ALIANŢA NOASTRĂ ROMÂNIA (ANR)
Începem curăţenia!

Info generale

Anul înființării: 2016

Denumire anterioară: Slogan politic: Începem curăţenia!
Doctrina politică: Creștin-democrație/Naționalism
Poziționare politică: Dreapta
Principii și valori:
> Respectarea deplină a drepturilor civile şi politice ale cetăţenilor României, în primul rând a
dreptului de a participa în mod liber, neîngrădit şi în deplină cunoştinţă de cauză la adoptarea
deciziilor politice de interes major; promovarea, în acest sens, a unor mecanisme şi instituţii
ale democraţiei directe;
> Restaurarea drepturilor patrimoniale ale cetăţenilor români cu privire la teritoriul naţional;
oprirea înstrăinării proprietăţilor agricole, a resurselor solului şi subsolului, recuperarea celor
înstrăinate abuziv sau ilegal; oprirea oricăror intervenţii care pun în pericol climatul, apa,
resursele naturale şi, în general, mediul înconjurător;
> Susţinerea muncii şi a iniţiativei româneşti, printr-un parteneriat puternic între stat şi mediul
economic; reducerea decalajelor economice faţă de Uniunea Europeană, care nu se poate
realiza decât prin susţinerea capitalului românesc, singurul cu adevărat interesat să pună în
centrul oricăror strategii de dezvoltare spaţiul naţional;
> Apărarea şi susţinerea activă a drepturilor identitare naţionale, a instituţiilor şi valorilor

fondatoare ale civilizaţiei româneşti, tradiţionale şi moderne – familia, satul, şcoala, biserica,
armata, credinţa creştină, limba română, reperele spirituale, culturale şi istorice; descurajarea
oricăror acţiuni xenofobe sau antiromâneşti şi blocarea oricăror tentative politicoadministrative de a modifica, prin diferite forme de constrângere, actualul profil – etnic,
cultural sau religios – al României.
(sursa: www.aliantanationala.ro)

Afiliere internațională: Afiliere europeană: Structură:
Forurile de conducere ale partidului Alianța Noastră România la nivel naţional sunt:
> Congresul
> Consiliul Naţional
> Biroul Permanent

Număr membri: Număr filiale: 44
Președinte: Marian Munteanu

Detalii președinte:
Marian Munteanu (n. 19 iunie 1962, comuna Grădiștea, Judeţul Giurgiu) este etnolog, profesor
și activist civic. Membru al rezistenței împotriva dictaturii comuniste, a fost unul dintre

reprezentanții marcanți ai mișcărilor pentru drepturi civile și instaurare a democrației în
România (1989-1991), lider al demonstrației studențești din Piața Universității, 1990. Este
autorul unor cercetări și studii de etnologie, antropologie și folclor, vizând în principal
configurarea unei etnologii a libertății.

Președinți anteriori:
Președinte de onoare:
Controverse:
> Programul ANR conține 7 obiective politice prioritare, unul dintre ele fiind: “România este și
va rămâne o țară creștină care așază la temelia sa familia creată în baza căsătoriei între un
bărbat și o femeie. Statul îi va asigura Bisericii posibilitatea de a se dedica în mod plenar și în
viitor, așa cum a făcut-o în trecutul glorios, binelui națiunii, operelor de caritate și de
învățământ, în paralel cu îndeplinirea datoriei sacre de a răspândi, în toate conștiințele,
Cuvântul Domnului.”
> Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS) a stabilit că Marian
Munteanu, liderul ANR, a dat note informative, în perioada 1988-1989, sub numele de cod
„Ioan", fiind plătit cu 500 de lei pentru serviciile sale. Acesta a negat vehement, în repetate
rânduri, că ar fi colaborat cu fosta Securitate, iar verdictul dat de CNSAS a dus la demisii în
cadrul partidului.

Website:
Social:
Localizare: Intrarea Gădinți nr. 2, sector 1, București

