social Democrati isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de Biroul 

Executiv Central al TSD. 

(2)Presedintele Ligii Studentilor  Social Democrati  face parte din Delegatia Permanenta TSD avand  o functie 

echivalenta celei de vicepresedinte TSD.  

(3) Liga Studentilor Social Democrati se constituie pe centre universitare, din membrii TSD si sprijina TSD in 

adoptatrea deciziilor si strategiilor cu privire la miscarea studenteasca din Romania. 

(4) Liga Studentilor Social Democrati va propune Biroului Executiv Central al TSD initiative legislative in domeniul 

educatiei, tineretului, etc. 

(5) Activitatea executiva a Ligii Studentilor Social Democrati va fi  efectuata de catre un secretar executiv. 

 

Art. 59 

(1) Liga Tinerelor Social Democrate, parte componenta a Organizatiei de Femei a PSD,  isi desfasoara activitatea pe 

baza unui regulament propriu, aprobat de Biroul Executiv Central al TSD. 

(2)Coordonatoarea Ligii Tinerelor Social Democrate  face parte din Delegatia Permanenta TSD avand  o functie 

echivalenta celei de vicepresedinte TSD.  
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(3) Liga Tinerelor Social Democrate se constituie la nivel judetean, municipal, in cadrul organizatiilor judetene, 

municipale ale TSD si sprijina TSD in adoptatrea deciziilor si strategiilor cu privire la egalitatea de sanse, promovarea 

femeii in politica, in administratia publica locala si centrala, educatie, etc. 

(4) Coordonatoarea Ligii Tinerelor Social Democratice de la nivel judetean va detine in mod automant si functia de 

vicepresedinte TSD la nivelul organizatiei judetene a TSD. 

 

(5) Activitatea executiva a Ligii Tinerelor Social Democrate va fi  efectuata de catre un secretar executiv. 

 Art. 60 

(1) Liga Tinerilor Alesi Locali, parte componenta a Ligii Nationale a Primarilor si Consilierilor PSD,   isi desfasoara 

activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de Biroul Executiv Central al TSD. 

(2) Presedintele Ligii Tinerilor Alesi Locali este membru fara drept de vot al Delegatiei Permanente TSD.  

(3) Liga Tinerilor Alesi Locali  se constituie din membrii TSD care detin functia de primar, consilier local, consilier 

judetean, in urma alegerilor locale. 

(4) Liga Tinerilor Alesi Locali va elabora planuri si strategii cu privire la imbunatatirea administratie publice locale. Va 

sprijinul activitatea TSD in adoptatrea unor decizii cu privire la administratia locala. 

(5) Activitatea executiva a Ligii Tinerilor Alesi Locali va fi  efectuata de catre un secretar executiv. 

  Art. 61 

(1) Liga Tinerilor Intreprinzatori   isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de Biroul 

Executiv Central al TSD. 

(2) Presedintele Ligii Tinerilor Intreprinzatori  este membru fara drept de vot al Delegatiei Permanente TSD.  
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(3) Liga Tinerilor Intreprinzatori   se constituie din membrii TSD care desfasoara activitati in domeniul productiei, 

comertului si serviciilor, in agricultura, etc. 

(4) Liga Tinerilor Intreprinzatori  va elabora initiative legislative pe care le va propune Biroului Executiv Central al 

TSD, pentru a le promova, prin membrii sai, in Parlamentul Romaniei. 

Va sprijinul activitatea TSD in adoptatrea unor decizii cu privire la situatia economica din Romania. 

(5) Activitatea executiva a Liga Tinerilor Intreprinzatori  va fi  efectuata de catre un secretar executiv. 

Art. 62 

(1) Liga Tinerilor Seniori  isi desfasoara activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de Biroul Executiv 

Central al TSD. 

(2) Presedintele Ligii Tinerilor Seniori este membru fara drept de vot al Delegatiei Permanente TSD.  

(3) Liga Tinerilor Seniori  se constituie din membrii TSD care au implinit varsta de 35 de ani. Varsta maxima pana la 

care pot activa in cadrul acestei Ligi este de 40 de ani. 

(4)Membrii  Ligii Tinerilor Seniori nu au dreptul de a candida si de a vota in cadrul TSD dar detin functii in cadrul 

partidului sau in  executiv.   

(5) TSD ii va putea sprijini pe membrii Ligii Tinerilor Seniori atat pe cei care detin functii elective in cadrul partidului 

cat si pe cei care detin functii in administratia publica locala si centrala.  

(6) Activitatea executiva a Ligii Tinerilor Seniori va fi  efectuata de catre un secretar executiv. 

  

Art 63 
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 Pe baza domeniilor specifice de interes ale tineretului, în conditiile descrise în alineatele precedente, în cadrul TSD 

se pot constitui ligi, cluburi. 

CAP. VI DISPOZITII FINALE 

Art.64  

(1) TSD incurajeaza dezvoltatea activitatii in cadrul organizatiilor judetene si sub forma unei organizatii 

neguvernamentale cu personalitatea juridica, prin care sa se implice mult mai activ  in toate aspectele vietii social 

economice si sa atraga alaturi de TSD si pe cei care nu sunt membri PSD dar care impartasesc idealurile si principiile  

social democratiei. 

 (2) Prezentul regulament va intra în vigoare la momentul aprobarii sale de catre Biroul Executiv Central al PSD si se 

completeaza cu prevederile Statutului PSD 

 


