
Programul PNŢCD 100 

p. 1 din 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul  

PNŢCD 100 
Renaşterea PNŢCD la 100 de ani 

de la înfiinţarea PNŢ 

REDEFINIRE 

2016-2018 

Întoarcerea la prin-
cipii 

RECONECTARE 

2018-2020  

Reconectarea la 
pulsul ţării 

RELANSARE 

2020-2026 

Renaşterea politică 

 1.10.16-1.12.16: Ani-
versare 90 ani de la înfi-
inţarea PNŢ 

- Lansarea Programului 

PNŢCD 100 

- 3.11.16. Constituirea 
Coaliţiei pentru Renaş-
terea PNŢCD 
(CRPNŢCD) 

- Apelul Coaliţiei pentru 

Renaşterea PNŢCD 

 1.12.16-20.05.18: 

Reunirea forţelor NŢ-
CD.  

Redefinire, reasumare: 

- principii 

- ideologie 

- doctrină 

- program politic 

 20.05.18-20.05.20:  

Reconectarea la socie-
tate şi la realităţile poli-
tice, prin reluarea legătu-
rilor / iniţiere de legături 
cu: 

- cetăţeni simpli 

- personalităţi, profesio-
nişti, oameni de cultură 

- simpatizanţi, membri şi 
organizaţii PNŢCD 

- societatea civilă, ONG-
uri 

- partide 

 11.11.2018: Aniversa-
re 90 ani de la prima 
guvernare PNŢ.  

- Lansare naţională 
fundaţie pentru PNŢCD. 
Program pentru renaşte-
rea României pe principii 
NŢ-CD. 

1.12.2018: 100 ani de la 
Marea Unire. Acţiuni 
aniversare ample. Apelul 
fundaţiei pentru PNŢCD 
către ţară. 

 

 20.05.2020: Trans-
formarea fundaţiei în 
partid. 

 Primăvara şi toam-
na 2020: participare la 

alegeri (locale şi parla-
mentare) 

 Toamna 2024: intra-
re în Parlament 

 10.10.2026: Aniver-
sare PNŢCD 100 de 
ani, 10 ani de recon-
strucţie.   

ACŢIUNI în plan politic, social, cultural, educativ, civic; iniţiative, propuneri, dezba-
teri în plan economic. 

ACTIVITĂŢI: conferinţe, simpozioane, manifestaţii de stradă, petiţii, strângeri de 
semnături, comunicate de presă, publicistică, PR şi comunicare, activităţi online. 

FOCUS: Actualitatea şi reactualizarea programului politic al PNŢ din 1928. 
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COALIŢIA PENTRU RENAŞTEREA PNŢCD 

 

Componenţă: 

  - Grupul de Rezistenţă din PNŢCD 
  - Asociaţia Clubul Naţional Ţărănist-PNŢCD 
  - Iniţiativa Iuliu Maniu 
  - Fundaţia Corneliu Coposu 
  - Fundaţia Iuliu Maniu-Ion Mihalache  
  - Asociaţia PRO PNŢCD    

Parteneri: 

   - AFDPR 
   - Alianţa Civică 
   - Fundaţia Hanns Siedel 
   - Fundaţia Konrad Adenauer 
   - Asociaţia Creştin-Democrată România de Mâine 
   - Asociaţia Gratis Pro Deo 
   - ANRM, alte asociaţii monarhiste 
   - Muzeul Memorialul Comunismului Bucureşti 
   - Asociaţia La Maison Roumaine, Paris 
  - Acţiunea 2012 
   - etc.  

ACŢIUNI ŞI ACTIVITĂŢI. Programul PNŢCD 100 

- permanente: asistenţă juridică (inclusiv fonduri europene pentru agricultură); asistenţă so-
cială – pentru bătrâni etc.; donaţii, strângere de fonduri pentru orfani; activitate online (site, 
Facebook, alte reţele sociale); donaţii de carte pentru Basarabia; revistă; editură; cenaclu li-
terar; bibliotecă; cerc de studii etc. 

- punctuale:  

   Monarhia salvează România (iniţiere referendum pe art. 152 din Constituţie 
referitor la revizuire, ulterior pe forma de guvernământ – informare, strângere de semnături) 

   Agricultură ecologică şi mediu curat: strategii pentru agricultură ecologică, 
ferme model, acţiuni antidefrişare, antifracking, anti-cianură în minerit etc.  

  Basarabia acasă: colaborare cu Acţiunea 2012; conferinţe, simpozioane, ma-
nifestaţii de stradă, participarea la congresele unioniste. 

  Românii sunt români oriunde: acţiuni pentru românii de pretutindeni (inclu-
siv din Timoc, Ucraina, Bulgaria, Grecia) 

  Reformarea sistemului politic şi electoral: dezbateri, iniţiative, propuneri, 
soluţii pentru o democraţie desăvârşită (legile electorale, legea partidelor, legile de funcţiona-
re şi organizare a parlamentului, depolitizarea instituţiilor de stat etc.)  

  Clasa de mijloc – baza societăţii: programe, strategii, soluţii pentru dezvolta-
rea şi întărirea clasei de mijloc: mici meseriaşi, liber profesionişti, mici proprietari de terenuri 
etc. 

  Evoluţie şi dezvoltare prin cultură şi educaţie: educaţia mijloc sau scop; 
supravieţuirea prin cultură; identitate şi tradiţie – dezbateri, simpozioane, programe 
   Etc. 


