PARTIDUL ROMÂNIA UNITĂ (PRU)
Noi avem de strâns laolaltă pe toți ai noștri.

Info generale

Anul înființării: 2015

Denumire anterioară: Slogan politic: Noi avem de strâns laolaltă pe toți ai noștri.
Doctrina politică: Naționalism
Poziționare politică: Dreapta/Extrema dreaptă
Principii și valori:
> Principiul naţional. Națiunea este considerată spațiul spiritual și fizic al autorecunoașterii
individului și a grupurilor umane ca existențe distincte și concrete în ansamblul divers al
umanității. În concepția noastră, această conștiință de sine este un element fundamental al
existenței oricărei comunități, suportul profund al dezvoltării și afirmării sale în lume;
> Principiul democratic. Este principiul care afirmă încrederea în democrație, aceasta fiind
privită ca modalitate practică și eficientă de organizare și conducere a societății. Susținem
democrația, respectarea libertăților și drepturilor omului, pluralismul politic;
> Principiul afirmării spirituale. Fiecare generație are datoria să-și definească direcția de
afirmare, idealul istoric, îndatoririle față de ființa spirituală a comunității și propria identitate;
> Principiul etic. Legea morală, izvorâtă din învățătura creștină, stă la baza concepției
național-democrate. Se proclamă astfel respectarea și protejarea individului, garantarea
demnității și libertății ființei umane. Corectitudinea, îngăduința, onoarea, nonviolența, și, mai
presus de toate, cultul adevărului – sunt normele morale în spiritul cărora se desfășoară toate

activitățile și acțiunile noastre;
> Principiul inter-naţiunilor. Acest principiu se concretizează în respectul față de toate națiunile
lumii, în promovarea spiritului de comunicare și conlucrare între etnii. Ideea Națională,
conștientizată și asumată, conduce la apropierea grupurilor etnice, în perspectiva unei vieți
comunitare internaționale. Dorim să subliniem dorința de fraternitate între comunitățile
naționale și se opune oricăror forme de dominare politică supranațională și suprastatală;
> Principiul comunitar. La baza relațiilor din întreaga societate, dincolo de interese individuale,
dincolo de competiție și rivalități, firești de altfel, trebuie să se afle sentimentul solidarității
umane, spiritul de comuniune, respectul și înțelegerea, acestea găsindu-și justificarea în
conștiința participării la un destin comun;
> Principiul conservator. Susținem toate acele acțiuni de restaurare a temeliei spirituale a
colectivităților, în raport cu principiile organice de grupare omenească (familie, comunitate
religioasă, rudenie, prietenie, cercuri și grupuri culturale, spirituale etc.);
> Principiul educaţional. Educația este un mecanism vital al societății, comunitățile umane
clădindu-se și consolidându-se prin acțiuni educaționale conjugate. Într-o lume care ignoră de
prea multe ori această evidență, ne propunem să fie un loc în care oamenii să se poată
dezvolta liber, cultivând curățenia sentimentelor, maturitatea cugetării și tăria caracterului;
> Principiul legalităţii. Potrivit acestui principiu, întreaga activitate se desfășoară cu
respectarea legilor Țării, în virtutea considerentului că starea de legiuire reprezintă voința lui
Dumnezeu și interesele Poporului Român;
> Principiul competenţei. Competența este condiția esențială pentru accesul la orice funcție
sau demnitate, precum și pentru ocuparea oricărui post de specialist, indiferent de nivel.
Competența presupune conduită morală, pregătire profesională și capacitate de îndeplinire a
atribuțiunilor specifice;
> Principiul instituţional-organizatoric. Norme și reguli proprii, puse în funcțiune prin acordul
liber și conștient, ceea ce presupune asumarea integrală a unor responsabilități și îndatoriri.
Disciplina este obligatorie pentru asigurarea stabilității structurii politice;
> Principiul unităţii. Partidul România Unită, după cum îi spune și numele, are un caracter
unitar și indivizibil; în interiorul partidului nu sunt posibile fragmentările, fracțiunile sau
separatismul cu caracter politic. Acordăm prioritate absolută intereselor generale ale
poporului, în raport cu eventualele interese partinice proprii. Unitatea națională reprezintă un
imperativ categoric pentru întreaga conduită politică;
> Principiul diferenţelor interne şi a mobilităţii interioare. Suntem un teritoriu al manifestărilor
politice creatoare, al inițiativei și de acțiune, în care individualitatea și personalitatea sunt
cultivate și protejate. Unitatea se manifestă pe planul politic și al orientării generale și este
garantată tocmai de capacitatea de diversificare și dezvoltare a activității aderenților.
(sursa: www.partidulromaniaunita.org)

Afiliere internațională: -

Afiliere europeană: Structură:
Forurile de conducere și decizie politică ale Partidului România Unită sunt:
> Congresul
> Consiliul Național
> Biroul Permanent Național

Număr membri: Număr filiale: 38
Președinte: Bogdan Diaconu

Detalii președinte:
Bogdan Diaconu (n. 9 octombrie 1979, București) este avocat și om politic. În legislatura 20122016, a fost ales în funcţia de deputat de Municipiul București, pe listele Uniunii Social-Liberale
(USL). În 2014 și-a anunțat demisia din Partidul Social Democrat (PSD) și a înființat Partidul
România Unită. S-a făcut remarcat în mediul politic românesc prin poziționarea împotriva
dorințelor de autonomie ale maghiarilor din România, precum și prin repetatele tentative de a
anula drepturile minorităților de a-și folosi limba în administrație. Este autorul a două cărți
”România Unită” (2012) și ”România Iubită (2014), volume dedicate apărării valorilor naționale
și restabilirii unei forme de patriotism național modern.

Președinți anteriori:
-

Președinte de onoare:
Controverse:
> Statutul PRU este plin de contradicții, atât în prevederile lui, cât și în acțiunile partidului față
de statutul asumat. Spre exemplu, primul principiu pe care și-l asumă PRU prin statut este
justiția socială; câteva paragrafe mai jos, același statut spune ca nu pot deveni membri de
partid persoanele care suferă de afecțiuni psihice.
De asemenea, PRU iși asumă prin statut că luptă pentru eradicarea corupției si nu pot deveni
membri de partid persoanele care au fost condamnate penal, sunt cercetate sau s-a dispus
începerea urmăririi penale. Toate aceste prevederi nu i-a oprit sa îl recruteze ca membru pe
Sebastian Ghiță, cercetat penal în mai multe dosare, fiind acuzat de spălare de bani, folosire
de informații confidențiale, șantaj, mită, cumpărare de influență, conducere fără permis și
căruia i s-a stabilit o cauțiune de 13 milioane de euro. În aceeași perioadă, PRU a depus
eforturi foarte mari de aducere în partid a lui Victor Ponta, deși acesta era pus sub control
judiciar pentru folosire a influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul
de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite și pentru complicitate la infracțiunea de spălare de
bani.
> Statutul PRU este o versiune revizuită a statutului PRM (Partidul România Mare), al cărui
președinte a fost pentru mult timp Corneliu Vadim Tudor. De la condițiile pe care trebuie să le
îndeplinească o persoană pentru a deveni membru până la distincții și recompense, se pot
sesiza asemănări izbitoare între cele două documente. Dacă ne luăm după scopul și principiile
aproape identice, am putea considera că PRU este un PRM revizuit.
> PRU a lansat numeroase atacuri la adresa ONG-urilor finanțate de miliardarul George Soros
și le-a contestat intențiile si interesele de câte ori a avut ocazia, pe motiv că ar destabiliza
România. La două zile după ce PRU anunța că va promova în Parlamentul României o lege care
să interzică ocuparea de funcţii publice membrilor ONG-urilor lui Soros, s-a dovedit că Mirel
Palada, purtătorul de cuvânt al PRU, a beneficiat de o bursă de studii plătită de Fundația Soros
și a realizat o cercetare care a stat la baza a 11 analize ale fundației lui Soros.
> PRU a fost acuzat în repetate rânduri de legături puternice cu Rusia:
„În ofensiva rusească lansată asupra Uniunii Europene se încadrează și Partidul România Unită,
atât de prezent în ultimele zile în mass-media românească. Bogdan Diaconu este un cunoscut
colaborator al Rusiei în România, încă de pe vremea când scria editoriale pentru Vocea Rusiei.
Acum, Diaconu nu mai este editorialist, este președinte de partid, dar a rămas în același fief
anti-UE și anti-NATO.” Evenimentul Zilei
„Bogdan Diaconu a fost pregătit pentru politica mare timp de 12 ani, în PSD și PC. Apoi a fost
lansat la apă cu PRU, un PRM pentru tineri, de care era atâta nevoie după trecerea lui Vadim la
cele de smoală și chinuri veșnice. Următorul pas al lui Diaconu, în plină desfășurare acum, e
altoirea la mișcările pro-ruse din Europa.” În Linie Dreaptă
> Deși partidul sau 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, DNA-ul,
tehnocratii, ONG-urile, multinaționalele, sorosistii, etc.

Website:
Social:
Localizare: B-dul Nicolae Balcescu, nr. 19, Sector 1, București

