PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN (PER)
Pentru o ecologie politică liberalăǃ

Info generale

Anul înființării: 1990

Denumire anterioară: Slogan politic: Pentru o ecologie politică liberalăǃ
Doctrina politică: Ecologism/Liberalism
Poziționare politică: Centru-dreapta
Principii și valori:
> Luând în calcul contextul internațional, recentele crize economice, financiare și de
securitate, dar și situația în care se află România, considerăm recunoașterea și aplicarea
regulilor dezvoltării durabile ca pe un factor esențial al creșterii economice și o condiție
principală a unui climat social echilibrat și constructiv;
> Credem cu tărie că fiecare român merită să aibă un cuvânt de spus în deciziile care îl
privesc, prin urmare vom lucra pentru a spori participarea cetățeanului la toate nivelurile de
guvernare, locală sau centrală;
> Societatea românească trebuie să conștientizeze importanța echilibrului ecologic, să învețe
să trăiască în limitele ecologice, în așa fel încât generațiile viitoare să beneficieze și să nu
sufere de pe urma practicilor generației noastre;
> Este necesară o modificare de structură în ceea ce privește reformarea sistemelor publice și
nu doar redimensionarea lor, repoziționarea administrației în procesul descentralizării și nu
doar simpla manipulare instituțională, refacerea filosofiei fiscal-bugetare și nu doar asigurarea

echilibrelor macroeconomice;
> Punem la baza Ecologiei politice principiile libertății, ale inițiativei private, ale competiției
corecte și ale garantării proprietății;
> Stat de drept și eco-capitalism. Aceasta înseamnă respect față de principiile echilibrului și
controlului reciproc al puterilor în stat, ale apărării libertăților individuale, și ale încurajării
dezvoltării eco-capitalismului sub toate formele sale: uman, industrial, financiar, tehnologic,
cultural ori funciar, în scopul creșterii bunăstării românilor, dar numai în condițiile protejării
mediului și cu respectarea principiului dezvoltării durabile;
> Este necesară o activitate politică de redimensionare a rolului statului prin întărirea rolului
său ca garant al drepturilor constituționale și al bunei funcționari a piețelor;
> Principalul mijloc de modernizare și de ridicare a nivelului de trai îl constituie efortul propriunațional prin valorificarea potențialului intern, lărgirea și perfecționarea pieței interne,
ridicarea nivelului de educație și încurajarea inițiativei antreprenoriale a capitalului autohton.
(sursa: www.per.ro)

Afiliere internațională: Afiliere europeană: Structură:
Forurile de conducere ale Partidului Ecologist Român sunt:
> Congresul
> Biroul Permanent Naţional
> Consiliul Naţional
> Biroul Executiv Naţional
> Preşedintele

Număr membri: 25744
Număr filiale: 50
Președinte: Dănuț Pop

Detalii președinte:
-

Președinți anteriori:
Lificiu Petru (2005-2007)
Cornel Protopopescu (2001-2005)
Otto Weber (1990-2001)
Adrian Manolache (1990)
Președinte de onoare:
Controverse:
> Conform listei publicate de Guvern cu debitorii Regiei Autonome Administrarea Patrimoniului
Protocolului de Stat, PER este partidul cu cea mai mare datorie, respectiv 992.858 lei, pentru
care există și un dosar juridic.
> În cadrul unei conferințe de presă din 2011, vicepreședintele PER de la acea vreme, Lucian
Matei, a declarat: “PER și Clubul Ecologist Român sunt aliați de nădejde ai proiectului Roșia
Montană Gold Corporation.”, declarație susținută și de preşedintele partidului, domnul Dănuţ
Pop şi de prim-vicepreşedintele Viorel Pană în cadrul altei conferințe de presă “Ca urmare a
materialului prezentat, PER solicită cu fermitate ieşirea din actualul blocaj de gândire al
instituţiilor implicate în procesul de exploatare a zăcămintelor şi valorificarea acestora într-un
mod eficient, ecologic şi în interesul economiei naţionale.”
Proiectul Roșia Montană a fost cel mai contestat proiect din România din punct de vedere al
impactului ecologic cauzat de poluarea cu cianurile care urmau să fie folosite în exploatare.
La acest moment, în istoricul de pe site-ul PER, nu apare nicio mențiune despre fostul

vicepreședinte Lucian Matei sau prim-vicepreşedintele Viorel Pană, doar preşedintele partidului
a rămas, păstrandu-și funcția până în prezent.
> Poziționarea PER în legătură cu legalizarea căsătoriilor între homosexuali: ”Legalizarea
„familiei” de homosexuali distorsionează și falsifică instituția familiei, prin alterarea percepției
colective privind sensul și natura acesteia.”
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