
MESAJ CĂTRE NEAMUL ROMÂNESC 

Mitinguri, da, dar cine va câştiga alegerile? 

Dacă mitingurile continuă cu hotărâre şi Parlamentul va vota împotriva 

înstrăinării Roşiei Montane, guvernul ar trebuie  să cadă şi vom avea alegeri 

anticipate. Cu cine vom vota? Avem un partid al nostru? 

Dacă mitingurile continuă cu hotărâre şi Parlamentul nu va vota împotriva 

înstrăinării Roşiei Montane, se va institui o Stare de Revoluţie şi Parlamentul cu 

toate partidele constitutive ar fi posibil să fie desfiinţat şi vom avea alegeri 

anticipate. Cu cine vom vota? Avem un partid al nostru? 

 Da , Revoluţionarii pot prelua puterea şi organiza alegeri libere. Avem un partid 

al nostru? 

Dacă nu vor fi alegeri anticipate, atunci când vor fi alegerile generale de la 

timpul stabilit, cu cine vom vota? Avem un partid al nostru? 

Un partid al nostru înseamnă un partid care are un program clar, prin care noi, 

românii să redevenim stăpânii României. 

Citiţi cele trei pagini care urmează, nu veţi întâlni aşa ceva la nici un 

partid.  

Partidul Dacia Eternă   

 E vorba de un act de agresiune împotriva unui popor care îşi pierde teritoriul 

statal 

1) Răspundeţi la o singură întrebare 

De ce, după răsturnarea comunismului, în Decembrie 1989, tractoarele, în 

primăvara anului 1990, nu au mai arat suprafaţa agricolă a ţării, în cadrul 

arăturilor şi semănăturilor de primăvară?! Trecuseră doar cîteva luni, din 

toamna anului 1989, când lucrările agricole cu mijloace mecanizate, fuseseră 

efectuate în întrega Românie. 

Până acum întreaga suprafaţă agricolă a României fusese arată şi cultivată. 

De ce, după Decembrie 1989, după restituirea pâmântului către ţăranul 

român, tractoarele nu au mai arat ogoarele ţării?! 

Ţăranul român nu a mai avut cu ce să are pâmântul. 

 Până acum întreaga suprafaţă agricolă a ţării fusese arată. 



Guvernanţii respectivi vor răspunde, în faţa justiţiei, la această întrebare. În 

cadrul dreptului la apărare, pot apela la avocaţi din SUA, din Uniunea 

Europeană, sau de oriunde din lume. 

Acest proces va fi declanşat de Partidul Dacia Eternă. 

2)  Să redevenim stăpânii României! Se poate! 

 -Din programul Partidului Dacia Eternă- 

Se poate! Pe o cale strict legală!   
După Decembrie 1989 ţăranului român i s-a restituit pământul. Foarte bine! 
Dar ţăranului român nu i s-a restituit încă întreaga proprietate. Între cele două 
războaie mondiale pământul se lucra cu tractoare, cu alte utilaje, cu plugul şi 
grapa tracte de boi, cai, bivoli şi cu alte unelte agricole. Pentru acele  vremi se 
ajunsese la o bună producţie agricolă, recunoscută ca atare pe plan european. 
După război, în Republica Socialistă Româmia, cu aceleaşi modalităţi de 
cultivare a pământului, s-a contribuit la plata de mai multe ori a impunerilor de 
război din partea URSS. Ţăranului român i s-a luat nu numai pământul, ci şi 
utilajele mecanice, animalele, uneltele agricole, carăle, căruţele. Ţăranul 
român, cu aceste posibilităţi de lucrat pământul, a contribuit, treptat, ca 
România să aibă tractoare şi utilaje agricole moderne. Întregul pământ arabil al 
României, în 1989, era lucrat,  irigat şi mecanizat. După Decembrie 1989, noii 
conducători ai României au restituit ţăranului român pământul. Guvernanţii  
trebuie să răspundă la întrebarea de ce utilajele agricole nu au pornit la lucru 
pe pământul restituit? Prin această hotărâre s-a oprit producţia agricolă a 
României. Pământul ţării, unul din cele mai roditoare ale Europei, a rămas 
nelucrat. România a fost  invadată de produsele agricole, alimentare, ale ţărilor 
europene. România poate alimenta  60 de milioane de oameni, populaţia 
României, azi, fiind de vreo 18 milioane de locuitori. Fie să avem în vedere doar 
agricultura şi se poate constata că România ar fi făcut faţă perioadei de criză 
economică. O bună parte din împrumuturile de zeci şi zeci de miliarde de euro, 
ies din ţară, spre ţările europene, pentru alimente. Împrumutăm pentru alţii. 
De ce au fost oprite utilajele agricole să are pământul ţării? S-a premeditat 
vânzarea acestui pământ?! Guvernele care au urmat guvernării lui Petre 
Roman, împrumută şi iar împrumută, zeci de miliarde de euro. Numai cu zece 
miliarde de euro România ar fi ieşit din criza economică , iar românii bejeniţi în 
toată Europa în căutare de lucru, s-ar fi întors pe pământul moşilor şi 
strămoşilor, la un câştig bun. În doi ani ar fi reirigat întreaga Românie, ar fi 
cumpărat utilaje agricole moderne, o fabrică pentru astfel de utilaje, ar fi arat şi 
semănat peste tot şi ţara nu ar mai fi fost de vânzare. Profitul în agricultura 
Europei este mare. Nu ar mai fi trebuit să împrumutăm euro de la FMI. Banii nu 



ar mai fi ieşit din ţară pe produsele alimentare. Sunt aceste guverne complice 
cu guvernul  care nu a trimis la lucru utilajele agricole, complice la planul de 
vânzare a pământului României către străini?  
Partidul Dacia Eternă va da în judecată guvernele de după Decembrie 1989. Va 
naţionaliza pământul cumpărat până acum, de către stăini, cu despăgubire 
absolut corectă, despăgubire cu preţul cu care l-au cumpărat. România, acum, 
în plină criză economică, poate plăti aceste despăgubiri. Până acum pământul 
ţării a fost vândut la un preţ foarte ieftin. Prevenim pe străinii care se vor 
repezi să cumpere pâmânt, începând cu 1 ianuarie 2014, că acesta va fi 
naţionalizat fără despăgubiri, le va fi confiscat. E vorba de un act de agresiune 
împotriva unui popor, care îşi pierde teritoriul statal. 
Retrocedarea utilajelor agricole faţă de ţăranul român nu a avut loc. A fost  
forţat astfel să nu poată lucra pâmântul, să-l vândă străinilor? Ţara nu este de 
vânzare! Cei vinovaţi de acestă situaţie vor răspunde în faţa justiţiei. 
Ne vom recupera şi  bogăţiile subsolului. 
Gheorghe Gavrilă Copil, 
preşedintele Partidului Dacia Eternă, 
în curs de înfiiţare  
gheorghegavrilacopil@yahoo.com 
Tel. 0720127570 / 0245663428 
www.noidacii.ro  
 
3) Revenirea la Regalitate. Se poate? 
Regalitatea în România se va rezolva, având în vedere trei componente: 
REGALITATEA AUTOHTONĂ, REGALITATEA STRĂINĂ (actuala, de Hohenzollern) 
şi REPUBLICA. Regalitatea străină a fost impusă  din exteriorul ţării.  
REGALITATEA AUTOHTONĂ este formată din regii noştri şi domnitorii noştri. Îi 
avem în inimile noastre pe Burebista, Decebal, Mihai Viteazu, Al. Ioan Cuza, 
Dreptcredinciosul Ştefan cel Mare şi Sfânt, Sfântul Constantin Brâncoveanu, 
Sfântul Neagoe Basarab şi alţii şi alţii, e plină istoria noastră multimilenară de 
regi şi domitori iubitori de Neam, adesea cu preţul jertfei supreme. Sunt şi alte 
denumiri pentru unii conducători de formaţiuni statale mai mari sau mai mici. 
Împreună cu ei, am supravieţiut celor mai teribile încercări ale istoriei! 
Regalitatea autohtonă este un dat al funcţionării societăţii dacilor dealungul 
mileniilor, din vremi străvechi, până azi şi până mereu. Nu trebuie să acceptăm 
ca regii noştri, domnitorii noştri să fie ignoraţi, când e vorba să avem în vedere, 
dacă regalitatea va reveni sau nu în fruntea ţării. Regalitatea autohtonă îşi are 
şi  componenta din Imperiul Roman-fie să-i amintim pe împăratul Galeriu, pe 
Sfântul Constantin cel Mare, pe strănepotul lui Decebal, generalul Regalian, 
proclamat imperator, eliberatorul Daciei lui Burebista, asasinat, pe 
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Dreptcredinciosul Justinian, întemeietorul Arhiepiscopiei Justiniana Prima, 
arhiepiscopia dacilor. 
REGALITATEA STRĂINĂ (actuala, de Hohenzollern) este formată din regii Carol I, 
Ferdinand, Carol al II-lea şi actualul rege Mihai. Nu trebuie ignoraţi nici aceşti 
regi, ei fiind tot ai noştri. 
Cele de mai înainte mai degrabă incită la discuţii. Aşa ceva am dorit. Dar 
punctele de vedere, opiniile pro şi contra să fie expuse cu decenţă. Doar după 
cîţiva ani de activitate publică pentru toate cele trei forme, se poate vorbi 
despre un referendum. 
Gheorghe Gavrilă Copil, 

preşedintele Partidului Dacia Eternă, 

în curs de înfiinţare 

gheorghegavrilacopil@yahoo.com 

tel. 0720127570 / 0245663428 

Cum trebuie să procedăm? Partidele puterii îşi înfiinţează partide de rezervă, 

alternative, sau partide satelit-completează listele necesare la tribunal pentru 

legalizarea partidului, cu toate datele necesare din sursele de evidenţă ale 

populaţiei(sindicatele docile s. a), apoi semnăturile pe bandă rulantă. În cazul 

nostru, noi înşine trebuie să ne implicăm pentru aceste semnături. Se poate. 

Cele 1500 de semnături pentru un judeţ se pot aduna şi dintr-o comună mai 

mare  şi dintr-un orăşel, sau din mai multe localiutăţi din acel judeţ. Uşor este 

acum, din mijlocul manifestanţilor, dacă li se explică necesitatea unui partid. 

DACĂ MAI AŞTEPTĂM, DACĂ NU NE IMPLICĂM, SOARTA NE VA LOVI, 

PARTIDELE DE LA PUTERE VOR RÂDE DE NOI, MANIPULĂRILE VOR CONTINUA. 

Chiar plătind pe cineva-ar aduna 1500 de semnături pentru 150 lei. Cu 10 lei se 

pot multiplica la xerox 1000 de liste. Mii de poştaşi sunt pe cale de a fi 

concediaţi. În două sâmbete şi dumineci ar aduna  numărul de semnături dintr-

un judeţ. Sau poştaşii pensionaţi. Sau alţi oameni. Sunt persoane cu înclinaţii 

prac tice, organizatorice, sunt rugate să se implice.  

Gheorghe Gavrilă Copil 

Sunt ataşate: 

Mesaj către Neamul Românesc 

Listă pentru semnături-A şi B 

Cum completaţi listele 
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