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din 30 noiembrie 2014

PLATFORMA ELECTORALĂ 
A PARTIDULUI NAŢIONAL LIBERAL

În Europa – prin România

Partidul Naţional Liberal participă, cu listă proprie, la al doilea scrutin parlamentar, după primul 
din anul 2010, când a promovat sloganul "PNL propune Unirea cu România!"

În anul 2011, PNL a adoptat, la Congresul al III-lea, un Statut şi un Program având obiectivul 
strategic de Reîntregire românească.

În anul 2012, PNL a contribuit decisiv la crearea Platformei "Consiliul Unirii" (CU), ce include 
partide, asociaţii, cetăţeni din ambele state şi din comunităţile româneşti de peste hotare. CU a 
redat demnitate  românilor,  prin Marşuri  unioniste de răsunat – pe 13 mai 2012 unioniştii  au 
comemorat victimele celor 200 de ani de ocupaţie ruso-sovietică.

Pe lista PNL candidează reprezentanţi ai Consiliului Unirii, care propun Conceptul de Strategie 
privind Reîntregirea românească până în 201. Parlamentul va asigura ireversibilitatea orientării 
europene doar dacă unioniştii vor avea o prezenţă mare şi vor promova integrarea românească.

PNL este unicul partid ce a propus un Bloc European, un Bloc Liberal, un Bloc al partidelor 
extraparlamentare,  pentru  rezultate  proeuropene  sigure  şi  evitarea  revenirii  la  Putere  a 
comuniştilor.

PNL  a  înaintat,  în  Consiliul  Unirii,  propuneri  privind  modernizarea  economiei,  cooperarea 
intraromânească,  accelerarea  eurointegrării.  PNL a  propus  –  după  modelul  Declaraţiei  de  la 
Snagov din 1995, România, – semnarea unui Angajament al partidelor privind UE şi NATO. 
Conducerea R.Moldova a fost,  însă, mereu interesată  în a se îmbogăţi  din fonduri publice şi 
europee, în dauna cetăţenilor.

R.Moldova  a  semnat  Acorduri  asociative  cu  UE,  dar  nu  avansează.  Grupările  oligarhice 
cleptocratice ne vor în Europa NUMAI ÎN VORBE. Avem o corupţie generalizată, o economie 
subdezvoltată,  o  societate  nedecomunizează,  valori  impropii,  ale  unei  ideologii  străine, 
monumentele comuniste nu au fost strânse şi duse la Muzeul Trecutului Totalitar, în care a fost 
supusă genocidului şi naţiunea română.

Nu avem o Lege a Lustraţiei,  ca în România şi Ucraina, de aceea, decenii la rând, se află la 
putere persoane şantajabile, clanuri mafiote care trădează aspiraţia de refacere a unităţii naţionale 
româneşti prin lichidarea consecinţelor Pactului Molotov-Ribbentrop.

O confirmare a neîncrederii partenerilor vestici în capacitatea guvernanţilor de a edifica aici un 
stat  durabil  sunt  şi  declaraţiile  frecvente  ale  analiştilor  şi  strategilor  occidentali,  ale  înalţilor 
demnitari români şi europeni privind dreptul basarabenilor de a se reuni cu România – aspiraţie a 
politicienilor  care  au  adoptat,  în  anul  1991,  Declaraţia  de  Independenţă:  "REPUBLICA 
MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ŞI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ŞI 
HOTĂRASCĂ PREZENTUL ŞI VIITORUL, FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN 
CONFORMITATE  CU  IDEALURILE  ŞI  NĂZUINŢELE  SFINTE  ALE  POPORULUI  ÎN 
SPAŢIUL ISTORIC ŞI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAŢIONALE."
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PNL a propus în 2010, propune şi în 2014 ca societatea să găsească cea mai  scurtă cale  de 
integrare în UE şi NATO – Reîntregirea românească în 2018.

Anul 2018 este invocat de români, de alogenii loiali şi de prezidenţiabili cu şanse în alegerile din 
România,  angajaţi  într-un  Nou  Obiectiv  Naţional  –  "Spre  Marea  Unire  din  2018"  (Victor 
PONTA, preşedintele PSD).

Importanţi  politicieni  de  la  Bucureşti  au  preluat  propunerea  PNL  din  R.Moldova  privind 
semnarea,  de către partidele  din România,  a unei "Declaraţii  Snagov pentru Basarabia"  – de 
sprijin  pentru  parcursului  european  şi  pentru  voinţa  de  Reîntregire  românească  atunci  când 
basarabenii şi-o vor dori. "Cereţi-o şi o veţi avea!" (Traian BĂSESCU, Preşedintele României) 
Astfel, dorinţa de Reîntregire depinde doar de noi.

Conform unor sondaje mai  vechi,  dar şi  mai  recente,  50% dintre  cetăţeni  cred în Unirea cu 
Romania,  considerând  aspiraţia  ca  prioritate  naţională  pentru  politicienii  de  la  Chişinău  şi 
Bucureşti. "Drumul european al R.Moldova este încă lung, fără garanţii formale de aderare la 
UE. A pune "reunificarea" împotriva "integrării" e greşit şi inutil. "Reunificarea" este alternativa 
pe care doar Bucureştiul o poate oferi şi doar Chişinăul o poate accepta şi beneficia de ea. Dacă 
cetăţenii R.Moldova nu doresc reunificarea, nimeni nu îi poate forţa, iar dacă o doresc, nimeni nu 
îi poate opri să o facă". (Klaus IOHANNIS, preşedintele PNL).

România,  membră a NATO şi UE, dar şi românii  proeuropeni de dincoace de Prut, aflaţi  în 
apropiere  de  statul  agresor  Rusia,  care  a  atacat  Ucraina,  înţeleg  schimbările  din  lume. 
Reîntregirea  va  consolida  Statul  Unitar  Român,  în  beneficiul  cetăţenilor,  indiferent  de  etnie, 
religie, limba maternă, orientarea politică. Cea mai bună legislaţie din Europa pentru minorităţile 
entice este cea română, care le va proteja. Şi nimeni nu ar trebui să fie victima agresiunii militare 
ruse – nici noi, aflaţi încă sub ocupaţie rusă. PNL este partidul care, înfăptuind Reîntregirea, va 
salva populaţia de pericolul expansiunii din Est.

George FRIEDMAN, Stratfor,  SUA, a declarat,  recent,  la Chişinău: "Rusia în timp va slăbi. 
Europa este o iluzie. Când iluzia vă cădea, veţi realiza că sunteţi români". Adică, "fiind români", 
ne vom unifica obligatoriu cu România.

Cancelarul  german  Angela  MERKEL:  "Reunificarea  Germaniei  pe  cale  paşnică  poate  fi  un 
model pentru rezolvarea actualelor probleme din Europa. Noi, cei din Germania, nu le putem 
refuza altora ceea ce am primit noi prin reunificare – libertatea de a ne decide singuri viitorul".

PNL, CU le explică basarabenilor avantajele regăsirii tuturor în aceeaşi Ţară şi Patrie – România 
– care îşi aşteaptă fiii ACASĂ. Într-o Românie reîntregită fiecare va beneficia de posibilităţile de 
dezvoltare şi de afirmare ale românilor din dreapta Prutului.

De aceea,  vă  cerem ca  –  pentru  perioada  2014-2018 – să  încredinţaţi  Puterea  nu  tâlharilor, 
mafioţilor, oligarhilor şi contrabandiştilor, care fură statul, cetăţeanul şi care se tem de puşcăriile 
din România şi din Europa, ci ECHIPEI DE UNIONIŞTI, care vor pune capăt corupţiei,  vor 
reforma  justiţia,  vor  invita  şi  specialişti  din  Diasporă,  din  UE şi  din  SUA,  care  –  până  la 
Reîntregirea din 2018 – vor aplica legea în Republica Moldova.

18 priorităţi până la Reîntregirea din 2018

1. Identificarea  de  aliaţi  în  partidele  din  România  pentru  modificarea  1  din  Constituţia 
României,  având  precedentul  Germaniei  federale,  pentru  "redobândirea  suveranităţii 
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politice şi teritoriale asupra provinciilor/pamânturilor rupte de la Statul Român de către 
Puteri  străine",  cu  prevederea  obligatorie  că  "schimbarea  compoziţiei  unor  teritorii 
româneşti,  prin deportarea băştinaşilor şi colonizarea acestora de către reprezentanţi ai 
statului străin, care le-a ocupat, constituie crimă de genocid şi se pedepseşte ca şi crimele 
comise împotriva umanităţii".

2. Ieşirea  din  CSI,  aderarea  la  NATO,  adoptarea  Legii  Lustraţiei  –  condiţii  imperative 
pentru decizii independente la nivel de stat, fără presiuni asupra persoanelor şantajabile, 
promovate mereu în înalte funcţii de Sistemul prorusesc de securitate.

3. Preluarea integrală – prin adaptare – a legislaţiei euroconforme din România – pentru 
evitarea cheltuielilor greu de suportat de către un stat sărac.

4. Formarea  unui  Guvern  al  Unirii  din  11  ministere,  care  va  pregăti  Reîntregirea  prin 
europenizare. Funcţiile ministerelor, ca organe executive de elaborare şi de implementare 
a politicilor ramurale, vor fi detaşate de funcţiile de control şi reglementare, de cele de 
gestionare  a  patrimoniului.  Este  nevoie  de  profesionalizarea  administraţiei  de  stat 
(ministere, departamente) – funcţia de ministru fiind politică, iar de la secretar de stat 
(=viceministru) în jos – selectarea tuturor funcţionarilor publici în bază de concurs, ceea 
ce le va asigura stabilitate în funcţie şi independenţă în decizii, ei urmând doar legea.

5. Delegarea treptată şi prin acorduri a unor atribuţii de politică externă MAE al României – 
în  misiunile  străine  ale  României  va  activa  personal  diplomatic  mixt.  România  va 
redeveni  parte  în  negocierile  transnistrene.  Promovarea  unui  lobby  comun  al 
diplomaţiilor  de  pe  ambele  maluri  ale  Prutului  pe  lângă  cancelariile  occidentale,  în 
vederea  obţinerii  sprijinului  partenerilor  europeni  şi  americani  pentru  o  integrare 
românească autentică.

6. Ministerul  integrării  româneşti  şi  europene  în  Guvern  va  promova  omogenizarea 
intraromânească,  supervizând  şi  coordonând  reformarea  justiţiei,  implementarea 
reformelor  structurale  şi  instituţionale,  asimilarea  optimă  şi  transparentă  a  fondurilor 
europene.

7. Posturi comune ale serviciilor la frontiera europeană în punctele de control-trecere peste 
Prut – până la lichidarea vămilor, pentru eliminarea corupţiei şi a contrabandei.

8. Forţe Militare moldo-române comune, pentru securitatea populaţiei din stânga Prutului. 
În  perioadă  de  tranziţie  –  statut  de  aliat  non-membru  al  NATO  pentru  Armata 
R.Moldova. Demilitarizarea şi eficientizarea MAI.

9. Libera circulaţie  a leului  românesc,  alături  de leul moldovenesc,  până la introducerea 
euro – pentru înviorarea economiei.

10. Aderarea  la  Strategia  naţională  în  domeniu  şi  la  Strategia  de  dezvoltare  durabilă  ale 
României – pentru salvarea agriculturii, ca prioritate naţională în stânga Prutului.

11. Preluarea  conceptelor  eficiente  din  sistemul  românesc  fiscal  şi  financiar.  Gestionarea 
patrimoniului/companiilor  de  stat  după  criterii  corporatiste  de  manageri  aleşi  prin 
concurs, pe criterii profesionale.

12. Semnarea unui Acord interinstituţional şi asociativ complex/multilateral între Patronate, 
Uniuni de producători  şi  Camerele  de Comerţ  din cele  două state româneşti  – pentru 
promovarea produselor noastre în UE, SUA, spre alte ţări.
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13. Crearea,  la  Chişinău,  a  unei  filiale  a  Direcţiei  Naţionale  Anticorupţie  (DNA)  din 
România, – care va activa împreună cu un CNA depolitizat, în baza legislaţiei naţionale şi 
europene, ca să fie puşi la închisoare şi politicienii corupţi.

14. Reîntregirea,  în Diasporă,  a  românilor  de pe cele  două maluri  de Prut,  fără ingerinţe 
politice din partea promotorilor moldovenismului stalinist. Crearea de condiţii optime şi 
credibile pentru aducerea acasă a cetăţenilor noştri de peste hotare.

15. Difuzarea – gratis ori cu sprijinul financiar al Statului Român – de către operatorii de 
Televiziuni  prin  cablu,  a  celor  mai  răspândite  posturi  TV  de  peste  Prut  –  pentru  a 
contracara dominaţia informaţională rusească.

16. Crearea  unei  Universităţi  mari  româneşti  la  Chişinău  –  pentru  formarea  europeană  a 
tinerilor basarabeni.

17. Negocieri eficiente cu Statul Român, în vederea deschiderii pieţei de muncă din România 
– pentru plasarea legală, cu asistenţă socială, a basarabenilor.

18. Semnarea unui acord oficial între Comisia Electorală Centrală din R.Moldova şi Biroul 
Electoral  Central  din România  –  pentru  desfăşurarea  de alegeri  corecte  în  Republica 
Moldova, avându-se în vedere numărul tot mai mare de cetăţeni români.

De votul tău depinde realizarea acestor prevederi.

Votează PNL! Votează Săgeata!
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