ȘTEFAN-ALEXANDRU BĂIȘANU
Partidul Alianța Liberalilor şi Democraților (ALDE)

Info candidat
Vârsta: 50
Funcția la care candidează: Deputat
Nume circumscripție: Suceava

Afiliere politică (curentă și anterioară)
Alianta Dliberalilor si Democratilor: 2016 - prezent
Partidul Naţional Liberal - pana in 2016

Studii
Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi-Facultatea de Filozofie - Licentiat in filosofie
Universitatea Bucuresti - Licentiat in psihopedagogie speciala si asistenta sociala
Gheorghe Baritiu-Brasov - Licentiat in drept
Universitatea Petru Andrei-Iasi, Master in Psihologie Politica si Leader Ship
Universitatea Petru Andrei- Iasi, Dreptul administratiei publice

Experiență profesională
Deputat: 20120 - prezent
Vicepresedinte Consiliul Judetean Suceava: Iunie 2012- decembrie 2012
Subprefect, Prefectura Judeţului Suceava: 2004-2008
Universitatea "Ştefan cel Mare"Suceava, Facultatea de Istorie-Geografie,sectia Filozofie: iunie 2004
Conferenţiar universitar doctor, Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava, Facultatea de IstorieGeografie.secţia Istorie-Filozofie, 2004-prezent
Conferenţiar doctor, Universitatea "Ştefan cel Mare " Suceava, 2002- iunie 2004
Lector doctor, Universitatea "Pro Humanitas" Bucureşti: 1998-2002
Profesor cu definitivat,titular al catedrei de ştiinţe socio-umane, Liceul de Artă Suceava: 1993-1999

Activitate parlamentară în cifre
Luări de cuvânt: 75 (în 70 şedinţe)
Declaraţii politice: 65 (din care 62 consemnate conform materialului depus la secretariatul de sedinţă)
Propuneri legislative initiate: 90, din care 14 promulgate legi
Întrebari şi interpelari: 110
Motiuni: 16

Mențiuni
Proiecte de cercetare:
-Membru al colectivului grantului aprobat pentru perioada 2003 - 2004, respectiv 2004 - 2005: Elitele locale
în Bucovina (Director de grant prof. univ. dr. Mihai Iacobescu).
-Membru în colectivul programului de cercetare Socrates în Filosofia Imaginarului în perioada 2004 - 2007
(conducator prof. univ. dr. Jean-Jacques Wunenburger - Decanul Facultatii de Filosofie de la Universitatea
"Jean Moulin" - Lyon III Franta)

Controverse
> "Au venit aici ca pradatori, ca aparatori ai intereselor straine si nu ale Romaniei", spune liderul ALDE
Suceava. Atac dur la adresa ministrilor tehnocrati din Guvernul Ciolos, venit din partea presedintelui ALDE
Suceava, Stefan Alexandru Baisanu. Deputatul de Suceava a declarat joi intr-o conferinta de presa ca acesti
ministri tehnocrati sunt de fapt "niste gangsteri" care vor "sa vanda Romania bucata cu bucata".
(http://www.informatiata.ro/stire/INCENDIAR-Alexandru-Baisanu-Ministrii-tehnocrati-sunt-de-fapt-nistegangsteri-care-vor-sa-vanda-Romania-bucata-cu-bucata-VIDEO/10887)
>”Din păcate,foarte mulţi dintre noi au decis să nu voteze.Toate deciziile trebuie respectate,lucru pe care îl
fac necondiţionat ,datorită solidelor convingeri liberale. Am speranţa ca în viitorul apropiat,voi,cei care astăzi
nu doriţi să vă implicaţi direct în alegerea viitorului oraşului în care trăim, veţi decide să intraţi în joc! Abia
atunci, Suceava va fi condusă cu legitimitate.”
(https://www.newsbucovina.ro/politica/161397/baisanu-suceava-va-fi-condusa-cu-legitimitate-abia-candsucevenii-care-nu-au-votat-se-vor-implica-direct-alegerea-viitorului-orasului)

Probleme penale
-

Program de parlamentar
Nu este cazul.

Declarații/interviuri media
Http://www.ziaruldepenet.ro/2014/05/04/baisanu-lauda-activitatea-de-europarlamentar-sotiei-lui-crinantonescu/

Linkuri utile
Link profil Camera Deputaților/Senat:
Link declarație avere/ interese:
Website: Nu este cazul.
Social:

Nu este cazul.

