
 Partidul Noi, Getodacii! 

Pentru o nouă Constituție  :  

1.Romania este stat național, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. 

2. Pe teritoriul României este interzisă segregația etnică- antiromâmismul 

şovinismul, xenofobia.  

-Toți elevii şi studenții din România vor învăța în aceleaşi clădiri-grădinițe, 

gimnazii, licee, universități-indiferent de etnie. 

- În învățământul cu predare în limba minorității-grădinițe, gimnazii, licee, 

universități, orele de limba română , de istorie și geografie sunt obligatorii, se 

vor preda numai în Limba Română. Pentru orele de Limba Română, de 

geografie şi istorie, aşa cum se practică în intreg învățământul românesc, vor fi 

profesori titulari prin concurs, suplinitori, dacă va fi cazul, tot prin concurs. 

 3. Limba Română este obligatorie în toate instituțiile statului roman, în 

raporturile oficiale dintre toți cetățenii români şi reprezentanții acestor 

instituții. Reprezentanții acestor instituții nu sunt obligați să învețe limba 

minoritarului şi nici să beneficieze de un translator. În România limba oficială 

este Limba Română.Toți  cetățenii României trebuie să cunoască foarte bine  

Limba Română. 

4. Drapelul României se arborează în toate instituțiile statului român. Nimeni, 

în nici o împrejurare, fie persoană juridică sau particulară, nu are voie să 

arboreze drapelul altei țări, doar la întâlnirile oficiale cu o altă țară, întrâlniri la 

care  se arborează, în mod oficial și drapelul țării respective.  

5. Nimeni nu mai are voie să vândă pământul țării unor străini. Dacă un om nu 

găseşte cumpărători printre români, îl poate vinde doar statului român(Vezi Să 

redevenim stăpânii României!) 

România trebuie și poate să redevină stăpâna solului și subsolului. Stăpână 

pentru totdeauna. 

Sunt interzise activitățile publice de elogiere a reprezentanților unor imperii 

agresoare, sau țări agresoare.  Nu pot fi glorificați agresorii. 

6. Se interzic statuile reprezentanților imperiilor sau a țărilor care au atacat 

Neamul Românesc, aducându-i mari prejudicii şi suferințe.  Nu pot fi glorifcați 

agresorii.  

7. Se interzic denumiri de străzi cu numele unor reprezentanți ai imperiilor sau 

a țărilor care au atacat Neamul Românesc, aducându-i mari prejudicii şi 

suferințe, începând cu împăratul Traian, continuând cu celelalte imperii. Nu pot 
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fi glorificați agresorii.  

Neamul Getodac este Neamul Românesc de azi. 

 8. Exploatarea subsolului României face parte din atribuțiile statului român. Se 

interzice cu desăvârşire înstrăinarea acestor bogății.Cele înstrăinate, vor reveni 

României, care va impune contracte favorabile României. Altfel nu se mai 

poate. 

9. Pactul Ribbentrop-Molotov este unul dintr cele mai cutremurătoare crime la 

adresa umanității. Orice tratat (orice fel de înțelegere) ratificat de Parlament, 

de Guvern,de Președinte, prin care s-a ignorat Pactul dintre Germania și URSS, 

este anulat, iar  cei care au paraft  un astfel de tratat,Parlament, Guvern, 

Președinte, sunt complici la aceste crime. La fel şi susținătorii.  

 10. Reîntregirea României este un ideal legitim al Neamului Românesc.  

11.  Separatismul politic pe motive etnice încetează. Activitățile culturale se fac 

împreună.  Toți românii, deci și minoritarii, și ei sunt români,  așa cum toți 

locuitorii SUA sunt Americani, ai Marii Britanii sunt Englezi, ai Canadei sunt 

Canadieni, ai Mexcului sunt Mexicani. Partidele politice pe criterii etnice sunt 

interzise.   În felul acesta toți cetățenii României vor avea  șanse egale, la 

conducerea localităților și la conducerea Țării.  

Partidul Noi, Getodacii! 

Gheorghe Gavrilă COPIL 

Președinte 

partidulnoigetodacii@gmail.com 

tel. 0720127570 

www.noidacii.ro  

mailto:partidulnoigetodacii@gmail.com
http://www.noidacii.ro/

