UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA (UDMR)
Erdély. A jövő! / Transilvania, viitorul pentru noi toţi!

Info generale

Anul înființării: 1989

Denumire anterioară: Slogan politic: Erdély. A jövő! / Transilvania, viitorul pentru noi toţi!
Doctrina politică: Autonomism/Federalism
Poziționare politică: Centru-dreapta
Principii și valori:
> Păstrarea identității și dezvoltarea comunității maghiare din Transilvania;
> Democrație funcțională bazată pe principiul statului de drept, cu toate instituțiile necesare și
economia socială de piață.
(sursa: www.udmr.ro)

Afiliere internațională: Internaționala Centrist-Democrată
Afiliere europeană: Partidul Popular European
Structură:
Organele de conducere Uniunea Democrată Maghiară din România sunt:
> Congresul

> Consiliul Reprezentanţilor Uniunii
> Consiliul Permanent al Uniunii
> Prezidiul Uniunii
> Prezidiul Executiv
> Preşedintele Uniunii

Număr membri: Număr filiale: 27
Președinte: Kelemen Hunor

Detalii președinte:
Hunor Kelemen (n. 18 octombrie 1967, Cârța, Harghita) este medic veterinar, profesor de
filosofie şi om politic. A candidat din partea UDMR la alegerile prezidențiale din 2009 şi 2014 şi
a fost ministru al Culturii în perioada 2009-2012 şi 2014. S-a făcut remarcat în mediul politic
românesc prin poziționarea împotriva caracterului de stat naţional, suveran, independent,
unitar şi indivizibil al României.

Președinți anteriori:
Béla Markó (1993-2011)
Géza Domokos (1990-1993)
Președinte de onoare:
Controverse:

> UDMR militează pentru autonomia Ținutului Secuiesc, punând in dezbatere publică și
propunând ca acesta să devina ”o regiune autonomă având personalitate juridică în cadrul
statului unitar şi indivizibil România, pe baza principiilor autonomiei locale garantate de
Constituţie şi prezentului statut”. Aceștia propun o conducere separată de autoritățile române
pentru noua regiune: „Organele regiunii sunt: consiliul regional şi executivul regional. Consiliul
regional este compus din 77 de membri aleşi prin vot universal şi direct pe teritoriul Ţinutului
Secuiesc.”
> O pădure a statului cu o suprafață de douăzeci de ori mai mare decât Municipiul Miercurea
Ciuc a devenit ținta unor politicieni din UDMR într-un complicat proces de retrocedare. O
asociație privată, condusă de Raduly Kalman Robert, fost deputat UDMR și actual primar al
Municipiului Miercurea Ciuc, și Hajdu Gabor, fost ministru al Sănătății, revendică 21.000 de
hectare ale unei foste regii a statului de dinainte de comunism doar pentru că îi poartă
numele: “Bunurile Private Ciuc”. ONG-ul a demarat anul trecut un alt proces pentru pădure
după ce în ultimii paisprezece ani demersurile lor s-au blocat în mai multe instanțe
judecătorești. Sursa
> 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.
> Rozália Biró, Senator, acuzată de abuz în serviciu și conflict de interese

Website:
Social:
Localizare: Strada Republicii, nr. 60, Cluj-Napoca

