CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
Partidul Alianța Liberalilor şi Democraților (ALDE)

Info candidat
Vârsta: 67
Funcția la care candidează: Senator
Nume circumscripție: Municipiul București

Afiliere politică (curentă și anterioară)
Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor (2015-prezent)
Partidul Liberal Reformator (2014-2015)
Partidul Naţional Liberal (1993-2014) - Președinte (2004-2009)
Partidul Naţional Liberal - Aripa Tânără (1992-1993)
Partidul Naţional Liberal (1990-1992)

Studii
Universitatea București - Master în Matematică și Informatică
Universitatea Tehnică de Construcții din București - Facultatea de Hidrotehnică

Experiență profesională
Senator (2012-2016) - Președintele Senatului României (2014-prezent)

Deputat (2008-2012)
Premierul României (2004-2008)
Deputat (1996-2008)
Președinte și membru fondator al Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (1994-1997;
2001-2003)
Ministrul Industriei și Comerțului (1996-1997)
Partener-asociat la Automative Trading Services (1993-prezent)
Manager General la Radio Contact (1992-1996)
Deputat (1990-1992)
Asistent universitar la Universitatea Tehnică de Construcții din București (1980-1991)
Inginer la Trustul de Construcții Industriale București (1977-1979)
Inginer la Consiliul Național al Apelor, filiala Argeș (1976-1977)

Activitate parlamentară în cifre
2012-2016:
Luări de cuvânt: 46
Declaraţii politice: 0
Propuneri legislative initiate: 14, din care 1 trimisă spre promulgare
Întrebari şi interpelari: 1
Motiuni: 0
2008-2012:
Luări de cuvânt: 104 (în 90 şedinţe)
Luări de cuvânt în BP: 79 (în 66 şedinţe)
Propuneri legislative initiate: 20, din care 2 promulgate legi
Întrebari şi interpelari: 3
Motiuni: 21
2004-2008:
Luări de cuvânt: 45 (în 35 şedinţe)
Declaraţii politice: 2
Propuneri legislative initiate: 10
2000-2004:
Luări de cuvânt: 25 (în 24 şedinţe)
Declaraţii politice: 7
Propuneri legislative initiate: 4, din care 1 promulgată lege
Membru în: 3 comisii de mediere
Întrebari şi interpelari: 12

Motiuni: 10
1996-2000:
Luări de cuvânt: 11 (în 11 şedinţe)
Propuneri legislative initiate: 2

Mențiuni
Președintele de onoare al Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile (2003-prezent)
Fondator al Radio Contact (1990)
Fondator al Clubului Român de Presă
Decoraţia Regală NIHIL SINE DEO
37 de lucrări ştiinţifice în calitate de autor şi coautor

Controverse
> A cerut Legislativului să blocheze cererile de ridicare a imunităţii parlamentarilor, în dosarele penale
instrumentate de DNA, până la finalul actualei legislaturi- "Fac un apel către parlamentarii din ambele
Camere să refuze a se mai pronunța în vreun fel până la finalul legislaturii asupra cererilor venite de la DNA.
Dacă dosarele respective au așteptat atâția ani, înseamnă ca nu este nicio urgența și ele pot să mai aștepte
ca viitorul Parlament să se pronunțe". Sursa (http://www.ziare.com/tariceanu/dna/situatie-incredibila-senatulromaniei-cere-oficial-blocarea-activitatii-dna-1440025)
> Tot el a declarat: "DNA nu mai slujeşte demult Justiţia, ci, în spatele paravanului luptei necesare şi
legitime cu corupţia, a devenit prea adesea un instrument folosit pentru anihilarea adversarilor politici ai
celor care dirijează pe căi oculte activitatea acestei instituţii - drept urmare, cinci organizații i-au cerut
demisia

de

la

șefia

Senatului"

Sursa

(

http://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/cinci-organizatii-civice-cer-demisia-lui-calin-popescu-tariceanu-5
90347).
El a răspuns, în schimb, că încearcă să apere Senatul de atacuri din exterior şi că DNA s-a discreditat
singură. Sursa (http://adevarul.ro/news/politica/tariceanu-raspunde-ong-urilor-i-au-cerut-demisia-Incerc-aparsenatul-dna-s-a-discreditat-singura-1_5808e64d5ab6550cb8be3c75/index.html).
Ca urmare a acestor declarații, mai mulți membri ai ALDE au plecat din partid, acuzându-l pe Tăriceanu că
face politică anti-justiție. Sursa (http://www.ziare.com/tariceanu/alde/demisii-in-alde-dupa-apelul-la-blocareadna-penalii-promovati-de-tariceanu-ne-compromit-viitorul-1440063).
> Tăriceanu a cerut demisia șefilor DNA, SRI și Instanței Supreme, pe care i-a acuzat de abuzuri. Sursa
(http://adevarul.ro/news/politica/tariceanu-cere-iohannis-verifice-afirmatiile-basescu-privind-statulmafiot-sa-si-asume-responsabilitatea-demiterii-sefilor-dna-sri-1_579b38c85ab6550cb84d93ca/index.html,
http://m.cotidianul.ro/tariceanu-cere-demiterea-lui-kovesi-si-a-liviei-stanciu-262185/)
> Deși este urmărit penal, spune că nu are de ce să își dea demisia de la șefia Senatului.
Sursa(http://www.hotnews.ro/stiri-politic-21020255-tariceanu-nu-dau-demisia-dinfunctia-presedinte-senatului-poti-fii-suspect-ochii-lor-toata-lumea-suspecta.htm).

> Afacerea Sterling - printr-o Hotărâre de Guvern, emisă de Guvernul Tăriceanu (Hotărâre nr. 1446 din
12/11/2008), petrolul și gazele din jurul Insulei Șerpilor au fost concesionate unei firme, Midia Resources
SRL, care avea cifră de afaceri 0 și 0 angajați. În plus, nu avea sucursale, sedii secundare sau administratori
cenzori persoane juridice - de altfel, Curtea de Conturi a constatat că Agenţia Naţională pentru Resurse
Minerale a administrat necorespunzător patrimoniul statului, prin concesionarea ileaglă a dreptului de a
efectua operaţiuni petroliere, în perimetrele Midia şi Pelican. Pe lângă „administrarea necorespunzătoare“,
Curtea de Conturi a constatat abateri în valoare de circa 38 de milioane de dolari, potrivit raportului
instituţiei

pe

2009,

și

abateri

grave

de

la

legalitate.

Sursa

(http://www.curentul.info/2011/index.php/2011022455170/Actualitate/Afacerea-Sterling-a-facut-o-gaura-de-a
proape-38-milioane-de-dolari-in-buget.html)

Probleme penale
Trimis în judecată de DNA pentru mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului, în dosarul
Ferma Băneasa, legat de retrocedarea presupus ilegală a unei suprafețe din Pădurea Snagov și
a Fermei Băneasa. Sursa (http://www.pna.ro/comunicat.xhtml?id=7570).

Program de parlamentar
-

Declarații/interviuri media
Https://huff.ro/stiri/interviu-calin-popescu-tariceanu-vorbeste-despre-alegeri-si-masurile-luate-de-guvern-siparlament-93857
http://www.b1.ro/stiri/eveniment/tariceanu-despre-scandalul-permisului-auto-schimbat-peste-rand-vrem-ca-o
amenii-cu-functii-importante-sa-se-distinga-stand-la-cozi-sau-vrem-sa-se-ocupe-de-ceea-ce-trebuie-safaca-video-159821.html

Linkuri utile
Link profil Camera Deputaților/Senat:
Link declarație avere/ interese:
Website:
Social:

