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CAPITOLUL I. GUVERNARE 
1. Menținerea declarației președințiale din 2006 privind Dictatura Comunistă din 

România condamnată drept un Regimul Ilegitim și Criminal. 
2. Legea lustrației. Cei care au avut funcții importante sau de conducere în regimul 

comunist să NU poate ocupa funcții de conducere în interiorul partidelor sau să fie 
propusi candidați în parlament. 

3. Promovarea Proclamației de la Timișoară. 
4. Desființarea imunității parlamentare. 
5. Eliminarea din viața politică a tuturor persoanelor cu condamnări și interzicerea 

apariției lor în Media. 
6. Proiect național Unirea Republicii Moldova și a Basarabiei, Bucovinei cu România. 
7. Recunoașterea gratuită a cetățeniei române tuturor persoanelor de pe teritoriul 

Regatului României Mari, indiferent de locul unde trăiesc, cât și pentru descendenții 
acestora, care sunt cetățeni români prin faptul nașterii din cetățeni români, așa cum 
recunoaște și legea fundamentală în materia cetățeniei. Cetățenia este prima formă 
de unire a neamului. 

8. Promovarea activității diplomatice a Casei Regale în folosul interesului național. 
9. Prin hotărârea Parlamentului actual, Revizuirea Constituției și schimbarea Art. 152. 

Revenirea la ultima formă de guvernământ legală și aprobată de un parlament 
legal, la Monarhie Constituțională și la Constituția din 1923, pentru o perioadă 
legislativă de patru ani și apoi organizarea unui Referendum democratic cu privire la 
forma de guvernământ. 

10. Întocmirea unui program de țară pe termen lung pentru garantarea stabilității. 
11. Desecretizarea  

 

CAPITOLUL II. SOCIAL 
1. Limba oficială în toate instituțiile publice este Limba Română. 
2. România condamnă fascismul, comunismul și orice dictatură. 
3. Respectarea angajamentului cu NATO și UE. 
4. Minoritățile naționale nu pot avea administrație proprie, iar acolo unde românii sunt 

numeric minoritari nu pot fi subordonați altei etnii. 
5. Asociația maghiarilor reprezentată UDMR condamnată pentru activitate 

neconstituțională și interzisă la guvernare. 
Nici o asociație sau fundație sau uniune reprezentînd minoritățile naționale nu poate 
participa la alegerile pentru Senatul României. Acestea au dreptul  doar la alegerile 
pentru Camera Deputaților și la alegerile locale. Pentru  alegerile parlamentare 
trebuie să aibă numărul minim de voturi pentru a putea intra în parlament. Ca 
asociație a minorităților etnice v-a beneficia de 1 loc în parlament.  
În cazul în care v-a apare un partid politic al minorităților etnice ce v-a intra in 
parlament atunci se pierde locul ca minoritate. 
Se interzice cumulul de partid si asociație.  

6. Depolitizarea înaltelor funcții în stat. Eliminarea politicului pană la nivel de ministru. 
7. Procentul de femei în funcțiile de demnitate publică trebuie să fie egal cu al 

bărbaților. 
8. Bugetarii trebuie să aibă pregătirea necesară pentru postul pentru care vor să 

concureze.  



PARTIDUL MONARHIST 
PROGRAMUL	

	

	
Print 07/02/2018 Pagina  3  din  6 3 Program PM 2018 02 07.doc 

9. Asigurările Sociale să fie plătite în mod egal de angajat și angajator ( propunere 
20% si 20%) intr-un singur cont. Defalcarea se face apoi de stat: pensie, sanatate, 
alte asigurări sociale, somaj, handicap , risc si accident.  

10. Radiodifuziunea  română, TVR și CNA să fie independente, fără implicarea 
politicului. 

11. Crearea zonei metropolitane. 
12. Centralizarea și conexiunea bazelor de date la nivel național (Evidența populației, 

Fisc, Cazier, Pensii, Sănătate, etc). 
13. Religia tradițională este confesiunea ortodoxă. Nu se va admite proliferarea cultelor 

agresive. Nu susținem construirea unei mari moschei în București. 
14.  
15. Interzicerea prin lege a cerșetoriei în locuri publice (localuri, trenuri) și a practicii 

spălării parbrizelor la stop prin  implicarea controlului organelor de ordine publică. 
16. Repatrierea forțată a cerșetorilor români din străinătate și ridicarea dreptului de 

părăsire a țării. 
17. Interzicerea primăriilor de a acorda autorizații de strângere donații din poartă în 

poartă, pentru persoane în dificultate. 
 

CAPITOLUL III. SĂNĂTATE***** 
1. Revizuirea grilei de salarizare a personalului medical conform unei grile naționale. 
2. Reabilitarea spitalelor la nivel european. 
3. Stimularea natalității prin ajutoare financiare garantate în buget.  
4. Pentru toate mamele care fac întrerupere pentru îngrijirea copilului, indemnizații 

garantate. 
5. Creșterea alocației pentru copii, diferențiat și condiționat. 
6. Asistența medicală gratuită pentru copii și gravide.  

 

CAPITOLUL IV. ECONOMIE 
1. Absorbția fondurilor europene prin proiecte model elaborate de instiutuțiile statului, 

aplicabile în fiecare sat pentru rețea de apă potabilă, canalizare, asfaltări. 
2. Crearea de locuri de muncă de către guvern în minerit și energie, vezi Roșia 

Montană, Brad, etc. 
3. Toate bogățiile subsolului sunt proprietatea statului român. Statul român poate da în 

chirie pe maxim 3 ani o exploatare. 
4. Domenii ca industria si cercetarea militară, infrastructura, industria minieră aurifera, 

a uraniul, a sării și a apelor minerale si a apelor termale să fie considerate 
strategice si statul român să fie proprietar.  

5. Toată infrastructura: rutieră, cai ferate, porturi și aeroporturi sa fie in proprietatea 
statului român, ele find construite sau reparate în parteneriat public-privat sau doar 
de companiile de stat și nu exclusiv privat ca pînă acum.  

6. Aurul extras va asigura cu prioritate relansarea agriculturii și a sectorului de 
construcții. 

7. Ridicarea confidențialității contractelor cu bani publici. 
8. Rezilierea contractelor cu firmele căpușă care prejudiciază firmele de stat. 
9. Accesul la fondurile de garantare create de guvern pentru firmele care crează locuri 

de muncă. 
10. Facilități fiscale pentru toate firmele care își vor plăti angajații cu un salariu plafon  
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prestabilit și care își vor reinvesti profitul. 
11. Sistarea prin lege a defrișărilor. Exportul de materie primă să fie interzis. Exporturile 

sunt permise doar în formă de produs finit. 
12. Recuperarea averilor ilicite. 

 

CAPITOLUL V. FISCALITATE 
 
1. TVA să fie 0% pentru domeniul financiar-bancar, hîrtia de ziar, pentru consultanță 

(de orice fel), pentru consult medical, pentru spectacole cultural-artistice, pentru 
educație și învățămînt, pentru producătorii agricoli.  

2. TVA să fie 12% pentru toate celalalte domenii de activitate și servicii.  
3. Impozitul pe profit să fie pentru persoanele juridice cu intreprinderi mijlocii și mari și 

foarte mari: 12%. 
4. Impozitul  pentru agricultori, PFA și intreprinderi mici să fie pe venit: 1% din venit, 

dar nu mai mic de un salar minim brut pe economie, pe țară/an (referința salariul 
minim brut pe economie din ianuarie). 

5. Impozitul pe salariu, dividende, activitate independentă  și sumele repatriate : 12%. 
6. Accize să fie la combustibili, tutun, alcool. 
7. Taxe de mediu, de sănătate, de infrastructură  
8. TVA , impozitul pe profit, pe salar, pe venit, impozitul agricol, dividende și activitatea 

independenta vor rămîne 70% local, 10% județean, 5% la Fondul de rezervă al 
administrațiilor locale și 15% la bugetul de stat.  

9. Redevente . 
10. Taxe și impozite locale să fie între 50-75 în total. 
 

CAPITOLUL VI. AGRICULTURĂ 
1. Guvernul va sprijinii cetățenilor români care doresc să-și inființeze ferme, în 

achiziționarea de teren agricol. 
2. Cadastrul general cade în sarcina Guvernului. 
3. Agențiile care se ocupă de absorbția fondurilor U.E. vor pune la dispoziția noilor 

fermieri proiecte de finanțare pentru utilajele necesare pentru aceste ferme. 
4. Subvenționarea irigațiilor în proportie de 100% din fonduri U.E. și Guvernamentale. 
5. Limitarea importurilor de produse agricole prin asigurarea achiziționării producției 

locale. 
6. Eliminarea mafiei piețelor. 
 

CAPITOLUL VII. CONSTRUCȚII 
1. Se va inființa un alt fond pentru relansarea sectorului de construcții. 
2. Deschiderea de șantiere pe întreg teritoriul României pentru finalizarea irigațiilor 

(inclusiv canalele de irigații începute în trecut). 
3. Deschiderea de șantiere pentru construcția de noi hidrocentrale de către statul 

român. 
4. Finanțarea pentru aceste construcții se poate obține prin vânzarea de pachete 

majoritare in prima fază de la companiile de stat. 
5. În afară de companiile de exploatare auriferă care nu se vând, orice firmă de stat 
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poate fi vândută. 
6. Urgentarea constructiilor autostrăzilor cu prioritate a culoarelor europene. 
7. Anveloparea blocurilor din toată țara cu fonduri U.E. și guvernamentale. 
8. Toate blocurile cu risc seismic vor fi reabilitate. 
9. Dâmbovița canal navigabil. Capitala legată la Dunăre. 

 

CAPITOLUL VIII. ÎNVĂȚĂMÂNT 
1. Accesul la gratuit educație. Fără implicare financiară a părinților. 
2. Revizuirea manualelor școlare. 
3. Predarea adevăratei istorii a României. 
4. Burse pentru studenți. 
5. Pensii decente. 
6. Cadrele didactice să primească un salariu conform grilei unice. 
7. Atât școlile cât care au fost închise, se vor redeschide după. 
8. Reabilitarea școlilor astfel ca toate să aibă grupuri sanitare în interiorul clădirii și 

condiții optime de funcționare. 
 

CAPITOLUL IX. JUSTIȚIE 
1. Legile trebuie să fie clare, simple și previzibile, fără a se da posibilitatea interpretării 

lor. 
2. Abrogarea sau amendarea, dupa caz, a tuturor legilor care contravin intereselor 

cetățenilor. 
3. Finalizarea cu prioritate a dosarelor de interes național: dosarul revoluției, dosarul 

retrocedărilor, dosarele de corupție. 
4. Judecarea cu celeritate a faptelor de corupție săvârșite de funcționarii publici, 

demiterea din funcție și confiscare averii.  
5. Guvernanții corupți vor primii pedepse duble. 
6. Modificarea de urgență a Constituției. Calitatea de Magistrat trebuie să o aiba doar 

Judecătorii, nu și Procurorii. Procurorii trebuie să aibă calitatea de Avocați și trebuie 
să stea în fața Instanței de Judecată, nu în Prezidiu. 

7. C.S.M. trebuie sa fie ales și revocat doar de Judecători. 
8. D.N.A. trebuie sa intre sub autoritatea Procurorului General. 
9. C.C.R. trebuie sa fie format doar din Magistrați Judecători. 
10. Legea răspunderii Magistratului. 
11. Toată legislația trebuie supusă revizuirii. 
12. O nouă lege a S.R.I. Se va interzice cu desăvârșire, sub sancțiunea pedepsei 

maxime, infiltrarea agenților din Servicii în Judecătorii, Parchete, Partide Politice, 
Guvern, Presă, C.S.M., C.C.R. 

13. Reținerea și arestarea nu se pot face decât cu probe elocvente și cu respectarea 
drepturilor și libertăților cetățenești. 

14. Încarcerarea se va face doar pentru fapte grave cum ar fi: crima, omor din culpă 
(dupa caz), lovituri cauzatoare de moarte, tâlhării, pedofilie, incest, viol, 
proxenetism, comercializarea drogurilor de mare risc. 

15. Pentru infracțiunile economice și alte infracțiuni ușoare, se va calcula costul unei 
zile de detenție, iar cei care au bani, vor plăti în functie de perioada de privare de 
libertate. În funcție de infracțiune, cei săraci pot fi condamnați la muncă în folosul 
comunității și cu interdicția unor drepturi. 
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16. Respectarea de către statul român a tuturor hotărârilor judecătoresti, privind 
despăgubirea cetățenilor cu diverse sume de bani. 

17. Despăgubirea tuturor cetățenilor cărora statul comunist le-a confiscat averea 
acordându-li-se titluri de stat cu dobânda la termen, acțiuni la firme profitabile ale 
statului cum ar fi Hidroelectrica și Transelectrica. 
Acestea nu se vând. 

 

CAPITOLUL X. FINAL 
Definitivarea platformei program a partidului se va face la prima Convenţie 
Naţională. 
Programul se va afla în dezbatere publică, putând fi îmbunătățit în perioada 
următoare, în funcție de sugestiile și opiniile primite din partea societății civile. 

 
 
mail: partidulmonarhist@yahoo.com  
 
Contact: 
https://www.facebook.com/partidulmonarhist1923/ 
Partidul Monarhist 
Christian Em. de Hillerin 
Informații  tel:0721 31 01 62 
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