PARTIDUL ROMÂNIA MARE (PRM)
Vom fi iarăşi ce-am fost şi mai mult decît atît!

Info generale

Anul înființării: 1991

Denumire anterioară: Slogan politic: Vom fi iarăşi ce-am fost şi mai mult decît atît!
Doctrina politică: Naționalism
Poziționare politică: Stânga
Principii și valori:
> Promovează interesele social-economice ale celor mai largi categorii de cetăţeni şi militează
pentru realizarea idealurilor naţionale, renaşterea României printr-o politică a prosperităţii,
dreptăţii şi concordiei;
> Pluralism în viaţa politică şi îşi propune reaşezarea relaţiilor din societate pe principiile
statului de drept, ale democraţiei şi ale justiţiei sociale;
> Dezvoltarea şi modernizarea societăţii româneşti, ridicarea standardului de viaţă al
cetăţenilor, promovarea idealurilor, valorilor şi intereselor naţionale;
> Dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare cu toate ţările lumii, relaţii bazate pe
principiile şi normele dreptului internaţional;
> Se pronunţă pentru REPUBLICĂ - aceasta fiind cea mai potrivită formă de guvernământ a
României;
> Combate, pe toate căile legale, acţiunile persoanelor, organizaţiilor şi partidelor care
atentează la independenţa, unitatea şi suveranitatea României.

(sursa: www.romaniamare.org)

Afiliere internațională: Afiliere europeană: Structură:
Forurile de conducere ale Partidului România Mare sunt:
> Congresul
> Consiliul Naţional
> Comitetul Director
> Biroul Permanent

Număr membri: 37099
Număr filiale: 48
Președinte: Adrian Popescu

Detalii președinte:
-

Președinți anteriori:
Emil Străinu (2015-2016)
Corneliu Vadim Tudor (1991-2015)

Președinte de onoare:
Lidia Vadim Tudor
Controverse:
> Din statutul PRM: ”În acest spirit, nu va fi admisă, în cadrul Partidului, nici un fel de atitudine
și poziție antisemită și xenofobă, acționându-se cu promptitudine și fermitate asupra oricăror
manifestări de negare a Holocaustului.”. În ciuda acestei poziționări, fostul Președinte al
partidului, Corneliu Vadim Tudor, fostul Secretar General Gheorghe Funar, precum și alți
membri ai partidului cu mai puțină notorietate erau recunoscuți pentru atacurile foarte violente
împotriva maghiarilor, rromilor, evreilor, discursul foarte agresiv și injuriile aduse oricui intra în
vizorul lor.
> Din programul politic al PRM: "Protejarea sacralităţii familiei prin definirea constituţională a
căsătoriei ca uniune între un bărbat şi o femeie."
> 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,
multinaționalele, etc.

Website:
Social:
Localizare: Strada Vasile Lascăr, nr. 16, sector 2, Bucuresti

