
 
COMUNICATUL - APEL  

AL  
ACADEMIEI DACOROMÂNE  

SI  
AL  

PARTIDULUI ROMÂNIEI EUROPENE  
LA 

 24 IANUARIE 2008 
 

Cu prilejul intrarii în al 90-lea an de la Anul Reîntregirii Romaniei, conducerile 
reunite ale Academiei Dacoromâne – ADR �i ale Partidului Romaniei Europene 
– PRE sunt împuternicite să declare azi, 24 ianuarie 2008, în Ziua Unirii 
Principatelor române următoarele: 

 
 I. Rostul Academiei DacoRomâne este eternizarea valorilor temporale 

dacoromâne�ti de pretutindeni, iar obiectivul strategic este acela de a pregăti 
spiritual reîntregirea dacoromânită�i. Aceste obiective legale �i statutare ne-au 
marcat profund studiile �i cercetările de dacoromânistică privind identitatea 
noastră şi ne-au determinat pe fiecare dintre noi să ne întrebăm iarăşi cine 
suntem, de unde venim şi încotro mergem.  

Dacoromânistica reprezintă pentru noi �tiinta despre con�tiin�a �i ac�iunile 
na�iunii dacoromâne libere de la începuturi �i până în viitorii posibili. 

Membrii Academiei Dacoromâne îşi desfăşoară activitatea de bază în domeniul 
cercetării fundamentale a fenomenului dacoromânesc de la origini şi în 
perspectivă, iar în plan acţional promovează atitudinea civică pentru eternizarea 
valorilor naţiunii dacoromâne în întreaga lume, independent de Academia 
Română. Fiecare membru este independent şi responsabil în faţa naţiunii.  
Rezultatele cercetărilor ADR sunt utile celor care iau decizii în numele naţiunii, 
tuturor dacoromânilor de pretutindeni şi în nume propriu. Răspunsurile noastre 
se constituie în următoarele domenii: dacoromânistica - ştiinţa despre conştiinţa 
�i actiunile românităţii ca dacoromânitate; apoi ştiinţa problemelor globale, 
comune ale Terrei, denumită în opinia membrilor fondatori comterristica şi în 
fine, tempologia, ca ştiinţă despre conştiinţa timpului în care trăim cu toţii pe 
acest pământ.  

 Activităţile celor trei secţii ale Academiei Dacoromâne, Tempus, 
Dacoromânia şi Comterra, secţii care cuprind fiecare câte şapte centre de 
cercetare, sunt unite sub semnul celor trei patroni şi ale celor trei culori 
naţionale: ZAMOLSE, simbolul tempusienilor zamolsieni dacoromâni - 
culoarea roşie, Mihai EMINESCU, părintele dacoromânisticii, simbolul 
sihaştrilor înţelepţi dacoromâni - culoarea galbenă şi BUREBISTA, patronul 
acţiunii, al cavalerilor luptători comterrişti dacoromâni - culoarea albastră.  Cu 
toţii suntem discipoli ai lui Zamolse, Eminescu şi Burebista. 
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În spiritualitatea timpului, ADR promovează reîntoarcerea la rădăcinile noastre 
paleocreştine zamolsiene, Biserica română ortodoxă fiind a lui Zamolse, întâiul 
nostru Iisus, deci zamolsiană.  

Din perspectiva identităţii naţionale suntem dacoromâni, adică români de 
naţionalitate dacoromână, care se consideră urmaşii pelasgo-ramano-traco-geto-
daco-valaho-românilor, într-un cuvânt dacoromâni. Armânii machedoni şi vlahii 
sunt parte integrantă a naţiunii dacoromâne. Ţara noastră este Dacoromânia, 
limba noastră este limba dacoromână, iar contemporanii  noştri - purtători vii ai 
culturii şi spiritului nostru tradiţional. 

Calendarul nostru dacoromânesc se află azi,  24 ianuarie 2008, la fila 24 
ianuarie 10 008 de la începuturile conştiinţei înaintaşilor ca stăpâni şi 
aparţinători ai acestui pământ strămoşesc. 

Asadar, obiectivul strategic, în conformitate cu Programul PROTEMDACOM - 
10 050 al Fundatiei Tempus, este pregătirea spirituală a Reîntregirii ţării, a 
renaşterii dacoromânităţii şi a desăvârşirii revoluţiei de unitate naţională : o 
singură naţiune împreună cu cei de pretutindeni, un singur stat dacoromânesc pe 
Terra. 

Academia Dacoromână este o societate militantă, liberă, deschisă, ea este 
supusă voinţei şi idealurilor întregii naţiuni. 

În spiritul ADR �i ca urmare a ac�iunilor sale a luat na�tere PARTIDUL 
ROMÂNIEI EUROPENE –PRE, un partid na�ional, cu voca�ie europeană în 
modernitatea prezentului �i viitorul na�iunii dacoromane in Europa Unita si 
pentru mileniul III. El s-a constituit pe baza liberei opinii a tuturor membrilor de 
cetăţenie română, fiind totodată un exponent al luptătorilor pentru renaşterea 
României în sistemul de valori tradiţionale naţionale şi europene, ca partid de 
centru, centru-dreapta care reprezintă şi apără interesele politice ale clasei de 
mijloc (aflată încă în formare)  în şi din România, în Uniunea Europeană şi în 
lume.  
   Semnul Permanent al Partidului reprezintă pe Sfinxul din Bucegi. El reprezintă 
un inel albastru pe care sunt gravate 9 stele galbene. In interiorul acestuia se afla 
profilul Sfinxului din Bucegi. Deasupra inelului se află simbolul de luptă, 
steagul dacilor reprezentat de un lup tricolor, iar dedesub este scris PARTIDUL 
ROMÂNIEI EUROPENE. 

   Deviza partidului este România va renaşte prin adevăr, dreptate, muncă şi 
credinţă în Uniunea Europeană ! 
    PARTIDUL ROMÂNIEI EUROPENE urmăre�te numai obiective politice. 
Scopul PRE este de ac�iona prin toate mijloacele legitime în vederea 
îndeplinirii programului său politic definit Programului "RENAŞTEREA 
DACOROMÂNEASCĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ - 2050" şi cuprinde 7 
obiective principale prezentate mai jos. 
    Obiectivul strategic al PRE este integrarea rapidă a României în structurile 
europene în condiţii de egalitate cu celelalte state şi fără a leza demnitatea 
poporului român sau statul na�ional unitar român,  suveranitatea sa deplină 
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asupra teritoriului na�ional, care este indivizibil �i inalienabil, cultura, 
spiritualitatea �i tradi�iile na�iunii dacoromâne.  

    Senatul PRE este format din membrii Academiei DacoRomâne –ADR care 
sunt membri ai PRE. 

 
 III. Academia DacoRomână �i Partidul Romaniei Europene consideră 

prioritară Reîntregirea �ării prin noi înşine, concomitent cu integrarea deplină în 
Uniunea Europeană întru renaşterea naţiunii dacoromâne.  

Am declarat de la înfiinţare şi vom continua să declarăm că nu suntem 
împotriva nimănui, suntem pur şi simplu pro-dacoromâni şi punctum, în sens 
eminescian. Nu putem rămâne deoparte când naţiunea noastră este agresată. 
Diversiunile prin care suntem acuzaţi de dacomanie, tracomanie fac parte din 
voinţa criminală de a ni se falsifica originea, vechimea, autohtonia, vatra 
etnogenezei, de a se afirma că noi am fi latinizaţi (romanizaţi) când, de fapt, 
latinitatea (romanitatea) reprezintă o extensie a dacoromânităţii, că noi am fi fost 
creştinaţi când, de fapt, înaintaşii noştri au născut creştinismul, că nu suntem 
europeni, când, de fapt, suntem  naţiunea-matcă din care au roit populaţiile 
europene, iar războaiele romano-dacice au fost războaie prin care nepoţii 
imperiali, în criză, au jefuit aurul bunicilor lor. Se mai afirmă că suntem neam de 
slugi când istoria noastră este nobilă, de patru ori imperială prin Troia, 
Alexandru cel Mare, Burebista şi Roma. 

Se afirmă că nu am avut limbă scrisă când, de fapt, limba şi scrierea noastră 
provin din limba pelasgo-dacă, dezvoltată de latini şi devenită astfel limba 
ştiinţifică a întregii lumi. 

Ni se falsifică şi mistifică istoria, se încearcă distrugerea probelor arheologice, 
a izvoarelor istorice, a monumentelor şi a megaliţilor, cât şi aplatizarea şi 
ostracizarea simţămintelor naţional-patriotice, denigrarea părinţilor naţiunii, a 
personalităţilor, a valorilor şi tradiţiilor strămoşeşti. Se induce scoaterea din 
istorie a identită�ii noastre dacoromâne prin substituirea ei cu o alta identitate 
prin admiterea denumirii de etnie roma, care de fapt este �igăneasca, pentru a o 
suprapune �i în final, pentru a ni se lua locul �i  spiritul în cultura �i istoria 
universală. 

O parte din tineretul nostru este dezrădăcinat, amăgit şi debusolat, demoralizat 
şi îndepărtat de valorile familiei, ale naţiunii noastre,  pentru a deveni apatic, 
fără nici un crez �i a pleca din �ară. 

Constatăm cu durere degradarea continuă a sănătăţii, a învăţământului şi 
cercetării ştiinţifice, a tradiţiilor, a simţirii şi demnităţii de a fi român. 

De aceea, suntem şi vom fi împotriva oricărei deznaţionalizări, a culturii şi 
civilizaţiei dacoromâneşti, a deromânizării forţate din Balcani şi pană dincolo de 
Prut �i Nistru, prin diversiuni, a furturilor din patrimoniul nostru naţional, din 
moştenirea noastră cultural-istorică din partea unor regimuri sau organizaţii care 
o supun unor agresiuni criminale, imprescriptibile. De la întinderea ei de pe 
vremea lui Burebista Întregitorul şi până azi pe acest teritoriu s-au autonomizat 
numeroase naţiuni altoite pe trunchiul biologic dacoromân între Baltica, Marea 
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Ionică, Marea Egee, Marea Neagră, Caucaz şi izvoarele Dunării şi dincolo de 
pragurile Niprului. Nu revendicăm teritorii, dar umanitatea trebuie să ştie despre  
acestea.  

Afirmăm în fa�a întregii lumi că Naţiunea n-ar fi fost, nu este şi nu va fi 
niciodată de acord cu cedarea teritoriului naţional: sudul Basarabiei, nordul 
Bucovinei, ţinutul Herţei şi Insula Şerpilor. Este nul orice tratat deoarece nu a 
fost supus, în conformitatea cu Constituţia, unui referendum naţional, voin�ei 
suverane a na�iunii dacoromâne. N-ar fi prima dată când un alogen nedemn ia 
decizii fără a fi consultată naţiunea. 

Mereu apar pericole datorate unor indivizi sau grupări corupte, unele 
autodenumite partide, potenţate de cercuri străine ale mafiei internaţionale, fără 
de patrie. 

Cerem reîntoarcerea la vechile denumiri din spa�iul geografic dacoromân ale 
localităţilor, apelor, munţilor din Dacia nemuritoare. 

Recomandăm părinţilor să-şi denumească moştenitorii cu numele strămoşilor 
noştri daci. 

La deznaţionalizarea, risipirea şi agresarea continuă a valorilor dacoromâneşti 
răspundem cu redacoromânizarea perpetuă întru eternizarea valorilor 
dacoromânităţii. 

 Redacoromânizarea noastră împreună cu acordarea unor drepturi egale pentru 
toţi cetăţenii români, de orice grup etnic, fără privilegii şi imunităţi  - iată rostul 
fundamental al Academiei noastre, iar copilul acesteia este Partidul României 
Europene.  

În acest scop Senatul ADR �i al PRE au elaborat o Strategie a Reîntregirii şi a 
proclamat anul 2008 ca “An al Reîntregirii spirituale a dacoromânilor de 
pretutindeni”. Dreptul la unitate naţională şi la reîntregire paşnică este un drept  
sacru, imprescriptibil şi imuabil, care ţine de jus cogens gentium, de demnitatea 
oricărei naţiuni libere. 

Programul Reîntregirii are următoarele temeiuri: 
1. Considerăm că procesul reîntregirii dacoromânită�ii este ireversibil şi de 

neînfrânt, iar evoluţia evenimentelor din România Răsăriteană se constituie într-
un preludiu al revoluţiei române paşnice pentru desăvârşirea unităţii naţionale, în 
vederea realizării idealului nostru naţional, pentru a intra �i România 
Răsăriteana în U.E. în comunitatea de valori europene �i a constitui împreună 
un stat naţional unic, suveran, independent, unitar şi indivizibil prin înlăturarea 
noului   "Zid de pe Prut", a dezbinării dintre dacoromânii de pretutindeni. 

2. Evenimentele de dincolo şi de dincoace de Prut evidenţiază faptul că numai 
unirea întregii dacoromânităţi constituie garanţia adevăratei libertăţi pentru 
toţi românii, cu garantarea pentru grupurile etnice de aici a unui standard 
european. 

3. Iniţiativa Reîntregirii trebuie să vină din partea forţelor unioniste ale 
dacoromânităţii din cele patru zări din afara graniţelor politice actuale. Nu există 
integrare europeană completă fără integrarea României reîntregite prin 
desăvârşirea reunificării statale.  
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4. Numai prin alegeri generale, libere şi democratice, sub supravegherea 
S.U.A. şi a Uniunii Europene se poate soluţiona criza din România Răsăriteană. 

5. Sprijinim un calendar electoral conform căruia să aibă loc ulterior, simultan, 
atât în România, cât şi în România de Răsărit alegeri locale, parlamentare şi 
prezidenţiale libere şi democratice, astfel ca Parlamentul democratic ce va fi ales 
la Chişinău să proclame Unirea cu Patria mamă în DacoRomânia Reîntregită ca 
stat membru N.A.T.O. şi al Uniunii Europene. După reîntregirea Germaniei a 
venit timpul reunificării paşnice a României şi suntem gata de orice sacrificii 
pentru a ne împlini acest ideal, în temeiul interesului european. 

6. Niciodată Forţa nu a creat, nu creează şi nu va crea Drept. Toate 
demonstraţiile de forţă, toate manipulările diversionist-propagandistice, ne 
determină să înţelegem mai bine şi mai repede necesitatea Reîntregirii paşnice. 
De aceea, cerem preşedintelui Federaţiei Ruse să prezinte scuze în mod public 
naţiunii române pentru genocid asupra românilor din partea de răsărit şi pentru 
anexarea de teritorii şi menţinerea acestora sub ocupaţia fostei U.R.S.S. 
Totodată, cerem şi preşedintelui Ungariei să facă acelaşi lucru pentru crimele 
imprescriptibile săvârşite în Transilvania ocupată prin Dictat. Ambele puteri 
asupritoare trebuie să achite despăgubiri de peste o mie de miliarde de euro, 
respectiv sute de miliarde, pe măsura faptelor lor incalificabile, nedemne în 
raport cu drepturile inalienabile si inprescriptibile ale na�iunii dacoromâne într-
o lume europeană, civilizată. 

7. Pentru îndeplinirea idealului nostru naţional cerem sprijinul S.U.A., al U.E., 
al tuturor ţărilor N.A.T.O., al O.N.U şi al Consiliului Europei, ca şi al naţiunilor 
care încă nu şi-au desăvârşit reunificarea precum China, Coreea, Irlanda etc. 

8. Cerem înfăptuirea integrală a principiului restitutio in integrum, inclusiv 
înlăturarea consecinţelor de după 28 iunie 1940, când a început cel de-al doilea 
război mondial pentru ţara noastră, prin agresiunea sovietică. România a luptat, 
lupta �i va lupta întotdeauna pentru recuperarea tuturor teritoriilor invadate de 
sovieticii stalinişti �i alte for�e până la capăt.  

9. Solicităm retrocedarea în totalitate a Tezaurului României, reţinut 
samavolnic de către Federaţia Rusă, precum �i a tuturor documentelor, actelor, 
arhivelor �i valorilor inestimabile de patrimoniu na�ional cultural �i istoric, 
precum �i de altă natura, jefuite, furate, de�inute fără just titlu de alte puteri 
europene �i de aiurea. Locul tuturor crea�iilor de patrimoniu, trecute �i 
prezente ale dacoromanilor se află numai în patria dacoromână. 

10. Chemăm la unitate pe toţi conaţionalii noştri de orice orientare politică, 
dincolo de învrăjbirile de orice fel, amplificate subtil din interior de neprieteni, 
unitate bazată pe maximă luciditate etnică, pe spiritul deplin european. 

11. Partidul României Europene a iniţiat, la sugestia ADR, constituirea în 
vederea alegerilor viitoare, a unei  Alian�e pentru România Europeană  - ApRE, 
cu deviza: Împreună penru România Europeană, într-o Europă a Na�iunilor! 

 
III. Cel mai grav pericol care planează asupra întregii dacoromânităţi este 

antiromânismul. Acesta se manifestă acum prin reluarea unui vechi proiect anti-
dacoromânesc prin care se urmăreşte deposedarea noastră de dreptul de 
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proprietate asupra teritoriului naţional. Tot antiromanism se nume�te �i atacul 
permanent la sănătatea publică, la educa�ia na�ionala �i la suveranitatea 
natională asupra resurselor naturale �i umane, la statul na�ional român, unic, 
unitar, suveran �i independent al cărui teritoriu este inalienabil �i indivizibil. 
Pare un adevăr actual cel exprimat prin afirma�ii precum că Romania este o 
�ară frumoasă, însă e păcat că este locuită de români �i nu de al�ii. Tot astfel 
�i afirma�ia că românii sunt ho�ii �i �iganii Europei. Recentele manipulări 
�i aranjamente privind infractorii româani din Italia �i nu numai sunt, de 
asemenea, expresie a antiromanismului la nivel european. 

 Acuzele neîntemeiate de holocaust în România, îndatorarea forţată, 
privatizarea frauduloasă, vinderea pe mai nimic a tot ceea ce a fost �i este mai 
bun în economia naţională urmată de distrugerea întreprinderilor sau de 
falimentarea lor, jefuirea avuţiei naţionale de către străini şi obligarea noastră la 
plata a unei sume de zeci de miliarde de dolari SUA - toate acestea fac parte 
dintr-un complot  pus la cale de o mână de aventurieri fără patrie, lacomi, care 
îşi fac naţiunea lor de ruşine. 

Nu vom ceda niciodată în faţa minciunii că statul român ar fi ucis evrei doar 
pentru că ar fi fost evrei.   

Naţiunea română nu a săvârşit în întregimea ei o astfel de crimă 
imprescriptibilă. Dimpotrivă, de milenii s-a săvârşit metodic un genocid asupra 
dacoromânităţii. Un adevărat dacoromânocid a atins paroxismul în perioada 
regimului Pauker (1945-1952), fiind nevoiţi să ne apărăm fiinţa, neamul, 
drepturile şi libertăţile noastre strămoşeşti organizându-ne rezistenţa noastră 
armată în munţi. Nu admitem verdicte date cu probe falsificate aduse de un grup 
oarecare necompetent şi neîndreptăţit să judece o naţiune întreagă şi istoria ei. 
Trebuie mai întâi să ne învăţăm istoria noastră aşa cum a fost. În spirit de 
reciprocitate ar trebui ca şi în Israel să se înveţe în şcoli de stat istoria 
dacoromânocidului practicat la noi, aşa precum se învaţă la noi despre 
holocaustul evreiesc, deşi el a avut loc în altă parte a lumii şi nu în România. 
Acest adevăr îl spun chiar evreii cinstiţi, care au afirmat la vremea aceea că 
regimul de atunci i-a protejat pe evrei pe timp de război în ciuda presiunilor 
germane. Inclusiv în Transnistria nu a permis, pe cât s-a putut, nici de germani 
să fie practicată o politică de genocid, de exterminare a evreilor, de aceea se 
vorbeşte româneşte aproape peste tot în Israel şi astăzi. Statul român a interzis 
predarea evreilor în lagărele germane, spre deosebire de cel maghiar în 
Transilvania ocupată vremelnic, care a permis acest lucru. Populaţia românească 
îi ascundea pe evreii căutaţi de nemţi şi există o serie de documente evreieşti 
indubitabile în acest sens, precum arhivele Federaţiei Comunităţilor Eveieşti, 
arhive care sunt inaccesibile cercetătorilor români şi străini. Nici evreii cinstiţi 
nu au acces la documentele din arhiva Filderman. Oare cum ar proceda 
americanii, germanii, francezii, englezii, Europa toată, dacă un grup de evrei 
urcaţi pe tancuri, fie şi sovietice, le-ar fi impus comunismul în ţara lor, ar fi dus 
în închisori şi în lagăre de muncă toată floarea naţiunilor lor? Nu i-ar fi judecat 
pentru genocid? Noi nu i-am judecat încă pe bolşevicii-evrei. Există o adevărată 
invazie a străinilor în Romania: unii au inten�ia de a ne înlocui pe aceste 
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pământuri �i au cetăţenie română. Cum leul a fost devalorizat, de acum chiar �i 
un gunoier occidental poate să devină moşier în România, întrucât românul a 
fost sărăcit sistematic spre a deveni cerşetor, slugă la el acasă. Doina �i Glossa 
lui Eminescu sunt mai actuale ca niciodată. Nu ne mai întrebăm ce ar face 
americanii, germanii, francezii, englezii, ruşii sau chinezii dacă pe teritoriul lor 
s-ar stabili, proporţional cu populaţia lor, nişte milioane de străini? Sigur, dacă 
ar fi evrei în marea lor majoritate, ar deveni antisemiţi şi ar fi acuzaţi de 
antisemitism fără a se face nici un fel de referire la cauza acestuia. 

Dacă vreo 3-4 milioane de români get-beget, de sânge, ar obţine discret 
cetăţenie israeliană, cumpărând acolo pământ la preţul din România aşa cum li 
se asigură lor ilegal acum la noi, oare n-ar apărea antiromânism în Israel?  

Desigur, există scenarii în conformitate cu care evreii vor să-şi asigure un 
teritoriu românesc pentru o ţară de rezervă în cazul în care arabii şi iranienii, 
reuşind să se solidarizeze, ar distruge statul Israel. Pe fondul schimbării climei 
se discută ca s-ar dori să vină în zona temperată, obligându-ne pe noi să le 
cedăm pământul strămoşesc ca plată pentru un presupus holocaust. După mai 
mult de o jumătate de secol de la încheierea celui de-al doilea război mondial, 
după 18 ani de la evenimentele stranii, nedefinite, din decembrie 1989, după 
care nu mai există nimic secret în România, iată aşa-zise descoperiri care nu au 
vrut să fie descoperite decât acum, când Israelul este în pericol. O solu�ie de 
ieşire din criză ar putea fi aceea de a lua o ţară de rezervă prin minciună şi 
fraudă. E nevoie de holocaust în România şi nu în alte ţări în care a fost pentru 
că se vrea teritoriul românesc pentru noul Israel? În acelaşi sens a fost comis şi 
aşa-zisul Raport al aşa-zisei Comisiei internaţionale de studiere a Holocaustului 
în România, a cărei componenţă este derizorie şi care este incompetentă din 
punct de vedere ştiinţific. Fiind compusă din membri incompatibili în raport cu 
scopul său �i cu istoria adevărului istoric al României, a prezentat concluzii 
false pornind de la premise false, în spiritul vădit antiromânesc prin cele de mai 
sus.  

Chiar dacă, prin absurd, am admite holocaust în România, din suma totală de 
plată ar trebui să avem parte de compensaţie şi noi. Din calculul făcut de 
specialişti, ar trebui ca şi nouă să ni se plătească de trei ori mai mult pentru 
faptele lor binecunoscute, astfel că, în cele din urmă, ne-ar fi ei datori şi am fi şi 
noi îndreptăţiţi ca să cerem teritoriu israelian în schimb.  

DacoRomânia nu are de vânzare nici o palmă de pământ, nu este datoare 
nimănui şi nici nu are de gând să doneze pământ nimănui, niciodată.  

O naţiune de peste 40 milioane, care mai are sânge pelasgo-dac, sărăcită şi 
umilită de către cei care i-au impus ideologii străine şi jefuită sub pretextul 
« mormanelor de fiare vechi » de după 1989, care s-a născut aici, nu a venit de 
nicăieri şi nici nu are de gând să se refugieze, nu va putea fi stăpânită de nici o 
forţă din lume.  

Dacă dreptul legitim la apărare al românilor este antisemitism atunci da, există 
antisemitism în România. Reacţia ei va fi îndreptăţită pentru ca se află în 
legitimă apărare a fiin�ei na�ionale.  
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 IV. În plină globalizare, România  este membră a N.A.T.O. si a Uniunii 
Europene.  

În acest sens, Partidul României Europene, cu sprijinul speciali�tilor din 
Academia DacoRomână, îşi propune să înfăptuiască Programul politic 
"RENAŞTEREA DACOROMÂNEASCĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ - 2050" cu 
următoarele direcţii de acţiune:  

1. RENAŞTEREA MORAL-POLITICĂ A NAŢIUNII  
a. Reîntregirea paşnică şi democratică a naţiuni, concomitent cu refacerea 

identităţii naţionale, a simbolurilor, a imaginii publice a personalităţilor de 
seamă care au făurit istoria, cultura şi civilizaţia noastră şi care constituie 
modele pentru generaţiile prezente şi viitoare.  

 b. Asigurarea deplinei libertăţi de decizie a naţiunii în cunoştinţă de cauză şi în 
concordanţă cu interesele pe termen mediu şi lung ale dacoromânităţii;  

c. Reforma deplină a justiţiei, în statul european de drept.  
d. Reconcilierea forţelor moral-politice autentic naţionale privind construirea 

viitorului democratic şi european al ţării, refacerea coeziunii, a unităţii şi 
solidarităţii între toţi cetăţenii ţării, indiferent de etnie, religie, sex, avere, grad 
de pregătire sau profesie;  

e. Reforma constituţională reală şi consolidarea instituţiilor statului naţional 
unitar român, suveran şi independent, al cărui teritoriu este indivizibil şi 
inalienabil; este necesară o reaşezare fundamentală a raporturilor constituţionale 
dintre puterile dîn stat, clarificarea separaţiei, a echilibrului şi controlului lor 
reciproc, astfel ca nimeni să nu fie mai presus de Constituţie şi de lege.  

 f. Moralizarea şi aducerea sub puterea legii a întregii clase politice din 
România prin responsabilizarea juridică a tuturor acţiunilor politice la nivel 
naţional, internaţional şi local, prin votul uninominal şi legislaţie electorală 
clară, adecvată spre formarea şi educarea unei elite politice cinstite, competente 
şi demne în lupta pentru interesul naţiunii dacoromâne; eşecul managementului 
politic al majorităţii clasei politice necesită controlul judecătoresc asupra întregii 
activităţi politice;  

g. Interzicerea partidelor etnice în România şi atragerea tuturor grupurilor 
etnice de pe teritoriul României la renaşterea ţării prin eliminarea oricăror 
discriminări;  

h. Depolitizarea aparatului de stat, debirocratizarea şi reducerea acestuia la 
minimum necesar; 

 i. Controlul legal al averilor marilor corupţi post decembrişti şi impozitul 
progresiv pe venit;  

j. Integrarea deplină a ţării în structurile U.E. şi consolidarea rolului ei în 
N.A.T.O., în O.N.U, la Dunăre, în Balcani şi la Marea Neagră, precum şi în alte 
instituţii şi organizaţii internaţionale; 

k. Întinerirea şi profesionalizarea elitei politice în spiritul apărării şi promovării 
intereselor naţionale, europene, ale păcii şi cooperării, pentru apărarea  valorilor 
eterne ale  umanităţii ;  

l. intrarea României în rândul primelor 25 de naţiuni ale lumii civilizate, 
dezvoltate din punct de vedere economic, cultural şi tehnico-ştiinţific; 
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m. ierarhia profesiilor este următoarea : producătorul-întreprinzător, fermierul 
autohton, finanţatorul investitor, cercetătorul-educator şi creator, comerciantul 
constructor, funcţionarul statului ca apărător al legii şi luptător pentru aplicarea 
ei ; profesioniştii adevăra�i vor fi sprijiniţi să se specializeze la nivel european 
şi universal. 

2. CONSOLIDAREA ECONOMICO-SOCIALĂ 
a. Realizarea consensului tuturor forţelor naţionale în adoptarea şi în punerea în 

aplicare a acestui Program politic, prin susţinere politică, financiară şi materială 
a muncii şi capitalului intern, prin investiţii productive, stimularea creativităţii 
tehnice, tehnologice, ştiinţifice şi manageriale ; 

b. Consolidarea economiei de piaţă şi racordarea ei deplină la piaţa mondială 
pentru a deveni o putere economică remarcabilă în lume; atragerea marilor 
investitori de origine română de pretutindeni pentru accelerarea progresului în 
România;   

c. Susţinerea şi stimularea profesioniştilor în scopul eliminării dependenţei 
externe, reducerea interdependenţei, la limita posibilului, asigurarea 
independenţei depline în luarea deciziilor politico-economice autohtone;  

d. Crearea de noi locuri de muncă pentru cetăţeni, stimularea policalificării şi 
adaptării forţei de muncă în raport de necesităţile care apar pe plan naţional, 
european şi internaţional; 

e. Renaşterea deplină a vieţii satului românesc în contextul modernităţii 
europene; 

3. RECONSTRUCŢIA TEHNICĂ, TEHNOLOGICĂ ŞI 
INFORMAŢIONALĂ  

a. Stimularea creativităţii autohtone, a invenţiilor şi inovaţiilor, reglementarea 
modernă a drepturilor de autor şi a celor conexe;  

b. Revigorarea cercetării ştiinţifice fundamentale tehnice în domeniile de vârf;  
c. Informatizarea societăţii şi conexarea ei la marile magistrale informaţionale 

universale. 
4. RENAŞTEREA PE PLAN CULTURAL-ŞTIINŢIFIC ŞI  EDUCAŢIONAL 
a. Păstrarea tradiţiilor strămoşeşti şi stimularea creaţiei populare; 
b. Stimularea cercetării în domeniul istoriei şi civilizaţiei străbune în vederea 

cunoaşterii şi păstrării identităţii naţionale; 
c. Învăţământ european, performant la nivel global de calitate; 
5. REFORMA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII, FAMILIEI ŞI  AL 

PROTECŢIA MEDIULUI  
a. Consolidarea rolului familiei, şcolii, bisericii, mass media şi forţelor armate 

în educaţia naţională a tineretului ; 
b. Reforma sistemului sanitar ; 
c. Susţinerea cercetării ştiinţifice medicale autohtone în domenii de vârf;  
d. Protecţia mediului ambiant, conservarea şi refacerea potenţialului natural al 
ţării.  

6. RENAŞTEREA ÎN DOMENIUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 
a. Reforma în domeniul salarizării, stimulării policalificării şi a eficienţei 

muncii ; 
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 b. Reforma din domeniul pensiilor şi asigurărilor sociale; 
 c. Asigurarea unei protecţii sociale binemeritate �i decente celor care sunt 

pensionari şi au muncit o viaţă pentru crearea de bunuri materiale, culturale �i 
spirituale.  

7. CONSERVAREA DIMENSIUNII CREŞTINE A IDENTITĂŢII 
NATIONALE ROMÂNEŞTI ŞI SPIRITUALITĂŢII NOASTRE SPECIFICE  

a. Consolidarea tradiţiilor spirituale ;   
b. Reconcilierea şi apropierea în vederea unificării bisericilor române surori. 
8. REFORMA ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII NAŢIONALE 
a. Multiplicarea şi profesionalizarea tuturor componentelor sistemului naţional 

militar ; 
b. Revigorarea industriei naţionale de apărare ; 
c. Consolidarea comunităţii de informaţii.  
d. Consolidarea relaţiilor de securitate şi mlitare cu marii agenţi ai structurilor 

politico-militare multipolare. 
e. evitarea achiziţionării tehnicii de luptă uzate atât fizic, cât şi moral.  
9. SUSŢINEREA EMIGRANŢILOR ROMÂNI DIN STRĂINĂTARE ŞI 

DESCURAJAREA EMIGRARII ROMÂNILOR   
 
V. Pe acest temei, Academia Dacoromână �i Partidul României Europene face 

apel la solidarizarea tuturor organizaţiilor nonguvernamentale româneşti şi de 
pretutindeni pentru apărarea, promovarea şi eternizarea valorilor 
dacoromânităţii, a drepturilor şi libertăţilor istorice fundamentale ale 
Dacoromâniei. 

În actuala conjunctură globală, ADR �i PRE susţin imperativ că:  
în primul rând, dacoromânitatea, prin ea insasi, trebuie să se reunifice pa�nic 

�i democratic drept Romanie Europeană, să constituie, acolo unde trăiesc cel 
pu�in trei români, comunităţi compacte ale dacoromânilor de pretutindeni, ca 
filiale al Obştei dacoromânilor de  pretutindeni.  

în al doilea rând, pentru sus�inerea financiară a celor în nevoie, să instituim ad 
hoc un Fond al dacoromânităţii prin donarea unui procent din venitul anual al 
fiecărui dacoromân pentru susţinerea solidarităţii dacoromâneşti în Centrele 
culturale ale obştei din zonele locuite compact de ai noştri, concomitent cu 
realizarea unui trust de presa Dacoromânitatea, independent de stat, pentru toţi 
dacoromânii de pretutindeni. 

în al treilea rând, să fim uniti in jurul Bisericii DacoRomâne Ortodoxe de 
sorginte zamolsiană – mama spirituală a na�iunii dacoromâne, păstrătoare 
culturii tradi�ionale �i a spiritului ancestral dacoromân, deoarece Zamolse este 
întâiul nostru Iisus, iar dacoromânii au o credinţă monoteistă, proprie, străveche 
din care a crescut cre�tinismul. 
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Ca răspuns la globalizarea generalizată, na�iunea dacoromână trebuie să î�i 
asigure supravie�uirea sa in lume prin în�elepciunea �i inteligenta sa de care a 
dat dovada de zece milenii, prin extraordinara sa capacitatea de adaptare, prin 
creativitatea �i cultura sa tradi�ională, cunoscută �i recunoscută în toată 
lumea. 



Ziua de 24  ianuarie este Ziua refacerii DACOROMANIEI MICI, zi de aur in 
istoria na�iunii noastre, zi în care DacoRomânia îşi retrăieşte etern visurile de 
unire, destinul ei istoric, dreptatea idealurilor de zece ori milenare.  

Vivat,  crescat et floreat DacoRomania Europeană, reintregită în Uniunea 
Europeană!  

Veni�i cu noi! 
 DacoRomânia va rena�te prin adevăr, dreptate, muncă �i credin�ă în 

Uniunea Europeană!  
                                                 
                                                                                                              Bucureşti, 

24 ianuarie 2008 
 
Pentru ACADEMIA DACOROMANA  
    Geo Stroe,       
pre�edinte  fondator, 
 
    Vasile Zărnescu,  
    secretar general 
 
     Ioan Olimpiu Luca  
   Secretar executiv  
 
 Pentru PARTIDUL ROMÂNIEI EUROPENE,  
 
     Geo Stroe,       
  preşedinte  fondator 
 
 Florentina Duduman,  
    preşedinte executiv  
 
  Alexandru Tudor,  
   secretar general  
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