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Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Național
al Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților

Art. 1
Consiliul Național al TLDE este platforma de analiză, dezbatere și elaborare de programe și
politici publice, precum și de oferire a soluțiilor alternative programelor de guvernare, platformă
structurată pe departamente de lucru pe domenii de activitate.
Art. 2
Consiliul Național al TLDE se constituie din următorii membri TLDE:
a) Preşedinte votat în cadrul Delegaţiei Permanente Naţionale a TLDE;
b) 2 Vicepreşedinţi votaţi în cadrul Delegaţiei Permanente Naţionale a TLDE;
c) Secretar executiv votat în cadrul Delegaţiei Permanente Naţionale a TLDE;
b) Preşedintele TLDE;
c) Secretarul General al TLDE;
d) Coordonatorii celor 17 departamente de lucru.
Art. 3
(1) În cadrul Consiliului Național al TLDE se organizează departamente structurate pe
principalele domenii de activitate guvernamentală în care sunt cuprinși membri ai Consiliului
Național și specialiști din domeniile respective, membri și simpatizanți TLDE.
(2) Departamentele au următoarele atribuții:
a) elaborează studii, strategii și programe ale TLDE specializate pe domenii de activitate;
b) elaborează secțiuni specifice din cadrul Programului de Guvernare al partidului;
c) monitorizează activitatea ministerelor și a instituțiilor cu atribuții specifice pentru fiecare
dintre domeniile de activitate ale Departamentelor;
d) analizează legislația în vigoare și proiectele de lege;
e) elaborează strategii și mesaje cu referire la activitatea curentă a Guvernului și a instituțiilor
aflate în subordinea acestuia;
f) monitorizează și evaluează activitatea autorităților publice centrale pe domenii.
Art. 4
a) Departamentele sunt structuri de lucru ale Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților,
constituite la nivel național și județean.
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b) Departamentele își desfășoară activitatea conform prevederilor Statutului ALDE,
Regulamentului TLDE și ale prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare.
Art. 5
(1) Atribuțiile de coordonare politică ale departamentelor revin conducerii Consiliului Național
al TLDE și Președintelui Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților.
(2) Comisiile de specialitate la nivel județean sunt coordonate politic de coordonatorii
departamentelor de la nivel național.
(3) Comisiile de specialitate de la nivel județean înaintează propunerile lor departamentelor
naționale și au obligativitatea de a respecta liniile politice adoptate de departamentele naționale.
Art. 6
Departamentele se organizează și își desfășoară activitatea în următoarele domenii:
1. Economie, Industrie, Energie
2. Buget-finanțe, activitate bancară și piață de capital
3. Justiție, Reformă constituțională
4. Transporturi, Infrastructură
5. Dezvoltare regională, Administrație Publică, organizarea teritoriului, locuințe
6. IMM-uri, Mediu de Afaceri, Turism, Servicii
7. Agricultură, Silvicultură, Industrie alimentară și servicii specifice
8. Mediu, Ape, Păduri
9. IT și Comunicații
10. Sănătate
11. Învățământ
12. Cultură
13. Tineret și Sport
14. Relații Internaționale și Afaceri Europene
15. Cercetare, Dezvoltare, Inovare
16. Muncă, Familie
17. Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională
Art. 7
Prin statutul și activitatea lor, departamentele îndeplinesc următoarele funcții:
a) Funcția de dezvoltare instituțională a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților;
b) Funcția de elaborare a politicilor sectoriale ale Tineretului Alianței Liberalilor și
Democraților;
c) Funcția de corelare a activității reprezentanților Tineretului Alianței Liberalilor și
Democraților din structurile guvernamentale, parlamentare și din administrația locală;
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d) Funcția de inițiere și dezbatere a proiectelor legislative și guvernamentale;
e) Funcția de analiză, dezbatere și reacție la problemele de specialitate punctuale aflate pe
agenda socială, guvernamentală, parlamentară sau din administrația locală.
Art. 8
Departamentele sunt structuri deschise în care pot activa atât membri ai Tineretului Alianței
Liberalilor și Democraților, cât și persoane care nu au această calitate, cu următorul statut:
a) membri de drept - membrii Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților.
b) invitați și simpatizanți, persoane care nu au calitatea de membri ai Tineretului Alianței
Liberalilor și Democraților, care doresc să participe voluntar în cadrul departamentului.
Art. 9
Structurile de conducere ale departamentelor din cadrul Partidului Alianța Liberalilor și
Democraților sunt:
a) la nivel județean:
a.1) Coordonator al fiecărei comisii de specialitate
a.2) Secretar al fiecărei comisii de specialitate
b) la nivel național:
b.1) Coordonatorul fiecărui Departament
b.2) Secretar al fiecărui Departament
c) La nivel național, coordonatorul de departament este validat de Biroul Permanent Naţional la
propunerea conducerii Consiliului Național.
d) La nivel județean coordonatorul de departament este validat de Biroul Politic Teritorial la
propunerea președintelui filialei teritoriale.
Art. 10
(1) Un departament/comisie de specialitate poate fi constituit dacă are cel puțin 5 cereri de
aderare la departamentul respectiv.
(2) Membrii departamentului/comisiilor de specialitate la nivel județean sau național vor alege
un Secretar al departamentului.
(3) În funcție de complexitatea problematicii abordate și de domeniile de specialitate pe care le
coordonează, în cadrul departamentelor/comisiilor de specialitate se pot crea subcomisii.
Art. 11
La nivel județean, Coordonatorul Comisiilor de specialitate are următoarele atribuții:
a) Primește cererile de aderare la fiecare comisie de specialitate în parte;
b) Coordonează activitatea de constituire a fiecărei comisii de specialitate în parte și de alegere a
secretarului acestuia.
c) Analizează rapoartele lunare de activitate și prezintă pe baza acestora, o informare a Biroului
Politic Teritorial și conducerii Consiliului Național.
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d) Transmite lunar conducerii Consiliului Național și Secretariatului General evidența cererilor
de aderare și a CV-urilor membrilor Comisiilor de Specialitate.
Art. 12
(1) Coordonatorul comisiei de specialitate la nivelul județului are următoarele atribuții:
a) pregătește agenda de lucru a Comisiei de specialitate;
b) avizează sinteza discuțiilor din cadrul Comisiei de specialitate și rapoartele realizate de
secretarul acesteia;
c) prezintă lunar, în fața Comisiei de specialitate, un raport de activitate;
d) prezintă, semestrial, în plenul Biroului Politic Teritorial, rapoartele de progres ale comisiei de
specialitate și care vor fi transmise Secretariatului Consiliului Național;
e) este comunicatorul intern și extern, pe domeniul de specialitate al Comisiei de specialitate, la
nivelul județului.
(2) Secretarul unei Comisii de specialitate la nivelul județului are următoarele atribuții:
a) redactează sinteza discuțiilor din cadrul ședințelor Comisiei de specialitate;
b) comunică Coordonatorului Comisiei de specialitate materialele departamentului (sintezele de
ședință, rapoartele etc.) și calendarul întâlnirilor;
c) întocmește semestrial raportul de progres al Comisiei de specialitate;
d) ține evidența prezenței și activității membrilor Comisiei de specialitate.
Art. 13
(1) Coordonatorul unui departament la nivelul național are următoarele atribuții:
a) pregătește agenda de lucru a departamentului;
b) avizează sinteza discuțiilor din cadrul departamentului și rapoartele realizate de secretarul
departamentului;
c) prezintă lunar conducerii Consiliului Național un raport de activitate, pe care îl depune și la
Secretariatul General;
d) prezintă semestrial în plenul Delegaţiei Permanente, rapoartele de progres ale
departamentului;
e) este comunicatorul intern și extern, pe domeniul de specialitate al departamentului, la nivel
național.
(2) Secretarul unui departament la nivel național are următoarele atribuții:
a) redactează sinteza discuțiilor din cadrul ședințelor departamentului;
b) comunică Secretariatului General, materialele departamentului (sintezele de ședință,
rapoartele etc.) și calendarul întâlnirilor;
c) întocmește semestrial raportul de progres al departamentului;
d) ține evidența prezenței și activității membrilor departamentului.
Art. 14
Membrii Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților care optează pentru a activa într-un
departament trebuie să depună o cerere însoțită de Curriculum Vitae la Coordonatorul
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departamentelor, în cazul în care departamentul nu este constituit încă, sau la Secretarul
departamentului, când acesta este funcțional. Coordonatorul/Secretarul departamentului
înaintează cererea și CV-ul către Secretariatul General.
Art. 15
Statutul de invitat la o ședință a departamentului se acordă prin votul membrilor
departamentului, la propunerea unui membru al departamentului.
Art. 16
(1) Prezența Secretarului la lucrări este obligatorie. În cazul absenței acestuia, Președintele
numește un Secretar de ședință.
(2) În cazul unor absențe repetate ale Coordonatorului sau Secretarului la ședințele programate
ale departamentului, Președintele Consiliului Național propune Biroului Permanent Naţional
numirea altor persoane în aceste funcții.
Art. 17
(1) Odată adoptată o poziție oficială a departamentului de către forurile de conducere ale TLDE,
toți membrii departamentului au obligația de a susține public această poziție.
(2) Liniile politice adoptate de departamente și/sau forurile de conducere ale Tineretului
Alianței Liberalilor și Democraților (Delegația Permanentă Națională, Consiliul Național,
Biroul Permanent Naţional, Biroul Politic Executiv) sunt obligatorii pentru toți membrii
departamentelor de la toate nivelurile (județean, național) și au obligația de a le susține public.
(3) Nerespectarea prevederilor cuprinse în alin. (1) și (2) atrage propunerea de sancțiune care
urmează a fi adoptată forurile de conducere TLDE competente.
(4) Contestațiile privind sancțiunile aplicate urmează calea prevăzută de Statutul TLDE și sunt
de competența Consiliilor Teritoriale de Etică și Arbitraj sau Curții de Etică și Arbitraj ale
Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, după caz.
Art. 18
(1) Ședințele departamentelor/comisiilor de specialitate se desfășoară după un program agreat de
membrii acestora, dar nu mai rar de 1 ședință la 30 de zile.
(2) Ca regulă generală, activitatea departamentelor va fi organizată pe bază de proiecte.
(3) Proiectele întocmite trebuie să conțină obligatoriu, următoarele:
a) expunere de motive, din care rezultă oportunitatea temei propuse;
b) obiectivele care vor fi urmărite în rezultatul proiectului;
c) etapele proiectului / planul de acțiuni;
d) resursele necesare și sursa acestora.
(4) Membrii departamentelor pot iniția, singuri sau în echipă, proiecte pe domeniul de
specialitate.
(5) Proiectele se depun la Secretarul Departamentului. Secretarul Departamentului avizează
proiectele și le supune spre dezbatere membrilor departamentului.
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(6) Departamentele monitorizează, dezbat și adoptă în cel mai scurt timp, la solicitarea Biroului
Politic Executiv, Biroului Permanent Naţional, Consiliului Național sau a Delegației
Permanente Naționale sau din inițiativă proprie, puncte de vedere la problemele specifice de pe
agenda socială, guvernamentală, parlamentară sau locală și le transmit în timp real Secretarului
General TLDE pentru a le supune aprobării forurilor de conducere TLDE.

Art. 19
Libera manifestare a inițiativei, competenței și punerea în valoare a capacității creative este
garantată, pentru toți membrii Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților, de prezentul
Regulament.
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