PARTIDUL NOI, GETODACII!

(În curs de pregătire pentru legalizare)
Gheorghe Gavrilă Copil, preşedinte
noigetodacii@gmail.com
Tel. 0720127570/0245663428
Cont bancar:
VIITORUL PREŞEDINTE AL ROMÂNIEI VA FI DIN REPUBLICA
MOLDOVA!
ROMÂNII DIN REPUBLICA MOLDOVA POT FI MAJORITARI ÎN
PARLAMENTUL ROMÂNIEI!
Partidul Noi,Getodacii! îşi desfăşoară activitatea conform spiritului
întregitor de ţară, al tuturor acţiunilor care au culminat cu Unirea din 1
Decembrie 1918.
UNIREA POATE FI ÎMPLINITĂ! DEPINDE NUMAI DE NOI!
Domnului Vladimir Putin, Preşedintele Federaţiei Ruse,
Domnului Donald Trump, Preşedintele Statelor Unite ale Americii
(în română, rusă, engleză)
Partidul Noi, Getodacii! va acţiona pentru o lege clară, pentru confiscarea
averilor ilicite, în totalitate, indiferent unde sunt, la rudenii, la alte
persoane, la firme, la persoane fizice sau juridice, în străinătate, etc.

România este singurul stat din Uniunea Europeană care nu are o
lege pentru confiscarea averilor ilicite.
Dragi români de la răsărit şi de la apus de Prut şi din orice ţară în
care vă aflaţi,
Vă rugăm foarte mult publicaţi, retransmiteţi, distribuiţi aceste pagini
destinatarilor din lista dumneavoastră, să fie şi adresa de mail a Partidului Noi,
Getodacii! pentru a ne da seama de aria de răspândire a mesajului nostru.Numai
să retransmiteţi? Constituiţi grupuri de iniţiativă, pentru a înfiinţa filiale, cu
rapiditate, după înregistrarea partidului, în Registrul Partidelor Politice.
Domiciliul Dvs trebuie să fie în România. Încercaţi să stabiliţi candidaţii pentru
Parlamentul României. E posibil să fie alegeri anticipate.
Ce se constată citind listele de candidaţi, din lumea politică de azi?
Primii pe liste sunt liderii marilor partide, urmaţi, la înghesuială, de corpul
de solidaritate întru corupţie. La partidul Noi, Getodacii! este altfel. Primii
pe liste vor fi românii de la răsărit de Prut, pe locul trei, personalităţi din
România, care, în felul acesta, la îndemnul conştiinţei, servesc interesele

naţiunii române. Probabil, după alegeri, unele personalităţi nu vor dori să
activeze ca parlamentari. Vor reveni la profesia dumnealor, cu conştiinţa
împăcată.
Pot candida pentru Parlamentul României:

Constituţia României
Art. 16(3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în
condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară.
Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru
ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.
Art. 37 (1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc
condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă
asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).
(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de
cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele
administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în
Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte
al României.
Art. 40 (3) Nu pot face parte din partide politice judecătorii Curţii
Constituţionale, avocaţii poporului, magistraţii, membrii activi ai armatei,
poliţiştii şi alte categorii de funcţionari publici stabilite prin lege organică.
Parlamentul României:
Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor,
precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
Permanente
Articolul 2 (6) Nu pot fi aleşi: c) persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a
fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, pe durata stabilită prin
hotărâre judecătorească definitivă sau prin lege.

Poate ajunge în Parlamentul României, oricare cetăţean român, oriunde
s-ar afla în lume, dacă are domiciliul în România şi face parte dintr-o filială
a Partidului Noi, Getodacii! din România. E o şansă istorică. Reuşita
depinde numai de noi. De Românii din ţară şi de oriunde din lume. Cât
priveşte pe românii de la răsărit de Prut, cu domiciliul în România, trebuie
să răspundă la chemarea naţiunii române-filiale, candidaţi la alegerile
parlamentare!
Folosiţi mailul partidului doar în probleme de partid. Primim diverse mesaje, în
continuare, pe adresa de mail gheorghegavrilacopil@yahoo.com . Înfiinţaţi
filiale! Se poate să fim partidul majoritar în Parlamentul României! Acţionaţi şi
vom birui!

Dragi români de la răsărit şi de la apus de Prut şi din orice ţară în
care vă aflaţi, câteva cuvinte despre cel care vă scrie:
O viaţă întreagă pentru fraţii de la răsărit de Prut, pentru UNIRE. Eram
tot atât de tânăr în 1971, ca Dvs, care manifestaţi acum pentru UNIRE.
Documentându-vă, în sufletele noastre se va instala o încredere deplină.
Din documentele Dosarului de la Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii, din 1971:
Duşman al URSS pentru Basarabia.
Din partea organului de partid: Duşman al comunismului din întreaga
lume.
„Prin rezoluţia din 6 august 1971
s-a început urmărirea penală împotriva
numitului COPIL GHEORGHE GAVRILĂ,
pentru săvârşirea infracţiunii de propagandă
împotriva orânduirii socialiste...reţinându-se
că acesta a conceput şi a scris materiale cu
conţinut anticomunist pe care le-a difuzat mai
multor persoane”
Gheorghe Gavrilă Copil:
E vorba de cartea Coşmarul, care a stat arestată, la securitate, zeci de ani.
Coşmarul
Documentele Podului de Flori:
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău
VIDEO

Convorbiri la Moscova
de la BucurestiChisinau
1.024 vizionări
Guvernul de la Moscova a fost de acord, în principiu, cu introducerea
învăţământului în limba română pentru românii (moldovenii) din Federaţia
Rusă, inclusiv pentru urmaşii deportaţilor din Siberia (Verzi Convorbiri la
Moscova). De citit, pentru exactitatea unor traduceri, Stenograma
convorbirilor purtate de presedintele Societăţii Culturale
Bucuresti-Chisinău, d-l Gheorghe Gavrilă Copil, la Ministerul
Invăţământului al Republicii Federative Ruse, la Comitetul pentru
Stiinţă si Învăţământ al Sovietului Suprem al RSFS Ruse, la
Cabinetul prim-vicepresedintelui Sovietului Suprem al RSFS Rusă
( Moscova 7-9 august 1990) Vezi textul în Societatea Culturală
Bucureşti- Chişinău, o aveţi şi ataşată.

Stenograma convorbirilor de la Moscova

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=38038
În conformitate cu art. 25 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Federaţiei Ruse privind cooperarea în domeniile culturii, ştiinţei şi
învăţământului, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993, Guvernul României
şi Guvernul Federaţiei Ruse, denumite în continuare părţi,
au convenit următorul Program de colaborare în domeniile culturii, ştiinţei şi
învăţământului pe anii 2001-2003:
ARTICOLUL 21
Părţile vor dezvolta în mod special colaborarea în domeniul învăţării limbii şi
literaturii române în Federaţia Rusă şi învăţării limbii şi literaturii ruse în
România.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Învăţământului din
Federaţia Rusă vor sprijini îmbunătăţirea calităţii predării limbii române şi,
respectiv, a limbii ruse ca limbi materne în fiecare stat. Ele vor colabora în
domeniul elaborării de manuale şi materiale didactice pentru predarea limbii
române şi ruse ca limbi materne în şcoli cu predare în limba română din
Federaţia Rusă şi, respectiv, şcoli cu predare în limba rusă din România.
Pentru Guvernul României, Cristian Diaconescu, secretar de stat
Pentru Guvernul Federaţiei Ruse, Valerii F. Kenealkin, ambasador extraordinar
şi plenipotenţiar
http://idrept.ro/EmbedView.aspx?EmbedId=71764a9b-dc37-4cba-ac41ad193f4b7d33
PROGRAM din 4 decembrie 2006 de colaborare în domeniul culturii, ştiinţei şi
educaţiei între Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse pentru anii
2006-2009
Guvernul României şi Guvernul Federaţiei Ruse, denumite în continuare părţi,
în conformitate cu art. 25 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul
Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în domeniul culturii, ştiinţei şi
educaţiei, semnat la Moscova la 27 septembrie 1993,
vizând dezvoltarea în continuare a relaţiilor de prietenie dintre popoarele român
şi rus,
au adoptat următorul program de colaborare în domeniul culturii, ştiinţei şi
educaţiei, pentru anii 2006-2009:
24.Părţile vor dezvolta colaborarea în domeniul studierii limbii şi literaturii ruse
în România şi a limbii şi literaturii române în Federaţia Rusă.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei
din Federaţia Rusă îşi vor da concursul pentru creşterea nivelului predării limbii
române, respectiv al limbii ruse, atât ca limbi materne, cât şi moderne, în fiecare
dintre cele două state. Ele vor colabora în domeniul pregătirii manualelor şi a
materialelor didactice pentru predarea limbilor română şi rusă, atât ca limbi

materne, cât şi moderne, în instituţiile de învăţământ cu predare în limba rusă
din România, respectiv în cele cu predare în limba română din Federaţia Rusă.
Pentru Guvernul României,
Mihai Răzvan Ungureanu,
ministrul afacerilor externe
Pentru Guvernul Federaţiei Ruse,
Serghei Lavrov,
ministrul afacerilor externe
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 632 din data de 14 septembrie 2007
Domnii Cristian Diaconescu şi Mihai Răzvan Ungureanu trebuie să plece
definitiv din viaţa politică românească!
De necrezut! Textul acordului este identic. Manuale pentru predarea limbii
române în şcoli cu predare în limba română din Federaţia Rusă. Cum să predai
limba română în şcoli care nu există!? Guvernul Fedeaţiei Ruse era de acord, în
principiu, cu înfiinţarea învăţământului românesc în întreaga Federaţie Rusă,
încă din 1990 (Vezi filmul Convorbiri la Moscova). Pentru parafarea acordului
au fost aşteptaţi la Moscva Primul-ministru Petre Roman şi Preşedintele Ion
Iliescu. Aceştia nu au mers la Moscova pentru a semna, un astfel de acord,
alături de Preşedintele Federaţiei Ruse şi de Primul-ministru!
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău,
Partidul Getodacia
Societatea Culturală Bucureşti-Chişinău, Partidul Noi, Getodacii!:
1.Domnului Preşedinte Vladimir Putin/Dragi Ucrainieni/Salvaţi Ucraina!
(PDF. Textul în Română, Engleză, Franceză, Rusă)
2. Domnului Preşedinte Vladimir Putin/Dragi Ucrainieni/Salvaţi Ucraina!
(PDF. Textul în Limba Română)
Partidul Noi, Getodacii!:
Ucraina şi România, în faţa lichidării consecinţelor
Tratatului Ribbentrop- Molotov
Ne adresăm conducerii Republicii Moldova, a Federaţiei Ruse , a SUA şi a
Consiliului Europei
Partidul Noi, Getodacii!:
Se profilează posibilitatea deschiderii unui proces penal împotriva primului
ministru Petre Roman şi a preşedintelui Ion Iliescu, sub acuzaţia de
ÎNALTĂ TRĂDARE DE ŢARĂ

Surpriză întristătoare
Domnule Liviu Petrina, nu aveţi dreptate, adevărul este altul
Proces verbal constituire filială
Registrul membrilor de partid
Conducerea ONG-urilor şi membri acestora pot face parte dintr-un partid,
din conducerea unui partid
Curs pentru primari
Declaraţie de avere şi interese pentru candidaţii la locale şi parlamentare
Statutul Partidului Noi, Getodacii!
Programul Partidului Noi, Getodacii!
Legea partidelor politice
Constituţia României
Se ştie, 40% dintre români nu au internet, dar nici o revistă care să le
reprezinte interesele, o revistă a noastră, a tuturor românilor. Vom tipări
Revista Noi, Getodacii! atunci când românii cu bani vor răspunde glasului
conştiinţei. Vă aşteptăm. Impreună vom birui.
Revista NOI, GETODACII! nr.1
Revista NOI, GETODACII! nr. 2
Bucureşti-Chişinău,
Ne ajută Dumnezeu!
Vă îmbrăţişează cu toată căldura inimii,
Gheorghe Gavrilă Copil,
Preşedintele Partidului Noi, Getodacii!
Pentru a fi la curent cu activitatea partidului, click pe www.noidacii.ro .

