PARTIDUL REPUBLICAN DIN ROMÂNIA (PRR)
Puternici prin unitate!

Info generale

Anul înființării: 2015

Denumire anterioară: Slogan politic: Puternici prin unitate!
Doctrina politică: Poziționare politică: Centru
Principii și valori:
> Sustine si promoveaza statul national unitar si suveran, integritatea teritoriala a Romaniei,
limba romana, ca limba oficiala unica pe intregul teritoriu national;
> Militeaza pentru suveranitatea nationala si identitatea nationala reala, atribut suprem si
inalienabil al statului roman;
> Combate pe toate caile legale actiunile partidelor, organizatiilor sau persoanelor care
atenteaza la independenta, unitatea si suveranitatea Romaniei;
> Promoveaza republicanismul liberal prin imbinarea autonomiei ca drept cu virtutea civica solidaritatea, a unei democratii reale autentice ce implica participarea activa a cetatenilor la
viata comunitatii, la legitimitatea si functionarea corpului politic;
> Urmareste realizarea intereselor social-economice ale cetatenilor Romaniei si a idealurilor
nationale, promovand o politica a dreptatii, a prosperitatii individuale si nationale;
> Apara drepturile si libertatile fundamentale ale omului si respecta dreptul la identitate
culturala, religioasa, lingvistica si etnica a cetatenilor romani apartinand minoritatilor

nationale, conform reglementarilor internationale;
> Garanteaza proprietatea privata si stimuleaza libera initiativa cu respectarea regulilor de
concurenta;
> Crearea unei societati moderne in Romania, bazata pe o economie sociala si pe principiul
responsabilizarii fiecarui cetatean al acesteia;
> Promoveaza valorile si interesele nationale si principiile democratice constitutionale, precum
si dialogul si colaborarea cu toate partidele politice din Romania;
> Sustinerea programelor si a institutiilor menite sa combata coruptia, crima organizata si
terorismul;
> Respectarea angajamentelor asumate in structurile europene, euroatlantice si
internationale, sustine proiectul unei Europe puternice, constituite din state nationale
suverane, unite printr-un complex de tratate, relatii, conventii reciproc avantajoase in toate
domeniile de cooperare;
> Militeaza pentru dezvoltarea relatiilor de prietenie si colaborare cu toate statele lumii, relatii
bazate pe principiile si normele dreptului international;
> Militeaza pentru asigurarea dreptului la libera exprimare si a libertatii depline a presei, prin
inlaturarea oricarui control din partea autoritatilor publice si a oricaror alte forme de control;
> Promoveaza egalitatea sanselor pentru toti cetatenii, solidaritatea umana si valorile familiei;
> Sustine si promoveaza implicarea tinerilor si a femeilor in viata politica, sociala si economica
a tarii, si adopta masuri pentru formarea si afirmarea acestora in partid si in societate.

Afiliere internațională: Afiliere europeană: Structură:
Forurile de conducere ale Partidului Republican din România sunt:
> Congresul
> Consiliul Naţional
> Comitetul Executiv Naţional
> Biroul Permanent Central

Număr membri: Număr filiale: Președinte: Nicu Neamțu

Detalii președinte:
-

Președinți anteriori:
Președinte de onoare:
Controverse:
Nu este cazul.

Website:
Social:
Localizare: Str. D.I. Mendeleev nr. 3, sector 1, Bucuresti

