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SCHIMBARE DE APEL LA PARTIDUL NOI, GETODACII! 

Deschidem porțile pentru toți românii 
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La Forward (la cine nu a ajuns mesajele prin e-mail, să-mi transmită adresa de 

mail, așa își vor exprima opiniile) 

Români de bunăcredință,ONG-uri, partide noi, scrieți, ascultându-vă glasul 

conștiinței! 

 

Motto: “Eu îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul” 

“Scoală române, n-auzi alarma, n-auzi cum plânge naţia ta?” 

    "Pământul nostru-i  scump si sfânt, că el n-i leagăn şi mormânt" 

       “Proprietatea asupra pământului reprezintă viitorul oricărei naţiuni.” 

„Ţara asta să fie Românească sau să nu fie deloc.” 



 

Asociatia Proprietarilor de Paduri, Pasuni si Terenuri Agricole  

din Ardeal, Persoane Fizice si Juridice, Filiala Maramures 

Adresa: sat Bârgău, nr. 42A, com. Cicîrlău                          

Telefon: 0743-534.962                                                                

Email: apardeal_filmm@yahoo.com 

Facebook: OpritiVanzareaPamantuluiRomanesc 

 

Subsemnatul, Cozmuţa Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Ileana, domiciliat în loc. 

Bârgău, Com. Cicârlău, nr.42A, jud. Maramures, identificat cu CI seria MM, nr. 

203966, CNP 1530222240094, emisă în 15.05.2013 de Poliţia Seini, 

Preşedintele Asociatiei Proprietarilor de Paduri, Pasuni si Terenuri Agricole  

din Ardeal, Persoane Fizice si Juridice, Filiala Maramures, prin prezenta 

formulez  

 

Scrisoare deschisă adresată  

D-nei Ana Birchall, Ministrul Justiției,  

Candidaţilor la Președinția României, Societăţii româneşti, 

Clasei politice, cărora le solicităm să se pronunţe asupra abuzurilor 

semnalate.  

 

 Ne aflăm cu toţii sub imperiul revoltei împotriva abominabilei crime 

săvârşite împotriva unor inocente de un descreierat care nu se înscrie în 

rândul oamenilor.  

 Voi relata în următoarele rânduri o altă crimă care se petrece sub ochii 

noştri, fiind coordonată de instituţiile de bază ale statului Român, instituţii 
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care au lichidat deliberat societatea civilă Românească tocmai pentru a avea 

mână liberă pentru a săvârşii această crimă: Vânzarea României, crimă faţă 

de care cele ale securităţii anilor `50 au fost un mic antrenament şi în care au 

fost atrase, ca şi atunci, toate structurile statului, de la Primăria Cicărlău, la 

Administraţia Prezidenţială, care n-au făcut nici un gest pentru a o opri.  

 De altfel, doamna prim-ministru, în excursiile pe care le face în 

străinătate, când afirmă „investiții în agricultura românească” îndeamnă 

voalat la cumpărarea pământului românesc.  

 Dedic demersurile mele din ultimii 25 de ani memoriei tuturor celor 

care au apărat şi iubit acest pământ: părinţilor mei – Cozmuţa Gheorghe şi 

Ileana, unchiului meu – Cozmuţa Vasile căzut în Transnistria, mătuşii mele 

Viorica Dunca – pilot sanitar pe frontul din Est şi Comandant Baterie Artilerie 

până în Munţii Tatra, unde a căzut rănită, soldaţilor regimentului 52. Care de 

luptă, decimat de nazişti în loc. Tătărăşti, jud. Satu Mare, localitate unde 

urmau să facă joncţiunea cu trupele sovietice pentru a elibera ultima palmă 

de pământ românesc. Dar sovieticii nu s-au prezentat la întâlnire, fiind 

îmbătați în Homorod, trupele naziste  informaţi fiind de-au înconjurat şi 

lichidat până la ultimul soldat.  Şi nu în ultimul rând, familiei martirizate 

Nicolae şi Elena Ceauşescu, care n-au admis înstrăinarea nici a unei palme de 

pământ românesc, pentru care au plătit cu viaţa.  

Concetăţenilor de alte naţionalităţi le doresc ca împreună cu românii să 

iubească şi să apere acest pământ, întrucât aşa cum spunea şi poetul Sutto 

Andräs: „Acest pământ mi-e patrie şi mie!” 

 

Scrisoare deschisă  

Adresată D-lui Klaus Werner Iohannis 

Președintele României 



 

 Domnule Preşedinte, România se vinde în baza unei Legislaţii 

neconstituționale: Legea 17/2014 şi se atribuie deposedaţilor de proprietăţi 

de regimul comunist (majoritatea străini) în baza Legii 165/2013, legi emise 

prin încălcarea art. 1, alin 3 (România este stat de drept), art. 44 (dreptul la 

proprietate), art. 4 (unitatea poporului Român), art. 3 (teritoriul României 

este inalienabil) din Constituţia României. Întrucât noile acte de proprietate 

emise în baza acestei Legislaţii sunt lovite de nulitate absolută, nulitatea fiind 

imprescriptibilă, vă solicităm public să opriţi toate tranzacţiile cu pământul 

românesc, până la intrarea în legalitate. Deoarece vânzarea României nu a 

fost cuprinsă  în nici un program electoral, parlamentul care a votat Legea 

17/2014, neavând mandat în acest sens, s-a situat în afara legii. În continuare 

vom arăta abuzurile instituţiilor statului, făcute cu terenurile comunale 

(păduri şi păşuni) pentru a le vinde străinilor.  

 Comuna cu înţelesul consacrat în spaţiul European – de comunitate 

locală – a deţinut în proprietate aproximativ 4 milioane hectare păduri şi 

păşuni comunale (20% din suprafaţa României). Terenuri provenite din 

moșteniri, cumpărări, legi de împroprietărire (Legea XVIII/1890, Legea 

Reformei Agrare) pentru care deţin acte de proprietate, inclusiv C.F. Întrucât 

aceste terenuri nu puteau fi vândute  conform statutului lor autorii politicii 

vânzării prin orice mijloace a României au apelat la abuzuri legislative şi 

administrative, inimaginabile pentru o minte normală, în care au antrenat 

toate instituţiile statului, fără să-i intereseze că le compromit pentru 

totdeauna.  

Astfel Parlamentul României, considerând „comuna” cu înțelesul actual de 

UAT, prin Legea 18, art. 33 şi 44, atribuie păşunile comunale UAT de  care 

aparţin localităţile noastre, ca în poezia lui Octavian Goga „De demult” „Ne-



au furat păşunea, domnii/Fără lege şi-ntrebare.”, numai că de această dată, 

hoţii nu sunt venetici veniţi de aiurea, ci conaţionali de-ai noştri, pentru care 

antiromânismul este esenţa vieţii. Şi pădurile comunale au avut aceeaşi 

soartă în baza Legii 1/2000, art. 29, alin. 4. În aceste condiţii ne-am adresat 

parlamentului arătând clasei politice cu acte de proprietate, abuzurile făcute 

în atribuirea acestor terenuri UAT, dar răspunsurile au fost evazive, 

contradictorii, recomandându-ni-se să ne cerem drepturile în justiţie, unde să 

solicităm şi neconstituţionalitatea acestor legi, conform prevederilor 

constituţionale. În acest timp, comisiile de fond funciar, locale şi judeţene, au 

emis mii de acte de proprietate ilegale  în favoarea UAT pentru terenurile 

comunale, fără să –i intereseze că acestea sunt lovite de nulitate absolută. 

Deşi asociațiile şi-au dovedit fără echivoc dreptul de proprietate - faptul că 

antecesorii au deţinut  până în 1945 şi plătit  aceste terenuri, statul 

necontribuind la aceste plăţi (art. 135, Legea Agrară) toate acţiunile în justiţie 

au fost respinse pentru lipsa dovezii dreptului de proprietate. Excepţiile de 

neconstituţionalitate ale acestor Legi înaintate de asociație pentru că încalcă 

art. 44 din Constituţia României (dreptul la proprietate) au fost respinse de 

CCR prin decizia 1558/20.10.2010, (definitivă şi obligatorie, deci nu se mai 

poate ataca nicăieri) CCR minţind că de fapt critica este îndreptată împotriva 

interpretări şi aplicării Legii!!! poziţie susţinută şi de celelalte instituţii: 

Avocatul Poporului, Parlament, Guvern (dacă nu credeţi, vă rog să verificaţi), 

un rol important în elaborarea acestei decizii, împotriva dreptului de 

proprietate al comunităţilor locale pentru aceste terenuri avându-l fostul 

preşedinte al CCR, Augustin Zegrean,  ca şi în Decizia 603/20/2008, prin care 

s-au anulat prevederile Legii 1/2000 prin care se atribuie păşunile comunale 

grănicereşti formelor asociative, care n-au primit nici o palmă de teren cu 



toate că erau îndreptăţite.  Repetăm actualele UAT nu sunt îndreptăţite la 

terenurile comunale, întrucât nu le-au deţinut niciodată.  

 Şi totuşi o instanţă din Bistriţa a recunoscut dreptul de proprietate al 

comunităţii locale, dar în loc ca acest precedent să se aplice în toată ţara, care 

utilizează acelaşi CPC – UAT organele silvice, chiar şi fostul preşedinte al CCR, 

Augustin Zegrean, (care a semnat Decizia 1558) s-au mobilizat împotriva 

acestei Hotărâri Judecătoreşti şi o contestă, angajând cele mai renumite case 

de avocatură împotriva proprietarilor de drept.  

Tot judeţul şi toată ţara ştiu că pădurile şi păşunile comunale aparţin 

comunităţilor locale, dar instituţiile statului, justiţia nu renunţă pentru a 

scoate cât mai mult pământ Românesc la Legea 165, tot lege 

neconstituţională, întrucât se referă la terenuri pe care UAT le deţin ilegal.  

Aceeaşi Justiţie  a admis cererile comunităţilor  maghiare (Coltău) pentru 

aceleaşi terenuri ceea ce denotă că această politică criminală are numai 

caracter exclusiv anti-românesc.  

 În continuare au fost emise Legea 1/2000 şi Legea 247/2005, care 

îndreptăţesc formele asociative (comune politice şi grănicereşti) la 

reconstituirea dreptului de proprietate, dar terenurile comunale au rămas în 

continuare în proprietatea UAT. În Baza Legii 165, aceste terenuri au fost 

trecute, de către primăriile din toată ţara, ca terenuri disponibile pentru a fi 

atribuite străinilor.  O delegaţie a Asociaţiei a susţinut în faţa a zeci de 

parlamentari neconstituţionalitatea Legii  165, chiar în ziua votării, demers 

ignorat, Legea fiind votată în unanimitate de clasa politică.   

 Terenul comunei politice din loc. Bârgău, com. Cicîrlău a fost atribuit 

unei persoane din Budapesta, iar primăria Cicîrlău urmează să-i atribuie şi 

păşunea comunală a satului Bârgău. (Persoană faţă de care satul nostru nu 

are nici o obligaţie, şi care nici măcar nu ştim dacă există cu adevărat, dar 



instituţiile care ar trebui să verifice  acest aspect  fiind preocupate cu 

vânzarea României). Nici o instituţie nu ne sprijină în stoparea acestor abuzuri 

care se fac împotriva poporului român, nici cultele religioase (ca preotul 

Istrate din poezia lui Goga), nici clasa politică, justiţia, presa, societatea civilă 

(lichidată premeditat  prin deposedarea de terenurile comunale, tocmai 

pentru a nu se opune acestor abuzuri), toate instituţiile fiind compromise 

datorită acestor abuzuri.  

 Cum îşi privesc în ochi concetăţenii lor primarii, (primarul comunei 

Cicîrlău, Lupşe Sorin), funcţionarii publici, magistraţii, pe cei care-i plătesc cu 

salarii grase, nemeritate, când ştiu că s-au unit cu toţii în vânzarea acestei 

ţări, de parcă acesta le-ar fi obiectul lor  de activitate. Dar buna funcţionare a 

instituţiilor într-un stat de drept, cum consideraţi  dvs. statul român, intră în 

obligaţiile instituţiei pe care o conduceţi, obligaţie pe care vă rugăm să o 

onoraţi.  

 Vă prezentăm actele de proprietate ale comunităţii din Bârgău, emise 

în baza unei legi în vigoare – Legea pentru Reforma Agrară – acte pe care   

comuna Cicîrlău, comisia Judeţeană, prefectura şi justiţia română, le 

consideră că nu fac dovada proprietății fără să facă nici o referire  la faptul că 

sunt emise în baza unei Legi în Vigoare, şi actele comunei Cicîrlău , care n-a 

făcut dovada că a deţinut vreodată în proprietate această păşune, fără 

Hotărârea Comisiei Judeţene, pe care aceste instituţii le consideră perfect 

legale.  

 Solicitat să explice comunităţii locale din Bârgău că  de ce conducerea 

primăriei afirmă că aceasta nu face dovada proprietății, când are acte perfect 

legale, primarul Lupşe Sorin a refuzat să se prezinte în faţa celor care l-au ales 

şi îl plătesc, ca să-şi bată joc de noi.  Conducerea comunei Cicîrlău nu a făcut şi 

nu vrea să facă nimic pentru proprii cetăţeni, în domeniul cadastral, nici o 



parcelă nefiind restituită corespunzător, fiecare primar   (ca de altfel toarte 

instituţiile) punând vina pe antecesorii săi.  

 Vă solicităm, încă o dată public, domnule preşedinte (cât şi doamnei 

ministru al justiției) să vă pronunţaţi asupra acestor abuzuri şi să opriţi 

compromiterea instituţiilor de bază ale Statului Român.  

Mai depunem răspunsul  Preşedinţiei Hotărârea Comisiei Judeţene 

Maramureş şi Decizia 1558 a CCR, SC 6718 prin care s-a respins acţiunea prin 

care s-a cerut  terenul  comunei politice Bîrgău.  De asemenea, solicităm 

sprijin din partea oricărei persoane pentru a opri această cruciadă 

antiromânească.   

 În răspunsul primit de la Administraţia Prezidenţială, ni se spune că 

această instituţie nu are prerogative în constatarea neconstituţionalităţii 

legilor în vigoare, recomandându-ni-se calea de urmat  conform Constituţiei, 

în acest sens pe care noi de fapt am parcurs-o aşa cum am arătat. 

Considerând acest răspuns o eschivare de la îndeplinirea obligaţiilor de garant 

al statului de drept, şi a bunei funcţionări a instituţiilor statului, i-am întocmit 

d-lui Preşedinte o plângere penală pe care o anexăm, în continuare.  

  

 

 

Baia Mare         Președinte,  

30.07.2019         Cozmuţa Gheorghe 

 

Motto: “Eu îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul” 

“Scoală române, n-auzi alarma, n-auzi cum plânge naţia ta?” 



"Pământul nostru-i  scump si sfânt, că el n-i leagăn şi mormânt" 

 “Proprietatea asupra pământului reprezintă viitorul oricărei naţiuni.” 

„Ţara asta să fie Românească sau să nu fie deloc.” 

 

Asociatia Proprietarilor de Paduri, Pasuni si Terenuri Agricole  

din Ardeal, Persoane Fizice si Juridice, Filiala Maramures 

Adresa: sat Bârgău, nr. 42A, com. Cicîrlău                          
Telefon: 0743-534.962                                                                
Email: apardeal_filmm@yahoo.com 
Facebook: OpritiVanzareaPamantuluiRomanesc 
 
 

Către DIICOT  

Biroul Teritorial Maramureş  

 

 Subsemnatul, Cozmuţa Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi Ileana, domiciliat 

în loc. Bârgău, Com. Cicârlău, nr.42A, jud. Maramures, identificat cu CI seria 

MM, nr. 203966, CNP 1530222240094, emisă în 15.05.2013 de Poliţia Seini, 

preşedintele Asociaţiei  Proprietarilor de Paduri, Pasuni si Terenuri Agricole 

din Ardeal, Persoane Fizice si Juridice, Filiala Maramures, prin prezenta 

formulez 

Plângere Penală  

împotriva D-lui Klaus Werner Johannis, Preşedintele României, 

având în vedere următoarele  

MOTIVE: 

În ultima perioadă am adresat mai multe scrisori deschise D-lui Preşedinte, în 

care am arătat  că nici una dintre instituţiile statului român, nu funcţionează 

conform prerogativelor şi statutelor, toate – de la Primăria Cicîrlău, la 

Parlamentul României – acţionând numai împotriva Poporului Român, pentru 
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distrugerea şi vânzarea prin orice mijloace a pământului Românesc, de unde 

rezultă că instituţia prezidenţială, care are obligația verificării funcţionării 

instituţiilor, întru-un stat de drept, nu îşi îndeplineşte obligaţiile.  

 Răspunsurile primite sunt echivoce, superficiale, formale, românii fiind 

batjocoriți, umiliţi la toate nivelele, motiv pentru care îi solicit public demisia 

D-lui Preşedinte.    

 Depunem un astfel de răspuns, în care arătăm că suntem trimişi 

deliberat de la o instituţie la alta pentru a se eschiva de la soluţionarea 

oricărei sesizări.  

Documente oficialități 

Scrisoarea deschisă Președintelui României 

Baia Mare 

Preşedinte,  

Cozmuţa Gheorghe 

22.07.2019 

 

 

SCHIMBARE DE APEL LA PARTIDUL NOI, GETODACII! 

Deschidem porțile pentru toți românii  

1.La Apel cei chemați n-au răspuns.  

1. Domnule Vasile Bahnaru, 

Vă retrimit Apelul Partidului Noi, Getodacii! 

Deși românii de la răsărit de Prut și din România și din 

lumea largă, cu cetățenie Românească, au șansa de a fi  în 

Parlamentul României și în Guvern, în toate structurile 

statale ale României, centrale și județene, români care au, 

2.%20Documete%20oficialit�?i.pdf
1.%20Scrisoare%20deschisa%20Presedintelui%20Romaniei.%20Cozmuta%20Gheorghe..pdf


pentru prima dată, șansa de a fi pe primul loc în listele 

pentru alegeri, se moblizează foarte încet, dar timpul nu stă 

pe loc. Au fost invitați să înființeze filialele partidului. Cu trei 

membri se pot constitui filialele. Cu alte cuvinte partidul 

este chiar al acestor români,având în vedere că filialele, prin 

reprezentanții lor, la Congres, pot vota orice propunere . 

Ceea ce s-a votat la Congres este lege, atât pentru 

conducerea partidului, cât și pentru toți membri. 

Domnule Vasile Bahnaru, foarte bine ar fi dacă ne veți 

transmite numele câtorva români, dintre cei chemați prin 

acest Apel, doritori să facă parte din Biroul Politic Central,vă 

avem în vedere și pe Dvs, în calitate de vicepreședinți. Nu e 

nevoie să se deplaseze la Bezdead. E de ajuns un mesaj prin 

mail din care să reiasă  că doresc să facă parte din Biroul 

Politic Central, datele de pe Cartea de identitate și o copie.  

Ar fi de dorit ca rândurile de mai sus, adresate Dvs, să fie  

urmate de Apel. 

Vă atașăm documentele PNGD. La Congres se pot face 

modificările votate. 

Gheorghe Gavrilă Copil, 

Partidul Noi Getodacii! 

președinte 

P.s. Confirmați primirea. 

1. Doriți să scrieți câteva cuvinte, la mesaje? 

Vom trăi cu frunțile plecate? 

Români de la răsărit de Prut și din România  și din lumea 

largă, cu cetățenie românească, a sosit vremea să fiți în 



Parlamentul României și în Guvern, în toate structurile 

statale ale României, centrale și județene. 

Înființați filialele Partidului Noi, Getodacii! și așa va fi! 

Primul loc pe listele pentru alegeri este pentru voi. 

Partidul este înregistrat  în Indexul Partidelor Politice la 

poziția 170. 

Gheorghe Gavrilă COPIL, președinte 

partidulnoigetodacii@gmail.com  

Tel. O720127570 

www.noidacii.ro  

P.S. Doar citiți? Acționați, retransmiteți spre românii de la 

răsărit de Prut și din România și din lumea largă, cu 

cetățenia Română, telefonați.  

Suntem în fața unui mare examen. Nu participăm la el, 

vom trăi cu frunțile plecate. Structurile statale ale 

României sunt pentru toți românii! 

Părintele Arsenia Boca: ”Nu se poate să nu se poată!„  

Mesaje de solidarizare 

VASILE BAHNARU 

Sunt absolut de acord cu Dvs. Vă susțin, dle Gheorghe G. 

Copil!  Cu respect, Vasile Bahnaru. 

NICOLAE MUȘAT 

Sincere felicitări Domnule Profesor! Tot respectul! Mult, 

mult succes! Bucurie! Domnul să vă binecuvinteze!  

 

RĂZVAN BRĂDEANU 
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Români, voi, toți cei care iubiți și sunteți mândri de faptele 
înaintașilor voștri, voi, toti cei care vă iubiți țara și credința, 
voi, toti cei cărora vă tremură glasul, atunci când vorbiți de 
țara voastră, voi, toți cei care vreți ca mândria și 
suveranitatea să renască în țara asta, voi, toți care vreți ca 
țara asta să fie din nou întreagă, voi toți puteți înfăptui acest 
lucru. Împreună cu voi și prin puterea voastra, Partidul Noi, 
Getodacii poate intra în Parlament și în Guvern. Uniți, 
nimeni nu ne poate opri. 
 
Preot TEOFIL BRADEA 

Dumnezeu să vă dea multă, multă putere si spor în toată 

activitatea! Dumnezeu să vă aibă în pază!  Doamne ajută! 

2. Apel nou adresat tuturor românilor.  

Unii nu se angajează în șansa oferită de Partidul 

Noi,Getodacii! spunând ”dacă nu intrăm în Parlament și ne 

facem de rușine?” Nimeni nu vă face de rușine, doar Dvs. 

Neamul  Românesc (Getodac), prin fiecare dintre noi, poate 

izbândi. Iubirea de neam este acum și mereu, pe Calea 

Eternă a lui Dumnezeu. 

Noi avem un serviciu, nu suntem de capul nostru. Nu sunteți  

de capul vostru, ci conectați la capul altora. Neamului 

românesc îi este bine!? 

Nu facem politică. Cei care acționază împotriva României, 

împotriva Neamului Românesc, fac politică! 

Unii creștini: Biserica Ortodoxă Română nu face politcă, dar 

dumneata, creștinule, chiar ai obligația morală să faci 



politică, să pătrunzi în toate structurile statale ale României, 

centrale și județene. 

Membri unor asociații cred că membri și președinții de 

asociații nu au dreptul de a fi membri și președinți de partid. 

Nu e adevărat! Pot fi în același timp  membri și  perședinți 

de ONG, membri și președinți de partid.  

Se poate spune despre cei absenți de la datorie, că sunt în 

categoria trădătorilor de țară ? Lasă România la partidele 

care din Decembrie 1989 până acum au lichidat o țară 

performantă economic și spiritual.  Țara vă cheamă. 

Răspundeți chemării, sau nu? 

Pe plan extern suntem de râsul lumii. Deși se poate ajunge 

în Parlament și în Guvern, nu acționăm în nici un fel.  

Doar împreună, mereu împreună, prin solidarizare pentru 

țară, se poate birui! 

Despre noi, cei care reprezentăm acest partid, pentru 

trezirea datoriei față de țară, vorbesc faptele noastre.  Le 

punem la dispoziție. Românii sunt manipulați și au ajuns să 

nu mai știe de Trecerea peste Prut a unui milion de români.  

Trebuie să verificați, citind cartea Societatea Culturală 

București- Chișinău (www.noidacii.ro al VI-lea titlu). Prin 

agențiile de presă și  nu numai,  s-a aflat în întreaga lume... 

Ce știți dragi români despre frații noștri din Federația Rusă, 

desigur și despre cei din Siberia? În fiecare deceniu își pierd 

etnia și limba...  Chiar nu ați aflat că se ajunsese la un acord 

http://www.noidacii.ro/


pentru licee în Limba Română pentru românii (moldovenii) 

din întreaga Federație Rusă, desigur și pentru urmașii 

deportaților din Siberia. A fost o șansă uriașă pentru Neamul 

Românesc. Citiți cartea pe care vi-o propunem spre lectură, 

apoi, cine dorește, poate viziona filmul documentar 

Convorbiri la Moscova. Cine vrea să se documenteze mai 

mult are la dispoziție Darea de seamă, cu o parte din 

activitățile care au urmat în anii de după evnimentele 

evocate mai înainte (www.noidacii.ro, 2015 nr.84, 2017 nr. 

93). 

Fapte sunt, avem revista electronică  Noi, Dacii! Ne lipsește o 

revistă tipărită, pentru chioșcurile de ziare. Nu avem banii 

necesari pentru tipărire.  De ce ne trebuie și o revistă 

tipărită? Pentru că aproximativ 40 % dintre români nu au 

internet. În orașe, cumpără de la chioșcurile de ziare. Cei din 

comunele și satele țării, se abonează. 

Rugăm oamenii de bună credință, ONG-urile și partidele noi 
deciși să înlăture de la putere partidele politice care din 
1989 până azi sunt responsabile  de deposedarea românilor 
de propria țară,  să-și facă glasul auzit! Câteva rânduri sunt 
bine venite (Forward) și acum. 
Revista www.noidacii.ro  vă stă la dispoziție! 

Partidul Noi Getodacii! 

Gheorghe Gavrilă Copil, președinte 

partidulnoigetodacii@gmail.com  

Tel. 0720127570 

http://www.noidacii.ro/
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P.S. Totul este atât de simplu, încât nu poate fi vorba de nici o 
scuză. Proces-verbal,  

Subsemnații ( minim trei membri, dacă sunt mai mulți, număr 
fără soț ), nume, prenume, adresa de pe buletin, datele de pe 
buletin, ne-am adunat în ședința de constituire a filialei...(vezi 
p. 14-15 din Statut-acte constitutive). A fost propus pentru 
funcția de președinte...S-a votat (vot secret) în unanimitate, 
sau 2 pentru, sau propunerea a fost respinsă. La fel pentru cei 
doi vicepreședinți. 
Sediul( se precizează adresa adresa sediului )- poate fi la unul 
dintre membri fondatori ai filialei. Vă atașăm Contractul de 
comodat. Dacă unul sau toți locuiesc în altă parte, nu în 
localitatea cu adresa de pe buletin și vor ca sediul să fie  în 
loclitatea în care trăiesc, e nevoie și în această situație, de un 
contract de comodat. 
Contractul de comodat este valabil în fața legii, prin 
semnătura președintelui și a proprietarului, fără alte 
formalități. 
1Partidul este înscris în Registrul partidelor politice, la poziția 170. 

2 Acte constitutive 
3 Contract de comodat 
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