PARTIDUL NAŢIONAL LIBERAL (PNL)
România, înainte!

Info generale

Anul înființării: 1875 (autodizolvat în 1947, reînființat în
1990)

Denumire anterioară: Slogan politic: România, înainte!
Doctrina politică: Liberalism
Poziționare politică: Centru-dreapta
Principii și valori:
> Construirea unei societăţi în care fiecare cetăţean al României să se bucure de libertate şi de
prosperitate;
> Garantarea, promovarea şi respectarea necondiționată a demnităţii omului, a drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, separaţia puterilor în stat şi pluralismul politic;
> Asigurarea dreptului la liberă exprimare şi a libertăţii depline a presei;
> Garantarea, consolidarea şi extinderea proprietăţii private, stimularea liberei iniţiative şi
promovarea unui mediu de afaceri concurențial și competitiv;
> Participarea activă a României la construcţia europeană, consolidarea statutului de membru
al României în Uniunea Europeană; respectarea angajamentelor asumate în calitatea sa de
ţară membră UE şi NATO și de membru al organismelor europene şi internaţionale;
consolidarea și dezvoltarea parteneriatului strategic cu SUA;
> Aplicarea legii şi a principiilor de bună guvernare, în scopul consolidării sistemului
democratic şi al asigurării coeziunii economice şi sociale;

> Asigurarea egalităţii în faţa legii a tuturor cetăţenilor români;
> Recunoaşterea rolului comunităţii şi al familiei, al tradiţiei, al culturii şi al religiei în afirmarea
identităţii naţionale;
> Reducerea rolului statului prin asigurarea unei autonomii locale bazate pe alocarea
descentralizată a resurselor în economie şi pe respectarea principiilor subsidiarităţii și
descentralizării;
> Asigurarea suveranităţii şi securităţii naţionale, a independenţei, a unităţii şi a integrităţii
României, promovarea intereselor țării și păstrarea identității naționale, în condiţiile generate
de statutul de membru al Uniunii Europene;
> Combaterea tuturor formelor de discriminare în viaţa politică, economică şi socială;
> Creşterea nivelului de cultură, asigurarea accesului liber şi egal al cetăţenilor României la
educaţie, încurajarea dezvoltării educaţiei, a educației permanente şi a cercetării ca
dimensiune determinantă a societăţii cunoaşterii, educarea cetăţenilor în spiritul democraţiei şi
încurajarea acestora de a participa la viaţa publică;
> Susţinerea şi educarea tinerei generaţii în spiritul democraţiei şi al valorilor europene;
> Consolidarea democraţiei şi încurajarea participării cetăţenilor la viaţa publică şi la întărirea
controlului public asupra statului;
> Încurajarea dezbaterii şi a schimbului de idei, atât în interiorul, cât şi în exteriorul partidului;
> Restrângerea categoriei bunurilor ce fac obiectul proprietăţii publice;
> Eliminarea barierelor administrative care împiedică libera circulaţie a capitalurilor, a
serviciilor, a produselor şi a persoanelor;
> Combaterea corupţiei, a crimei organizate şi a terorismului; garantarea siguranţei
cetăţeanului;
> Susținerea relevanţei şi utilității sociale, precum și a principiului dezvoltării durabile în
fundamentarea politicilor publice şi a deciziilor majore care privesc dezvoltarea economicosocială a ţării;
> Adaptarea permanentă a direcţiilor de acţiune politică stabilite prin Programul Politic al
partidului la nevoile reale ale României, precum şi la politicile promovate de Partidul Popular
European.
(sursa: www.pnl.ro)

Afiliere internațională: Internaționala Liberală
Afiliere europeană: Partidul Popular European
Structură:
Partidul Naţional Liberal are următoarele organisme de conducere:
> Conventia Națională
> Consiliul Național

> Colegiul Director Național
> Biroul Politic Național

Număr membri: 253895
Număr filiale: 49
Președinte: Alina Gorghiu

Detalii președinte:
Alina Gorghiu (n. 16 septembrie 1978, Tecuci, Judeţul Galaţi) este avocat și om politic. Până în
anul 2004 a îndeplinit funcția de consilier local pentru București, sector 5. A luat contact cu
domeniul medierii în 2007 odată cu urmarea unui curs de inițiere în profesia de mediator, în
cadrul Consiliului Baroului București și Centrul de Mediere și Arbitri București. În perioada iulie
2007-decembrie 2008 a fost consilier Președinte AVAS. Din 2008 este mediator autorizat în
cadrul Biroului de Mediator "Alina Gorghiu" şi vicepreședinte al Uniunii Naționale a Mediatorilor
din România. La alegerile legislative din 2008 a obținut un loc de parlamentar în Camera
Deputaților în colegiul 22 din București. La alegerile din decembrie 2012 a obținut un nou
mandat de deputat în Parlament cu cel mai ridicat procent din București, 71,33%.

Președinți anteriori:
Vasile Blaga (2015-2016)
Klaus Iohannis (2014)
Crin Antonescu (2009-2014)
Călin Popescu-Tăriceanu (2004-2009)

Theodor Stolojan (2002-2004)
Valeriu Stoica (2001-2002)
Mircea Ionescu-Quintus (1993-2001)
Radu Câmpeanu (1990-1993)
Președinte de onoare:
Mircea Ionescu-Quintus (2002-prezent)
Controverse:
> Uniunea Social-Liberală (USL), a fost o alianță politică parlamentară și preelectorală, între
partide de stînga și dreapta, constituită în februarie 2011, între Alianța de Centru Dreapta
(compusă din Partidul Național Liberal și Partidul Conservator) și Partidul Social Democrat.
Factorul de unificare al acestor partide complet diferite ideologic a fost opoziția la adresa
președintelui Traian Băsescu, motiv pentru care USL a fost adesea comparat cu monstruoasa
coaliție care l-a înlăturat pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza de la domnie în 1866. USL a
organizat referendumul pentru demiterea lui Băsescu, însă acesta nu a a avut rezultatul sperat
de alianță.
> PNL se confruntă cu mari probleme de imagine in ultima perioadă: lipsa de viziune cu care a
ajuns sa propună trei candidati la Primaria Capitalei într-un interval de o luna de zile asociată
cu scorul dezastruos, instabilitatea din interiorul partidului și reformarea pe care afirmă că o
vor, dar nu știu să o facă, acuzații de partizanat politic cu PSD.
> Se observă o inconsistență majoră între poziționările publice ale partidului și voturile din
Parlament. Deși PNL s-a poziționat pentru modificarea legii plagiatului și a atacat legea la
Curtea Constituțională, în votul din Senat, modificarea legislativă a fost respinsă, 12 senatori
PNL votând împotriva poziționării publice a partidului. Similar, după ce au declarat că sunt
împotriva pensiilor speciale pentru primari, legea a trecut, fiind votată inclusiv de senatorii
PNL.
> Deși partidul a fost mai mulți ani fie la conducere, fie într-o alianță de conducere și a fost în
postura în care putea face multe din schimbările pe care ni le promite și acum, acuză de toate
neajunsurile țării pe oricine altcineva: celelalte partide, DNA-ul, tehnocratii, ONG-urile,
multinaționalele, sorosistii, etc.
> PNL 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".
> Theodor Stolojan, Prim-Ministru, acuzat de ANI în 2013 de fals în declarații pentru că nu și-a
trecut în declarațiile de avere și de interese acţiunile deţinute la Transgaz SA
> Ákos-Daniel Mora, Senator, declarat incompatibil de către Înalta Curte de Casație și Justiție

în 2014

Website:
Social:
Localizare: Aleea Modrogan nr. 1, Sector 1, Bucuresti

