
Realizarea „Reunificării 
dintr-o bucată”, fără 
etape intermediare și fără 
asimilări treptate;

Valabilitatea tratatelor 
internaționale se va 
menține și pentru România 
reîntregită;

Aducerea tuturor salariilor 
funcționarilor publici din 
actuala Republică Moldova 
la nivelul din România, 
chiar din prima zi;
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Intrarea întregului teritoriu 
al actualei Republici 
Moldova sub legislația din 
România actuală (practic 
numai astfel și teritoriul 
dintre Prut și Nistru va 
deveni automat parte a 
UE și NATO, ca fiind parte 
inseparabilă a României);

Unificarea instituțiilor 
naționale  de tip Curtea 
Constituțională, Consiliul 
Concurenței, ANRE, Casa 
Națională de Asigurări 
de Sănătate, Casa 
Națională de Pensii etc și 
modificarea organelor de 
conducere după principiul 
proporționalității (cinci 
șesimi pentru actuala 
Românie și o șesime pentru 
actuala Republică Moldova);

Crearea unui fond de 
investiții, în valoare de 
minim 2% din PIB, pentru 
o perioadă de minim 25 
de ani, destinat atenuării 
diferențelor de dezvoltare 
dintre teritoriul din stânga 
și din dreapta Prutului; 
fondul va fi inițiat de 
Ministerul Finanțelor 
Publice și va fi capitalizat 
prin oferte publice repetate 
la Bursa de Valori din 
București; 

Drepturile minorităților 
prevăzute în actuala 
legislație românească 
vor reprezenta garanția 
includerii și valorizării 
noilor minorități naționale 
în corpul social comun, 
după modelul de succes 
parcurs pentru minoritatea 
maghiară;

REUNIREA 2018
Foaie de parcurs

Unitatea administrativ-
teritorială de bază pentru 
teritoriul actualei Republici 
Moldova va deveni județul.



CAMPANIE  
DE LĂMURIRE

NEGOCIERE
SI CONSENS

MAJORITATE
FAVORABILĂ

VOT ÎN 
PARLAMENT

CONSENS 
POLITIC

LOBBY 
INTERNATIONAL

PROIECT 
INVESTITIONAL

CONFLICTUL 
TRANSNISTREAN

Inițierea campaniilor 
de lămurire a întregii 

populații din Republica 
Moldova privind 

beneficiile unui stat 
comun cu România

Negocierea unui consens 
politic între partidele politice 
parlamentare de la Chișinău 

cu privire la proiectul de 
Reunificare; negocierea 

unui acord de garantare a 
drepturilor minorităților; 

Atingerea a 50%+1 din 
populație favorabilă 
unui stat comun cu 

România

Aprobarea 
de către 

Parlamentul  
de la Chișinău, 
a principiilor 
Reunificării;

Aprobarea 
de către 

Parlamentul 
de la București 
a principiilor 
Reunificării;

Demararea 
proiectului 

investițional 
pentru Republica 

Moldova (1)

Negocierea rezolvării 
chestiunii transnistrene, 

în tandem cu 
autoritățile de la 

Chișinău, în spiritul 
intereselui și a spațiului 

nostru național;(3)

Obținerea consensului 
politic prin care 

partidele politice 
parlamentare convin 

asupra ideii de 
îndeplinire a Reunificării

Informarea partenerilor 
euroatlantici, privind 

opțiunea națiunii române 
și explicarea acesteia - 

explicitarea avantejelor pe care 
Reunificarea României, i-ar 
oferi lumii transatlantice;(2)

R. Moldova

România

Aducerea tuturor pensiilor 
din actuala Republică 
Moldova la nivelul celor din 
România, chiar  din prima 
zi. Renunțarea la principiul 
contributiv al pensiilor din 
teritoriul actualei Republici 
Moldova pentru o perioadă 
de 20 ani;

Garantarea, pentru o 
perioadă de 20 ani, a unei 
reprezentări proporționale 
în noul Guvern (o șesime) 
pentru Republica Moldova 
precum și a scrutinului 
parlamentar proporțional;

Garantarea alocării a, cel 
puțin, o șesime din fondurile 
structurale europene puse la 
dispoziția României pentru 
infrastructura și proiectele 
de dezvoltare de pe teritoriul 
actualei Republici Moldova;

Validarea parlamentară 
a soluției de Reunificare 
în parlamentele de la 
București și Chișinău și apoi 
convocarea imediată a unui 
Parlament unic;

Garantarea alocării , pentru 
o perioadă de minim 25 de 
ani, a cel puțin o șesime din 
bugetele de investiții la nivel 
național pentru proiecte 
de pe teritoriul actualei 
Republici Moldova;

Dreptul companiilor de 
utilități și a operatorilor 
reglementați/licențiați de 
pe cele două maluri ale 
Prutului de a opera liber pe 
teritoriul național rezultat;

Cheltuielile bugetului României vor crește cu 10 miliarde pe an (față de cele 60 
de miliarde ale bugetului actual). Din ele scădem 1,5 miliarde USD (dimensiunea 
actualului buget al Republicii Moldova), adică rămân de finanțat aproape 8,5 
miliarde USD anual, timp de cel puțin 20 ani, medie care provine din maxime 
în primii ani și din minime în anii următori. Aceste surse suplimentare pot 
proveni din 

Fonduri structurale - 4 mlrd.

Obligațiuni - 2 mlrd.

20% din bugetul actual al 
investițiilor - 2mlrd

Bugetul actual al Republicii 
Moldova - 1,5 mlrd

Investițiile companiilor 
private - 0,5 mlrd
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10 MILIARDE/AN

Fonduri structurale 
UE (aproximativ o 
jumătate) și realocări, 
respectiv, ameliorări 
ale performanțelor 
bugetare și fiscale, 
precum și din creșterea 
economică indusă de 
Reunificare (efectul de 
bază). 

Dacă din cheltuielile 
cu investițiile (de 
aproximativ 10 miliarde 
USD anual) se va rupe 
o parte de 20% pentru 
Republica Moldova, vom 
obține alte 2 miliarde 
USD, la care putem 
adăuga cel puțin 500 de 
milioane USD - investiții 
private ale companiilor. 

O emisiune de 
obligațiuni de 2 miliarde 
USD anual ar induce 
costuri suplimentare de 
circa 250 de milioane 
USD/anual, care pot 
fi compensate prin 
creșterea veniturilor 
bugetare, ca urmare a 
efectului de bază.

Toate aceste sume pot fi dramatic diminuate dacă România începe de pe acum 
un program centralizat de investiții conduse printr-un instrument modern de 
tipul „fond de investiții”, care să aibă o capitalizare plecând de la 150 milioane 
USD crescând treptat spre 3 miliarde USD pe parcursul a cinci ani. Numai 
aplicarea în sine a acestei propuneri ar diminua fondurile destinate reducerii 
decalajelor după Reunificare cu 15-25% încă din primii ani.

2016

FINANȚAREA UNIRII



Elaborarea unui 

model teoretic și a 

unor norme practice 

legale și economice 

pentru Reunificare

REFERENDUM  

pe întreg teritoriul 

statului unit pentru 

adoptarea noii 

Constituții

Alegerea unui 
parlament comun

Realizarea unificării 
instituțiilor

Implementarea 
programului 
de reducere a 

decalajelor dintre  
cele două maluri  

ale Prutului

1. Proiectului investițional pentru Republica Moldova presupune crearea de către Ministerul Finanțelor Publice a unui fond specializat care să finanțeze 
toate investițiile românești din Republica Moldova plus deficitul bugetar al statului și proiectele de investiții municipale.

2. Explicitarea avantejelor pe care Reunificarea României le-ar oferi lumii transatlantice: creșterea teritoriului, închiderea unui dosar complicat al 
securității din Europa, obținerea unei păci de durată cu Federația Rusă pentru o porțiune „fierbinte” a zonei de dispută, creșterea zonei de dezvoltare 
economică în paradigmă occidentală și a celei de exercitare a expansiunii economice a Vestului.

3. În privința principalei chestiuni de politică externă și securitate națională, conflictul înghețat din raioanele de est ale Republicii Moldova 
(Transnistria), propunem renunțarea la formatul de negociere 5+2, care și-a demonstrat ineficiența, la formatul 2+1 (Moscova-București și Chișinău), 
singurul acoperit de realitate.În procesul de negociere nu trebuie exclus niciun instrument de soluţionare, putând fi luat în calcul inclusiv schimbul 
de populaţii, pentru România reîntregită fiind vorba (în acest caz) de finanţarea preluării responsabilităţii pentru aproximativ 100.000 - 120.000 
persoane, care ar putea fi relocate din Transnistria în Basarabia, unde în prezent preţul proprietăţilor, cel puţin în mediul rural, este rezonabil, dacă 
nu chiar derizoriu, pe alocuri, cu costuri de aproximativ 500 de milioane USD.

2018

În 1990, PIB/locuitor în România 
și în Republica Moldova era 
comparabil, în raport de 1,500/1,000 
USD

Astăzi, România are o populație de 
20 milioane locuitori, un PIB de 200 
miliarde USD și un PIB/ locuitor de 
aprox. 10,000 USD

Republica Moldova are cam 3,5 
milioane locuitori, un PIB de 
aproape 6 miliarde USD și un PIB/
locuitor de aprox. 1,800 USD

COSTUL IMPLICIT AL NEREALIZĂRII REUNIFICĂRII 

Practic, în 20 ani raportul de PIB/
locuitor a crescut de la 1 la 1,5 până  
la 1 la 5,5.

În acest ritm, fără evenimente 
extreme precum furtul celebrului 
miliard, peste 10 ani raportul va fi  
1 la 10 

Reunirea o vor face doi viitori preşedinţi: 
sărăcia, care se va abate peste Basarabia 
şi înflorirea economică a Ţării Româneşti

G. Vieru, 1993


