PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ (PMP)
Luptă pentru România

Info generale

Anul înființării: 2014

Denumire anterioară: Slogan politic: Luptă pentru România
Doctrina politică: Creștin-democrație/Liberalism
Poziționare politică: Centru-dreapta
Principii și valori:
> Respectarea valorilor universale ale libertăţii şi demnităţii umane, respectarea valorilor
tradiţionale ale poporului român, respectarea statului de drept şi independenţa justiţiei;
> Scopul fundamental al activităţii politice este dezvoltarea şi modernizarea societăţii
româneşti, prin crearea unei economii bazată pe respectarea normelor şi principiilor
democratice, ale egalităţii în faţa legii, precum şi ale principiilor solidarităţii sociale;
> Garantarea proprietăţii private, a concurenţei loiale în activitatea economică şi încurajarea
liberei iniţiative, concomitent cu asigurarea dreptului la liberă exprimare, creşterea nivelului de
educaţie şi combaterea oricăror discriminări în viaţa politică, economică şi socială, sunt
obiective care au ca scop dezvoltarea economică şi progresul social general;
> Recunoaşterea rolului comunităţii şi familiei, al tradiţiei şi religiei, în păstrarea identităţii
naţionale şi afirmarea României în lume, constituie, de asemenea, obiective esenţiale;
> Promovează şi apără principiile ecologiste pe plan politic, economic, ştiinţific şi social si
urmăreşte edificarea unei societăţi româneşti moderne, bazată pe realizarea unor relaţii

armonioase între fiinţa umană şi mediul natural.
(sursa: www.pmponline.ro)

Afiliere internațională: Internaționala Centrist-Democrată
Afiliere europeană: Partidul Popular European
Structură:
Organismele de conducere ale Partidului Mişcarea Populară sunt următoarele:
> Congresul
> Colegiul Naţional
> Consiliul Executiv Naţional

Număr membri: Număr filiale: 49
Președinte: Traian Băsescu

Detalii președinte:
Traian Băsescu (n. 4 noiembrie 1951, Murfatlar, Județul Constanța) este ofițer de marină
comercială şi om politic, fost președinte al României între 2004 și 2014. Anterior, din iunie
2000 până în decembrie 2004, a fost primar general al Municipiului București. În decembrie
2006, Traian Băsescu a condamnat comunismul din România, într-un discurs ținut în
Parlamentul țării, discurs care s-a bazat pe probele concrete oferite de raportul Comisiei
Prezidențiale de Analiză a Dictaturii Comuniste din România.

Președinți anteriori:
Eugen Tomac (2015-2016)
Elena Udrea (2014-2015)
Președinte de onoare:
Controverse:
> La o lună după alegerile locale 2016, PMP a anunțat fuziunea prin absorbție cu UNPR, partid
rămas fără președintele Gabriel Oprea, în urma problemelor penale. Această fuziune vine după
ce UNPR a participat la alegerile locale în alianţă cu PSD în mare parte din ţară, iar după
alegeri a negociat inclusiv cu PNL pentru o potențială preluare.
> PMP a ajuns să fie al treilea partid ca reprezentare parlamentară, deși nu a participat la
alegerile parlamentare din 2012. Partidul a fost înființat de foști membri PDL, care aveau
mandate de deputat sau senator și a fuzionat cu UNPR, care de asemenea câștigase câteva
mandate in 2012. La rândul lui, UNPR absorbise în 2015 PP-DD, partidul lui Dan Diaconescu,
care avea parlamentari votați în 2012.
> Președintele PMP, Traian Băsescu, a avut o serie de atacuri la adresa DNA-ului când în
dosarele lor au început să apară apropiați sau chiar membri ai familiei Băsescu. Replica lui la
acuzația că atacă DNA-ul: ”Nu. Doamna Kovesi, dacă îi strică cineva imaginea, și-o strică
singură. Nu o pune nimeni să apară ca o starletă de televiziune. Dânsa, ieșind foarte frecvent,
sigur că adună replici, uneori pe bună dreptate, alteori incorecte. A intrat în jocul politic. Nu eu
am pus-o să dea exemple ca procuror că din banii care s-au furat se puteau face 3.000 de
școli. Nu, ăsta e discurs politic. Spune-mi câți ai recuperat și te cred”.
> Deși 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, DNAul, tehnocratii, ONG-urile, multinaționalele, sorosistii, etc.
> Ștefan-Bucur Stoica, Deputat, declarat incompatibil de către Înalta Curte de Casație și
Justiție în 2014
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