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„VREM DOMNI PĂMÂNTENI!!!”, Tudor Vladimirescu-1821 

„Patria se cheamăpoporul, iar nu tagma jefuitorilor” 

DOAR UN PREȘEDINTE ROMÂN VA OPRI HOLOCAUSTUL 

ÎMPOTRIVA ROMÂNILOR, VA DEZVOLTA ȘI VA REÎNTREGI 

ROMÂNIA NOASTRĂ! 

„HAI SĂ DĂM MÂNÂ CU MÂNĂ CEI CU INIMA ROMÂNĂ”!  

„UNIREA FACE PUTEREA!” 



VA AVEA ROMÂNIA POST-DECEMBRISTĂ  

PRIMUL PREȘEDINTE ROMÂN  

DIN NOIEMBRIE 2019? 

 

Marea majoritate a cetățenilor români nu au fost informați și nu știu că toți Președinții României, aleși în 

perioada 1990-2014, respectiv Ion Ilici Marcel Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Klaus 

Werner Iohannis, sunt alogeni. Cu toții au ascuns cu grijă adevărata lor origine etnică, a părinților și 

bunicilor. Toți au intrat de bunăvoie și au activat în Partidul Comunist Român. După lovitura de stat din 

decembrie 1989, cu toții s-au transformat în democrați capitaliști și au condamnat, doar în vorbe, 

Comunismul, dar nu și pe comuniștii din etnia lor. Se pare că, unii dintre ei au fost colaboratori ai 

Securității, iar alții au grade mari în Serviciile Secrete străine.  

Pentru alegerile prezidențiale din noiembrie a.c. se încearcă repetarea aceluiași scenariu referitor la 

ascunderea Adevărului privind: etnia candidaților, a părinților și bunicilor acestora; religia lor; dubla 

cetățenie; apartenența la Serviciile Secrete străine; legăturile cu O.N.G.-urile finanțate de miliardarul Soros 

etc. 

Candidații anunțați, până acum, de partidele politice parlamentare pentru alegerile prezidențiale și care 

sunt mediatizați prin sondajele de manipulare a alegătorilor sunt cu toții alogeni. Stăpânii străini ai 

României, cei care organizează și controlează alegerile prezidențiale din noiembrie a.c. au programat ca să 

le ofere, din nou, șansa românilor să aleagă un alogen în funcția de Președinte al țării.  

Singurul partid politic care a desemnat, la Congresul din 15 decembrie 2018 de la Alba Iulia, un 

candidat român la funcția de Președinte al țării noastre este Partidul România Noastră. Ca urmare, alegătorii 

români din Țara-Mamă și românii alungați pretutindeni de Regimurile post-decembriste, au șansa să aleagă 

pe primul Președinte român al României, din ultimii 30 de ani. 

 
 Dr.Gheorghe Funar 

Președinte al Partidului România Noastră,  

Candidat la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie 2019 

 

Dragi prieteni, dragi români.  

Veniți cu noi toți cei care IUBIȚI POPORUL ROMÂN și ROMÂNIA! 

Veniți cu noi să NORMALIZĂM ROMÂNIA NOASTRĂ! 

Veniți cu noi toți cei care dorițisă vă înscrieți în Partidul România Noastră, toți cei care doriți să 

contribuiți într-un fel sau altul la promovarea și susținerea partidului, precum și a candidatului acestuia la 

președenția României, la alegerile din 10 noiembrie 2019! 

Susțineți-l cu semnătura și cu votul dumneavoastrăpe domnul GHEORGHE FUNAR, președintele 

PARTIDULUI ROMÂNIA NOASTRĂ, singurul ROMÂN care candidează la președenția României! 

Conform legislației, Legea nr.148 din 24 iulie a.c., la art.4, s-a stabilit că un alegător poate semna 

listele pentru mai mulți candidați. 

Oferta noastră electorală o găsiți și pe pagina de Facebook a partidului, unde așteptăm opiniile 

dumneavoastră. 

Intrați în posesia Listelor cu semnături,accesândpagina de Facebook a Partidului România Noastră 

Organizația Cluj saua județuluiîn care vă aflați! 

Ne puteți contactași la telefonul afișat. 

Distribuiți și semnați Listele de susținători ai domnului dr.GHEORGHE FUNAR, dumneavoastră și 

membrii familiei, rudele, prietenii, cunoștiințele dumneavoastră cu drept de vot, recuperați-le, iar până la 

sfârșitul lunii AUGUST 2019, expediați-le la adresa: 

Partidul România Noastră, 

Candidat Gheorghe Funar, 

Cluj-Napoca, str.Câmpului, nr.252,Jud. Cluj, 

Telefon 0755 322 329. 

 

„HAI SĂ DĂM MÂNÂ CU MÂNĂ CEI CU INIMA ROMÂNĂ!” 

„DREPTATE ȘI FRĂȚIE”pentru binecuvântata Românie!  

 

Mîndru Petru, 
Director de campanie electorală prezidențială,  

Secretar general al Partidului România Noastră. 



A. Principalele OBIECTIVEpe care PARTIDULUI ROMANIA NOASTRĂ și candidatului nostru la președenția 

României, domnul GHEORGHE FUNAR, le promovează la alegerile din 10 noiembrie 2019 sunt: 

1. REVENIREA la CONDUCEREA ROMÂNIEI A ROMÂNILORînlăturați prin LOVITURA DE STAT din 

1989 de regimurileantiromânești ale alogenilor Iliescu, Constantinescu, Băsescuși Iohannis; 

2. OprireaHolocaustuluiîmpotrivaPoporuluiRomân,a alungării românilor din țară și revenirea celor plecați; 

oprirea desproprietăririi, a dezrădăcinării și deznaționalizării românilor din țară și din teritoriile ocupate; 

3. Oprirea RETROCEDĂRILOR și PRIVATIZĂRILOR ILEGALE,a distrugerii locurilor de muncă ale 

românilor, interzicerea VÂNZĂRII PĂMÂNTULUI la străini,pedepsirea vinovaților; 

4. OPRIREA ÎNDATORĂRII ȚĂRII, reglementarea sistemului bancar și a datoriilor românilor la bănci, 

pedepsirea vinovaților pentru distrugerea sistemului bancar românesc; readucerea BNR sub controlul României; 

5. CREAREA de LOCURI DE MUNCĂ pentru români din țară și pentru cei alungați în străinătate, pedepsirea 

vinovaților pentru distrugerea milioanelor de locuri de muncă; 

6. SALARIZAREA ROMÂNILOR la nivelul salarizării angajaților din UE. La muncă și pregătire egală-

salarizare egală!; 

7. Lichidarea SĂRĂCIEI și oprirea SĂRĂCIRII românilor. Creșterea bunăstării lor prin aplicarea punctelor 1-30;  

8. IMPOZITAREA generală ECHITABILĂ, REDUCEREA DECALAJELOR DINTRE BOGAȚI ȘI SĂRACI; 

9. Controlul LEGALITĂȚII AVERILOR, CONFISCAREA celor obținute ilegal și pedepsirea vinovaților. 

10. Respectarea prevederilor art.3 alin.(4) din Constituția României privind INTERZICEREA COLONIZĂRII 

altor populații în România și repatrierea în țara lor a celor deja colonizați în România, pedepsirea vinovaților de 

încălcarea Constituției; 

11. INFORMATIZAREAsocietății și dezvoltarea foarte puternică a CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE; 

12. Oprirea DISTRUGERII SATULUI ROMÂNESC, repopularea și modernizarea lui, crearea de locuri de muncă 

la țară. Dezvoltarea infrastructurii edilitare și agricole, a prestărilor de servicii, în special cele pentru agricultură.  

13. Oprirea exportului de gaz și INTRODUCEREA ALIMENTĂRII CU GAZ în toate gospodăriile românești; 

14. Stimularea CREȘTERII DEMOGRAFICE, protejarea FAMILIEI CREȘTINE TRADIȚIONALE formată 

din bărbat și femeie; 

15. Modernizarea SISTEMULUI de SĂNĂTATE, interzicerea otrăvirii și îmbolnăvirii populației cu ADITIVI 

ALIMENTARI, medicamente și alimente modificate genetic; Dezvoltarea medicinei preventive și alternative; 

16. Modernizarea ÎNVĂȚĂMÂNTULUI și creșterea unor cetățeni LOIALI, calificați și folositori României; 

17. Modernizarea șidepolitizareaadministrației țării, optimizareaORGANIZĂRII ADMINISTRATIVE; 

18. Întărirea capacității de APĂRARE și a SECURITĂȚII țării, dezvoltarea și modernizarea industriei de apărare; 

19. Înlăturarea consecințelor Pactului Ribentrop-Molotov și REÎNTREGIREA ROMÂNIEI; 

20. Reindustrializarea ROMÂNIEIcu bani publici, valorificarea resurselor solului și subsolului în folosul 

românilor. Interzicereaexploatăriigazelor de șistprin fracturare hidraulică și a folosiriicianuriiînminerit; 

21. Dezvoltarea și MODERNIZAREA ECONOMIEI,dezvoltarea tuturor ramurilor economice pentru satisfacerea 

tuturor nevoilor societății.Lichidareastatutului de NEO-COLONIE; 

22. Dezvoltarea unei AGRICULTURI MODERNE, ecologice. Realizarea unui Sistem Național deIRIGAȚII și 

de Protecție laINUNDAȚII, după un Program Național Unitar; realizarea de perdele forestiere de protecție; 

23. Oprirea DEFRIȘĂRII PĂDURILOR, reîmpădurirea țării, protecția mediului, lucrări de îmbunătățiri funciare; 

24. EliminareaDISCRIMINĂRII ROMÂNILOR,sancționareaANTIROMÂNISMULUIși a lipsei de 

loialitate,introducereaSERVICIULUI MILITARalternativși a JURĂMÂNTULUI de credințăfață de 

ROMÂNIA; 

25. Pedepsirea cu ÎNCHISOAREA PE VIAȚĂ a criminalilor, a pedofililor, a 

violatorilorșicastrareachimicăaacestora din urmă. Aceeașipedeapsășipentru TRĂDĂTORI, SABOTORI și 

NIHILIȘTI, confiscareaaveriilor. 

26. ÎNLĂTURAREA DICTATURIIactuale a minoritarilorși a puterilorstrăine, 

instaurareaadevărateiDEMOCRAȚIIprinconducereaRomânieinoastre de 

cătrePoporulRomânprinreferendumurinaționaleînproblemeledeosebit de importantepentruprezentulșiviitorullui; 

27. RespectareaSEPARAȚIEIputerilorîn stat, DEPOLITIZAREAjustiției, RESPONSABILIZAREApoliticienilor, 

judecătorilor, procurorilor, funcționarilorpublici, a tuturorcetățenilorțării; 

28. Sancționarea TRĂDĂTORILOR, SABOTORILOR, NIHILIȘTILOR și a celor care lezeazăpoporulromân, 

insultăsimbolurilenaționale ale statuluiromân: imnul de stat, drapelul, istoria, limba, religia etc. 

Aplicareaprevederilorlegale, scoatereaînafaralegii a partidelorșiaaltorentități care promoveazăantiromânismul. 

29. AflareașirăspândireaADEVĂRULUIprivind: Istoria, Limba, Scrierea, Religia, Cifrele, 

CulturașiCivilizațiapoporuluiroman. Educareapatriotică a TINERETULUI, asigurarealocurilor de 

muncăpentrutoțiabsolvenții.  



30. Relații de PACE ȘI COLABORARE cu UE, NATO și cu celelalte state ale lumii pe baza principiilor 

respectării independenței, suveranității și integrității teritoriale, a respectului și avantajului reciproc. 

 

Mîndru Petru, Director de campanie electorală prezidențială, Secretar general al Partidului România Noastră. 

 

B. După referendumul din 26 mai 2019, Președintele României, Klaus Werner Iohannis, acționează în mare grabă 

pentru o revizuire formală a Legii fundamentale a țării astfel încât referendumul național să fie organizat 

simultan cu alegerile prezidențiale din noiembrie a.c. cu scopul acestuia de a obține un nou mandat la Palatul 

Cotroceni. 

Partidul România Noastră (P.R.N.) se pronunță pentru o revizuire de fond a Constituției bazată pe 

experiența și realitățile din perioada 1989-2019, care să asigure dezvoltarea economico-socială a țării 

noastre și transformarea Poporului Român într-un Popor Fericit!Principalele modificări și completări ale 

textelor din Constituția României pe care le propune Partidul România Noastră spre dezbatere publică sunt 

următoarele: 

1. În România este interzisă vânzarea pământului sfânt la străini. Străinilor le este interzis să cumpere și să dețină 

în proprietate pământ românesc. Terenurile vândute străinilor în perioada 1989-2019, vor fi răscumpărate de 

Guvernul României și folosite pentru împroprietărirea românilor de pretutindeni care se întorc în Țara-Mamă. 

Cetățenii români care vând terenuri străinilor sunt condamnați la închisoare pe viață și le este confiscată 

întreaga avere. 

2. Bogățiile naturale de pe teritoriul României sunt monopol de stat și sunt exploatate în interesul Poporului 

Român. Valorificarea bogățiilor naturale ale Poporului Român se face  numai prin contracte de împărțire a 

producției, astfel încât cel puțin 70% din valoarea producției fizice obținute să intre în Bugetul Statului Român. 

Din această sumă, anual, 50% se împarte și se virează în cont la fiecare cetățean român născut pe teritoriul 

României. 

3. Statul Român trebuie să asigure și să susțină financiar creșterea demografică a populației, repopularea satelor, 

păstrarea credinței și a tradițiilor strămoșești multimilenare. Alocația de stat pentru fiecare copil născut și 

crescut în România este egală cu salariul minim pe economie. 

4. Statul Român sprijină și asigură reindustrializarea României și locuri de muncă bine plătite pentru toți românii, 

cel puțin la nivelul mediu din Uniunea Europeană. 

5. Statul Român asigură gratuitate în domeniul învățământului și ocrotirii sănătății pentru toți cetățenii români care 

au domiciliul în România și trăiesc în țara noastră. 

6. În România este interzisă folosirea aditivilor alimentari cancerigeni, a produselor modificate genetic, a 

drogurilor și produselor etnobotanice. Persoanele fizice care introduc, dețin sau distribuie și comercializează, 

respectiv consumă astfel de produse în România sunt condamnate la închisoare pe viață și nu pot fi eliberate 

condiționat, grațiate sau amnistiate. 

7. Din Produsul Intern Brut (P.I.B.) se alocă anual, cel puțin: 8% pentru Sănătate; 7% pentru Învățământ; 4% 

pentru Armată; 2% pentru Dezvoltarea Rurală; 1% pentru Săpături arheologice, conservarea și protejarea 

vestigiilor istorice și a muzeelor. 

8. Pentru învățământul general obligatoriu, Statul Român este obligat să asigure câte o școală în fiecare sat. 

9. Curtea Constituțională se pronunță asupra constituționalității tuturor legilor, înainte de promulgarea acestora. 

10. Statul Român este obligat să asigure locuri de muncă pentru toți românii, repatrierea milioanelor de români 

alungați pretutindeni, precum și refacerea sistemului bancar românesc. 

11. În România este interzisă exploatarea gazelor de șist prin fracturare hidraulică. 

12. Statul Român asigură egalitatea între toți cetățenii din România prin eliminarea discriminărilor și privilegiilor 

dintre români și cetățenii aparținând minorităților etnice. În România toți cetățenii sunt români și sunt egali în 

drepturi și obligații. 

13. În România este interzisă retrocedarea în natură a imobilelor revendicate. Persoanele îndreptățite sunt 

despăgubite cu o sumă maximă de 500.000 lei. 

14. În România se anulează toate retrocedările ilegale de clădiri, terenuri și păduri din perioada post-decembristă și 

se sistează plata chiriilor și subvențiilor către persoanele juridice și persoanele fizice care au dobândit ilegal 

imobile. 

15. Statul Român sprijină familia tradițională creștină, formată din bărbat și femeie. În România sunt interzise 

căsătoriile între persoane de același sex, precum și manifestările publice ale acestora. 

16. În România este interzisă adopția copiilor cu cetățenie română de către persoane fizice străine și a minorilor 

români de către homosexuali sau lesbiene.  

17. Statul Român asigură pentru toți pensionarii un nivel al pensiilor cel puțin la nivelul mediu din Uniunea 

Europeană și un nivel de trai decent. 



18. Cetățenii români care au dobândit cetățenia altui stat, precum și cei care au fost racolați de serviciile secrete 

străine nu au voie să fie aleși sau numiți în funcții publice în România, atât la nivel național cât și la nivel 

județean sau local. Cetățenii români care au dublă cetățenie nu au voie să ajungă să dețină demnități civile sau 

militare. 

19. Sunt interzise partidele politice, asociațiile sau fundațiile constituite pe criterii etnice și cele care au acționat sau 

acționează împotriva Statului național unitar român, integrității sale teritoriale, Limbii Române, Drapelului 

României sau  Imnului Național. 

20. Sunt expulzați din România cetățenii care nu sunt loiali Statului Român, care nu cunosc Limba Română, care 

aduc atingere simbolurilor noastre naționale, care se pronunță sau acționează pentru orice fel de autonomie sau 

drepturi colective, precum și membrii organizațiilor paramilitare. 

21. Încălcarea jurământului depus de persoanele care sunt alese sau numite în funcții publice se sancționează cu 

încetarea mandatului sau demiterea din funcție, după caz. 

22. Mandatul de senator sau de deputat încetează în cazul migrației politice, de la data acesteia. 

23. Nimeni nu poate fi în același timp senator, deputat și ministru. 

24. Guvernul elaborează anual proiectul Legii Bugetului de Stat cu excedent bugetar. Datoria publică nu poate 

depăși 20% din Produl Intern Brut (P.I.B.). 

25. Statul Român asigură, anual, realizarea unui Program național de împăduriri astfel încât suprafața împădurită a 

României să fie de cel puțin 30% din teritoriul țării noastre. 

26. Rezerva de aur și rezerva valutară a Poporului Român, aflate în administrarea Băncii Naționale a României, se 

valorifică pentru dezvoltarea multilaterală a economiei naționale și creșterea rapidă a nivelului de trai al 

cetățenilor români. 

27. În România este interzisă orice denumire de județ, localitate, stradă, piață publică, instituție publică scrisă  într-o 

altă limbă decât Limba Română, limba oficială în țara noastră. 

28. Statul Român are obligația să adopte și să aplice legi pentru sancționarea oricăror forme de antiromânism.  

29. Parlamentul României este bicameral și este format din 300 de parlamentari. 

30. Președintele României, membrii Guvernului, senatorii și deputații nu au imunitate pe perioada mandatului lor. 

Este interzis Senatului și Camerei Deputaților să blocheze cercetarea penală a unor parlamentari. 

31. Parchetul este obligat să se autosesizeze în cazul cetățenilor care încalcă prevederile din Constituția României și 

pentru faptele penale săvârșite de cei aleși sau numiți în funcții publice. 

32. Guvernul poate emite anual, cel mult cinci ordonanțe de urgență. 

33. Este interzisă exproprierea proprietăților românilor, cu excepția unor investiții de interes public realizate de 

Statul Român și în interes național. 

34. Președintele României este obligat ca, anual, să prezinte în Parlament un 

„RaportprivindStareaNațiuniiRomâne” și un „Raportprivindstarea de sănătate a 

populațieiRomânieișievoluțiademografică”. 

35. Cetățenii care încalcăConstituțiaRomânieisuntpedepsiți cu închisoare de la 7 la 10 ani. Faptele care 

încalcăprevederile din ConstituțiaRomâniei nu se prescriu, iarceicondamnați nu beneficiază de 

reducereasaugrațiereapedepselor. 
 

Dr.Gheorghe Funar 

Președinte al Partidului România Noastră,  

Candidat la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie 2019 
 


