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SĂ CONSTRUIM NOUA CAPITALĂ  
A ROMÂNIEI EUROPENE, 

DACOROMÂNIDAVA, ÎN �INUTUL COVASNEI! 
 

      PARTIDUL ROMÂNIEI EUROPENE – PRE, partid na�ional cu voca�ie europeană, 
propune  tuturor cetă�enilor români, fără deosebire de na�ionalitate, precum �i celor de 
pe teritoriul întregii Europe, construirea unei noi capitale pentru România Europeană în 
mijlocul României, în �inutul Covasnei. 
     Actuala capitală, Bucure�ti, în plină reabilitare �i reconstruc�ie, mai necesită câteva 
decenii pentru a deveni o metropolă culturală �i economică, locuibilă în condi�ii 
civilizate, sănătoase pentru locuitorii ei. În marea metropolă aerul devine din ce în ce mai 
greu de respirat, circula�ia este bulversată, iar via�a bucure�tenilor a devenit de 
nesuportat. Frumoasa �ară a Bârsei, veche �ară a strămo�ilor nostri daci, cunoscută din 
documente antice ca fiind locuită de triburile dacilor secuia, se află în centrul �ării �i oferă 
loca�ia ideală pentru noua capitală în care se va muta administra�ia centrală a României. 
De aici s-ar conduce �ara mai bine, s-ar asigura legăturile mai rapide cu toate �inuturile 
României, cu Moldova de peste Prut �i alte �inuturi locuite de românii de dincolo de 
grani�ele politice ale României. 
   În felul acesta apropiem guvernarea �ării de to�i cetă�enii României, inclusiv fa�ă de 
cetă�enii români de na�ionalitate secuiască �i maghiară, venim în întâmpinarea 
dorin�elor arzătoare de dezvoltare armonioasă a tuturor locuitorilor României, conform 
interesele europene ale comunită�ilor locale. Ne gândim �i la interesele vitale ale 
cetă�enilor de na�ionalitate secuiască �i maghiară care au �i ei dreptul la o dezvoltare pe 
deplin europeană a acestor meleaguri în care românii, urma�i de două ori milenari ai 
vechilor daci, secuii �i ungurii trăiesc de sute de ani împreună.  
     Un astfel de proiect va permite administra�iei centrale transferate într-o zonă mai 
aerisită, înconjurată de păduri �i izvoare de munte, să lucreze în lini�te �i pace pentru 
binele �ării, pentru coeziunea na�ională �i solidaritatea tuturor cetă�enilor săi. Astfel, 
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administra�ia �ării va putea deveni cu adevărat europeană într-o capitală nouă, modernă 
pentru mileniul III, demnă de o Românie care este cea de-a �aptea putere europeană �i 
care este, concomitent, �i un important membru al N.A.T.O. A�a au procedat �i alte state 
ale lumii care �i-au construit capitale noi, precum Brazilia, fiind mai u�or de construit o 
capitală de la început decât de reconstruit ceva vechi �i de adaptat la noile cerin�e ale 
vie�ii din secolul XXI. 
    Desigur, este posibil ca Guvernul să motiveze că nu are bani pentru un astfel de proiect 
esen�ial. 
    De aceea, facem apel la oamenii de afaceri, la marii investitori, arhitec�i, proiectan�i, 
constructori, muncitori, pentru a achizi�iona terenurile necesare începerii construirea noii 
capitale, respectând arhitectura europeană �i tradi�ională dacoromânească. Vom 
deschidem liste de subscrip�ie publică pentru ca to�i aceia care îmbră�i�ează această 
ideie să contribuie prin dona�ii la realizarea ei sub deviza ”Da�i 100 de euro pentru noua 
capitală a României Europene!” 
    Această capitală, pe care noi, ini�iatorii, o numim DACOROMÂNIDAVA, în câteva 
decenii, ar putea deveni din capitala de vară a României, adevărata capitală a României 
Europene, un municipiu cu o popula�ie de aproximativ 1,5 – 2 milioane de locuitori. Ea ar 
fi cu adevărat căminul patriei comune a tuturor na�ionalită�ilor, în care să locuiască �i să 
muncească împreună. Acest proiect ar putea atrage investi�ii europene considerabile �i ar 
deschide front de lucru, inclusiv pe cei pleca�i în străinătate să lucreze pe �antierele 
Europei, contribuind din plin la dezvoltarea acestui �inut �i la ridicarea nivelului de trai al 
tuturor locuitorilor săi la nivelul standardelor europene. Apoi vom cere prin referendum 
transferarea capitalei modificarea Constitu�ia României în acest sens.  
  Alte detalii, observa�ii �i sugestii, precum �i rela�ii se pot afla la adresele, telefoanele 
�i site-ul PRE. 

  
Dr. Geo STROE,                                                                                      Bucure�ti, 13 

martie 2008 
 
Pre�edinte fondator al  
Partidului României Europene- PRE 
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