PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ŞI DEMOCRAȚILOR (ALDE)
Redăm România Românilor

Info generale

Anul înființării: 2015

Denumire anterioară: Slogan politic: Redăm România Românilor
Doctrina politică: Liberalism
Poziționare politică: Centru-dreapta
Principii și valori:
> Afirmă libertatea individuală ca temei al oricărei organizări politice, sociale, economice şi
culturale rezonabile şi propune un proiect politic fondat pe relaţia dintre libertate, democraţie
şi prosperitate;
> Urmăreşte punerea în operă a unui sistem instituţional organizat în jurul drepturilor
individuale, precum şi dezvoltarea unei comunităţi politice naţionale întemeiată pe principiile
libertăţilor civile, politice şi economice, precum şi ale justiţiei şi solidarităţii sociale;
> Valorile inalienabile sunt: libertatea de gândire şi de exprimare, libertatea presei, a cercetării
ştiinţifice şi a educaţiei, libertatea de asociere, dreptul de proprietate, dreptul oricui de a alege
o ocupaţie şi de a folosi liber venitul rezultat, dreptul la un tratament echitabil care să asigure
condiţiile unei vieţi decente, dreptul la securitate socială, securitate ecologică și alimentară,
dreptul de a trăi liber într-un sistem de liberă întreprindere, domnia legii;
> Contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor, prin promovarea
pluralismului politic, consolidarea sistemului democratic şi a securităţii naţionale, la apărarea

drepturilor omului şi ale familiei, la garantarea indepedenţei justiţiei, la protecţia, consolidarea
şi extinderea proprietăţii private, la realizarea schimbului de valori economice şi culturale, cât
şi la asigurarea accesului liber şi egal la educaţie, promovând valorile şi interesele naţionale.
(sursa: www.alde.ro)

Afiliere internațională: Internaționala Liberală
Afiliere europeană: Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa
Structură:
Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor are următoarele organisme de conducere:
> Congresul (Adunarea Generală a delegaţilor membrilor partidului)
> Delegaţia Permanentă Naţională
> Biroul Politic Central
> Biroul Politic Executiv
> Preşedintele

Număr membri: Număr filiale: 42
Președinte: Călin Popescu-Tăriceanu/Daniel Constantin

Detalii președinte:
Călin Popescu-Tăriceanu (n. 14 ianuarie 1952, București) este inginer, om de afaceri şi om
politic, fost prim-ministru al României între 2004 și 2008. În anul 1990 a fost fondator al
Partidului Național Liberal. Este acționar la mai multe companii, printre care BRD, SIF 2, SIF 3,
SIF 5, Banca Transilvania. Averea totală este estimată la 15 milioane de dolari SUA.
Daniel Constantin (n. 26 iunie 1978, București) este inginer agronom şi om politic, fost ministru
al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În anul 2010, a fost ales președinte al Partidului
Conservator, cu sprijinul fondatorului partidului, Dan Voiculescu.

Președinți anteriori:
Președinte de onoare:
Controverse:
> Printre criteriile de eligibilitate pe lista de candidați la alegerile parlamentare, ALDE a stabilit
donații de 10.500 de lei, de la filiale pentru fiecare candidat și 63.000 de lei de la fiecare
membru care vrea să fie senator sau deputat.
> Mai mulți membri ALDE, printre care copreședintele executiv Vasile Nistor, președintele
filialei Neamț - Cătălin Drăgușanu și președintele filialei Ialomița - Aurelian Ionescu, au solicitat
demisia de la șefia partidului a copreședintelui Călin Popescu Tăriceanu din cauza problemelor
penale și au atras atenția asupra numărului din ce în ce mai mare de membri penali, mai ales
în rândul celor nou-cooptați în partid. Ulterior, au demarat Acțiunea pentru un Parlament Curat
2016, la care susțin că au aderat liderii mai multor filiale locale, prin care solicită introducerea
unui set de criterii de integritate pentru membri partidului. ALDE contestă existenta acestei
grupări în cadrul organizației și a anunțat excluderea din partid a lui Cătălin Drăgușanu și
Vasile Nistor.
> Călin Popescu-Tăriceanu, Președintele Senatului României, intr-un comunicat publicat pe
site-ul Senatului, a făcut ”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”, respectiv în
vederea ridicării imunității parlamentare a demnitarilor anchetați de Direcția Națională
Anticorupție. Tăriceanu nu este la primul atac la adresa justiției, printre declarațiile sale fiind:
„Nu mai trebuie să tolerăm DNA” , ”După 20 de ani, justiţia din România este condusă, din
păcate, securistic, controlată de oamenii din vechiul sistem sau şcoliţi de aceştia.”, ”în
România s-a născut o superputere, o supraputere formată din binomul DNA-SRI care este
scăpată de sub orice control civil şi ajunge să facă abuz de putere prin coruperea pe care ţi-o
dă puterea necontrolată”. Ca urmare a acestor atacuri, preşedintele Consiliului Superior al
Magistraturii, a sesizat Inspecţia Judiciară în vederea efectuării verificărilor necesare pentru a
stabili dacă, prin afirmaţiile asumate instituţional de preşedintele Senatului României şi
dezbaterea mediatică subsecventă a acestora, a fost adusă atingere independenţei justiţiei în
ansamblul său.
> În 13 Octombrie 2016, ALDE a emis un comunicat de presă în care afirma ca au semnat ”un
acord privind o viitoare colaborare politică cu formațiunea politică M 10, reprezentată de către
secretarul general al partidului, Ovidiu Simion. Această colaborare politică parafează
înțelegerea dintre cele două partide politice, prin care M10 va sprijini candidații ALDE la
viitoarele alegeri parlamentare, care au loc pe 11 decembrie.” În aceeași zi, M10 a dezmințit
categoric informația, iar ALDE a emis un nou comunicat prin care preciza ” Această discuție nu

a fost însoțită de semnarea vreunui acord între cele două partide politice.”
> Deși partidul și membri ai partidului au fost mai mulți ani fie la conducere, fie într-o alianță
de conducere și au fost în postura în care puteau face multe din schimbările pe care ni le
promit și acum, acuză de toate neajunsurile țării pe oricine altcineva: celelalte partide, DNA-ul,
tehnocratii, ONG-urile, multinaționalele, sorosistii, etc.
> ALDE 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".
> Steluța Cătăniciu, Deputat, acuzată în 2013 de ANI de conflict de interese, are interdicția de
a mai ocupa funcții eligibile 3 ani de la încetarea mandatului 2012-2016. Dacă este realeasă,
datorită imunității de care beneficiază parlamentarii, interdicția nu poate fi pusă în aplicare.
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