
Profesor universitar 

Doctor în filologie romanică 

Circa 300 publicații științifice 

Membru onorific pe viață al Adunării Parlamentare a 

Consiliului Europei 

Membru în organele de conducere ale Agenției 

Universitare a Francofoniei 

Expert internațional în reforma învățământului 

superior  

Autor de curricula școlară la limbi străine în Republica 

Moldova 

Cunoaște limba română, franceză, engleză, spaniolă, 

rusă, italiană, portugheză ș.a, 

În perioada 2009-2014 deputat în Parlamentul 

Republicii Moldova 

A sesizat Curtea Constituțională la 26 martie 2013 

pentru interpretarea articolului 13 din Constituția 

Republicii Moldova din perspectiva 

constituționalizării Declarației de Independență și 

repunerea în drepturi a limbii române în actele 

oficiale. 

Ana Guțu este autoarea proiectului de lege din 2011  

adoptat în parlament, prin care românii din Republica 

Moldova azi își pot declara nestingherit identitatea  

românească în actele civile. 

Membru activ al Adunării Parlamentare a Consiliului  

Europei în 2009-2014, voce distinctă a forului european  

în apărarea drepturilor omului, condamnarea crimelor  

comunismului, foametei organizate, respectarea drepturilor 

cetățenilor din zona separatistă din stânga Nistrului,  

condamnarea politicii de agresiune, șantaj economic și 

 propagandă  a Rusiei. 

Promotoare a valorilor naționale românești și a adevărului 

științific referitor la identitatea istorică și lingvistică  

românească a cetățenilor din Republica Moldova – prin  

activitatea didactică și științifică la nivel național și  

internațional, prin multiplele publicații prezentate la  

foruri științifice naționale și internaționale. 

Ana Guțu a contribuit plenar la semnarea și ratificarea  

Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea 

Europeană și la liberalizarea regimului de vize pentru  

cetățenii Republicii Moldova fiind în funcția de deputat  

al Republicii Moldova, de președinte al Comisiei pentru  

Politică Externă și Integrare Europeană. 

Ana Guțu este decorată cu 

Ordinul ”Gloria Muncii” 

(2002) 

Ordinul Republicii (2014) 

Ordinul Steaua României  

în Grad de Mare Cruce (2013) 

Ordinul Legiunea de Onoare în grad de Cavaler al 

Republicii Franceze (2014).  



Stimați cetățeni ai Republicii Moldova! 

Am avut în fruntea statului doi nomenclaturiști – foști 

comuniști – și ne-am ales cu o zonă separatistă în 

stânga Nistrului, iar fiii lor au ajuns milionari bine 

aranjați în viață.  

Apoi a venit în funcție un fost brutar, un general de 

miliție, care tot pe fiul său la făcut multimilionar, a 

îngrădit 700 de hectare de pădure, a furat ca-n codru și 

pe cetățeni i-a închis într-un țarc, de unde să iasă doar 

el cu avioane private pe banii noștri.  

După el s-au perindat doi președinți provizorii, care au 

făcut afaceri cu statul, s-au îmbogățit și au extins 

caracatița corupției în toată Republica Moldova, . 

Acum avem un judecător cuminte, care, din păcate, nu 

a reușit să facă ordine în propria lui ogradă 

judecătorească. 

A venit timpul ca în acest stat, măcinat de corupție și 

sărăcie, din care pleacă ai noștri copii peste mări și țări 

în căutarea unei vieți mai bune, un stat condus până 

acum de bărbați, fie  corupți sau fricoși, să vină un 

PROFESOR la funcția de președinte. O femeie! 

Eu vă propun unica șansă care ne mai poate salva de la 

pieire și ne poate asigura  viață decentă,  justiția 

corectă, securitatea economică, socială și stabilitatea 

politică – Unirea Republicii Moldova cu România. 

Unirea cu România este cea mai scurtă cale de 

integrare în Uniunea Europeană și NATO. 

Eu, Ana Guțu, îmi asum misiunea să fiu 

Președintele Unirii 

Voi folosi atribuțiile mele constituționale pentru a 

promova unirea Republicii Moldova cu România 

pe toate meridianele globului: axa politicii externe 

va trece exclusiv prin Vest: București – 

Washington – Bruxelles. Mă voi întâlni cu 

președinți de țări pentru a le spune că noi dorim 

unirea cu România! 

Voi înainta proiectul Legii Lustrației în parlament 

pentru a cunoaște cine au fost călăii și trădătorii 

bunicilor și părinților noștri, cine ne-a furat de-a 

lungul anilor. Acești criminali vor fi pedepsiți 

conform legii și nu vor mai ocupa niciodată funcții 

de demnitate publică. Voi anunța aderarea 

Republicii Moldova la Tribunalul Internațional de 

judecare a crimelor comunismului, lansat la 

Tallinn  în 2015 de Letonia, Lituania, Estonia, 

Polonia și Ucraina. 

Voi acorda un milion de cetățenii fraților noștri de 

peste Prut – ca să poată vota pentru unire aici, în 

Republica Moldova și să putem sorbi Prutul dintr-

o înghițitură, desființând frontiera odată și pentru 

totdeauna! 

Voi pune moratoriu asupra distincțiilor de stat, 

pentru aceasta voi conveni cu președintele 

României să acordăm distincțiile României celor 

mai merituoși dintre voi, care au muncit cu 

adevărat cu abnegație pentru familie și societate. 

Voi insista asupra modificării legislației pentru a 

aduce procurori și judecători din România, de la 

DNA – doar atunci vom putea judeca marii corupți 

– demnitari de rang înalt  și le vom confisca

averile până la rudele de gradul trei, așa cum se 

procedează în România.  



 

 
 

 

Voi impune amendarea legislației financiar-bancare 

pentru a interzice deținerea de acțiuni în băncile din 

Republica Moldova de către firme înregistrate în zone 

off-shore. Voi cere investigarea internațională a 

furtului miliardului și confiscarea extinsă a averilor de 

la cei care l-au furat. 

 

Voi contribui la crearea cât mai urgentă a Fondului 

Unirii cu cel puțin 10 miliarde de euro pentru 

următorii trei ani, din care să fie plătite pensii și salarii 

la nivelul celor din România, să fie construite drumuri 

europene ca în România, să fie reconstruite școli, 

grădinițe și spitale.  

 

 
 

Fondul Unirii ne va ajuta să construim autostrada 

Chișinău București și Chișinău – Iași. Banii din 

Fondul Unirii vor fi utilizați pentru construcția 

gazoductului Iași – Chișinău și altor conexiuni ce vor 

asigura cu gaz natural toată Republica Moldova, astfel 

vom scăpa de gazul rusesc pe care l-am cumpărat cu 

zece prețuri de-a lungul anilor.  

 

Fondul Unirii va permite interconectarea rețelelor de 

energie electrică prin liniile de înaltă tensiune Suceava 

–Bălți și Isaccea – Vulcănești. România ne va furniza 

energia electrică și nu vom mai plăti în buzunarele 

demnitarilor corupți de la Chișinău milioane de euro 

spălate prin firme fantome din zona separatistă 

nistreană. 
 

 

Voi stopa transnistrizarea Republicii Moldova prin 

denunțarea acordului Snegur – Elțin din 1993 și 

retragerea armatei a 14-ea din zona separatistă. 

Voi cere transformarea formatului de negocieri 

5+2, excluzând administrația separatistă de la 

Tiraspol din formatul de negocieri și solicitând 

includerea României în acest format. Voi cere 

tuturor organismelor internaționale înlocuirea 

forțelor pacificatoare rusești cu o misiune 

internațională civilă sub egida ONU. Mă voi 

opune categoric cedărilor care se fac în fața 

separatiștilor din stânga Nistrului și nu voi permite 

federalizarea Republicii Moldova. 
 

 
 

Voi cere modificarea legislației pentru a schimba 

structura Consiliului de Securitate al Republicii 

Moldova, prin includerea în componența lui a 

personalităților importante, experți, demnitari din 

România, SUA, UE și NATO. 

 

Voi propune o nouă legislație în domeniul social, 

care va prevedea unificarea sistemului de pensii și 

va exclude pensiile speciale de zeci, chiar sute de 

mii de lei, plătite foștilor kgb-iști, nomenclaturiști 

și generali sovietici, va anula pensiile pentru foști 

înalți demnitari de stat.  

 

 



Voi discuta cu președintele României pentru a 

demara procesul de unificare a sistemului diplomatic. 

Vom avea câte o singură ambasadă în țările din lume 

pentru ambele state românești.  

Voi propune nouă legislație pentru restructurarea 

teritorial-administrativă a Republicii Moldova, cu 

trecerea la câteva județe și descentralizarea deplină a 

puterii locale după modelul României.  

Voi insista asupra unificării armatei române cu cea 

din Republica Moldova pentru a spori capacitatea de 

apărare a cetățenilor din Republica Moldova în cazul 

unui pericol militar în regiune. Voi promova 

unificarea vămilor la frontiera cu România. 

Voi garanta respectarea drepturilor atât a majorității 

românești a cetățenilor Republicii Moldova, cât și a 

tuturor minorităților conviețuitoare, așa cum sunt ele 

respectate în România – în deplină conformitate cu 

tradițiile și normele Uniunii Europene. 

Voi propune o nouă legislație lingvistică, prin care 

limba română să devină de facto limbă oficială în 

Republica Moldova la toate nivelele.  Voi insista 

asupra creării departamentului de politici lingvistice 

pe lângă ministerul educației și cercetării, pentru a 

asigura implementarea programelor eficiente de 

studiere a limbii române de către reprezentanții 

minorităților etnice. Noua legislație lingvistică va 

combate propaganda rusească nocivă și va promova 

românizarea spațiului informațional din Republica 

Moldova. 

În ziua când Unirea Republicii Moldova cu 

România se va produce – voi depune 

mandatul de președinte și nu voi pretinde la 

nicio funcție publică în Țara Românească 

Reîntregită.  

Stimați cetățeni ai Republicii Moldova, 

Vă îndemn să aveți încredere în profesorul 

Ana Guțu – ea va fi președintele vostru, 

președintele Unirii. 

Nu mai dați crezare proiectelor stataliste! 

Republica Moldova nu poate exista de una 

singură ca stat independent. 

Doar împreună cu România vom avea o viață 

decentă.  

Nu mai este timp de pierdut! 

Împreună facem Unirea! 

Așa să ne ajute Dumnezeu! 

www.anagutu.net 

www.dreapta.md 

http://www.anagutu.net/
http://www.dreapta.md/



