
Ce fel de români suntem noi?! 

Dorin Chirtoacă, cel mai iubit primar al Chișinăului 

Semnăturile continuă, aproape 60 de localități din R. Moldova au semnat 

pentru Unire 

http://www.realitatea.md/acum-i-on-line-dorin-chirtoaca-cu-un-apel-catre-

moldoveni-propune-semnarea-unei-peti-ii-electronice-pentru-

unirea_72548.html   

Dorin Chirtoacă, cel mai iubit primar al Chișinăului 

Semnează români din Basarabia și din România. Din România, puțini! România 
este Patria-Mamă!!! 

https://www.petitieonline.com/c/7545214/Q3TYMW  

 

Chiar nu ne este rușine?! Am primit linkurile cu petițiile pentru Unire, în mod 
evident, pentru a le semna și retransmite. Nici măcar nu le-am retransmis! 
 
Senmnături-numele și prenumele semnatarilor. Unde sunt unioniștii din 
România?! Semnăturile lor! Le mai este frică de Moscova? Un astfel de 
eveniment este exclus. Nimeni nu atacă NATO, nimeni nu atacă SUA. De la 
răsărit, România nu mai poate fi invadată. Vă este frică de Ungaria? Acestă țară 
să atace pe la spate NATO, SUA? Sau NATO, SUA să fie atacate concomitent de 
la răsărit și apus? Cu alte cuvinte, România să fie atacată concomitent de la 
răsărit și apus? Chiar, teoretic vorbind, doar de la apus? Chiar nu înțelegem că 
e vorba de propaganda Moscovei? Chiar nu înțelegem că Ungaria nu dorește să 
fie desființată ca stat?! În caz de atac împotriva României, ar fi supusă, în 
câteva minute, unor lovituri nimicitoare, iar țările din jur vor acționa rapid 
pentru împărțirea Ungariei. Moscova nu riscă nimic, nu va putea interveni.Este 
adevărat că oficialii Ungariei practică un extremism propagandistic împotriva 
României. Îndeamnă maghiarii din România să nu respecte legile României. Se  
mai vehiculează ideea că minoritarii maghiari din România  vor produce o mare 
diversiune și vor striga după ajutor militar din partea Ungariei. Calea acesta va 
duce tot la desființarea Ungariei ca stat. Un atac militar împotriva României, 
este un atac împotriva Uniunii Europene. Chiar și atacul propagandistic 
împotriva României, este tot o amenințare la adresa Uniunii Europene. 
România este un stat unitar, indivizibil, noi, românii trăim pe pământul 
mostenit de la moșii și strămoșii nostri. Activitățile propagandistice ale 
oficialilor extremiști din Ungaria se desfășoară pentru că România este în 
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apropierea Federației Ruse. Și în celelalte țări există minoritari maghiari, dar 
țările respective nu sunt în apropierea Federației Ruse. Chiar nu mai știm în ce 
condiții dramatice s-a făcut Unirea, în 1918?  S-a înfăpuit! Românii din 
Basarabia, Bucovina și din Transilvania, cu teritoriile lor strămoșești, s-au unit 
cu Patria-Mamă, România. Acum sunt condiții de siguranță teritorială pentru 
România, acum, în țara noastră este democrație, dreptul la opinie este 
constituțional. Nu ați citit  cu atenție textul petiției Semnături pentru Unirea 
Republicii Moldova Cu România, de sub patronajul Societății Culturale 
București- Chișinău! Oficialii Ungariei  v-au speriat cu dezmenbrarea României, 
dacă Republica Moldova se unește cu România?  
Români, chiar nu înțelegem că efectul acestor amenințări se mărește pentru că 
ne-am pierdut verticalitatea, demnitatea, solidaritatea?! 

Chiar nu ne este rușine?! Am primit linkurile cu petițiile pentru Unire, în mod 
evident, pentru a le semna și retransmite. Nici măcar nu le-am retransmis! 

Societatea Culturală București-Chișinău 

Gheorghe Gavrilă Copil, președinte 
bucuresti.chisinau@gmail.com  

Retransmiteți, retransmiteți, retransmiteți 

Semnături pentru Unirea Republicii Moldova cu România 

https://www.petitieonline.com/semnturi_pentru_unirea_republicii_moldova_cu_romani

a   

www.noidacii.ro 
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