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Vrem un viitor în Transilvania! – aceste cuvinte rezumă 
esenţa programului Partidului Popular Maghiar din 

Transilvania.

Programul Partidului Popular Maghiar din Transilvania 
reprezintă viziunea unei patrii comune, care poate fi  
considerată în egală măsură patrie proprie de către fi ecare  
dintre comunităţile naţionale.

Făurirea viitorului specifi c al comunităţii maghiare din 
Transilvania nu este posibilă fără armonizarea acestuia cu 
viitorul celorlalte comunităţi cu care convieţuim. Totodată, 
fi ecare comunitate trebuie să-și armonizeze patria sa proprie, 
lăuntrică cu acea patrie comună în care putem fi  deopotrivă 
maghiari, români, ardeleni și europeni. Pe lângă crearea noii 
unităţi a maghiarilor din Transilvania, trebuie deci să așezăm 

și bazele unei noi unităţi a ardelenilor.
Programul nostru prezintă tocmai structurile care îmbină 

patria proprie, lăuntrică a comunităţilor cu patria comună a 
tuturora.

Dimensiunea majoră europeană a unei patrii ardelene 
comune o reprezintă principiul federalismului, pentru că 
federalismul european nu se poate opri la graniţele României, 

stat membru al Uniunii Europene. Suntem convinși că ţara a 
cărei graniţe cuprind și pământul natal al strămoșilor noștri 
poate fi  patria comună a tuturora doar dacă se constituie ca 
stat federal: o federaţie a regiunilor sale organice, fi ecare 
cu geografi a și istoria proprie, spiritul și caracterul său specifi c.

Transilvania, patria noastră comună în cadrul statului 
român, își revendică o autoguvernare ardeleană demnă 
de istoria și valorile sale. O autoguvernare care nu reprezintă 
numai o instituţie proprie de administraţie publică regională, 
ci se poate constitui și ca un instrument efi cient al convieţuirii 
comunităţilor etnice, lingvistice și religioase ardelene. Ea este, 
în același timp, și modelul nostru comun pe care l-am putea 
oferi unei Europe afl ate în plină reconstrucţie. Aportul nostru, 
al Transilvaniei la reconstrucţia europeană trebuie să fi e tocmai 
ideile și valorile europenismului transilvan.

În această patrie ardeleană comună trebuie să își găsească 
loc patria proprie, lăuntrică a maghiarilor din Transilvania. 
Iar instrumentul politic și administrativ de care avem nevoie 
este autonomia comunitară, care în acest context înseamnă 
preluarea dreptului, a demnităţii și a responsabilităţii deciziilor 
în acele probleme care ne privesc în mod direct. Doar astfel 
vom putea avea patria noastră proprie!

VREM UN VIITOR ÎN TRANSILVANIA!

Foto: Bethlendi Tamás



JURĂMÂNTUL CANDIDAŢILOR PPMT CU OCAZIA ÎMPLINIRII 
A 20 DE ANI DE LA ADOPTAREA DECLARAŢIEI DE LA CLUJ

Eu, ..., candidatul la funcţia de deputat/senator al Partidului Popular Maghiar din Transilvania, mă oblig prin jurâmântul depus 
astăzi în faţa lui Dumnezeu şi a conaţionalilor mei să prestez această muncă de reprezentare publică şi acest serviciu de interes 
public, precum şi să îmi îndeplinesc sarcinile cu fi delitate – în conformitate cu voinţa şi interesele alegătorilor mei.

Într-o Europă angajată pe calea unifi cării, respectând cadrul legal naţional şi cel internaţional general valabil, aderând la 
valorile statului de drept şi ale democraţiei, consider că vocaţia mea sfântă este îmbogăţirea spirituală şi materială a comunităţii 
noastre naţionale, servirea cauzei comunităţii, precum şi desăvârşirea tranziţiei democratice.

Cred în ideea unităţii naţiunii maghiare şi servesc această idee.
Cred în cauza autonomiei comunităţii noastre maghiare din Transilvania şi servesc această cauză.
Cred în chemarea de a ne făuri un cămin pe meleagurile noastre natale şi îmi asum această chemare.
Cred în libertate.
Ca maghiar fi del, îmi servesc poporul. Militez pentru deplina sa egalitate în drepturi şi pentru drepturile sale colective. Lupt 

pentru ca ea să dăinuie şi depun eforturi neprecupeţite pentru propăşirea ei.
Aşa să mă ajute Dumnezeu!

Rostit la Cluj, 27 octombrie 2012

Candidaţii Partidului Popular Maghiar la Cluj
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Federalismul înseamnă pentru noi asocierea autoguvernă-
rilor regiunilor autonome.

Ne dorim o Românie federală,

 pentru că avem convingerea că doar astfel patria noastră, 
Transilvania, își poate păstra identitatea – șansele 
economice ale regiunii, convieţuirea comunităţilor etnice 
locale, caracterul european pot supravieţui doar într-un 
astfel de cadru constituţional;

 pentru că, în opinia noastră, doar o Românie federală are 
șanse reale să graviteze dinspre periferia Europei spre 
centrul acesteia;

 pentru că am constatat că Europa se poate redresa din 
criza structurală, economică și morală în care se afl ă în 
acest moment doar adoptând un federalism de tip nou.

Avantajele comunitare
de pe urma federalismului:

 federalismul oferă posibilitatea făuririi unei patrii în ţara 
natală, fără a retrasa graniţele statelor;

 federalismul leagă diverse regiuni și comunităţi;
 federalismul asigură mijloace mai efi ciente de 

responsabilizare a puterii politice și a conducătorilor, 
determinând, în același timp, o dezambiguizare a 
conceptului de solidaritate și a necesităţii acesteia;

 un parlament și un guvern regional la Cluj sunt mai efi ciente 
decât administraţia centrală de la București întreţesută de 
corupţie.

Federalismul Europei:

 Federalismul Europei reprezintă mai mult decât 
constituirea unei federaţii de state, căci este de fapt un 
model de guvernare pe mai multe niveluri, care nu implică 
doar statele în procesul decizional, ci și regiunile și 
comunităţile „sub-statale” din cadrul statelor membre;

 din această cauză, conceptul federalismului european 
este în concordanţă cu viziunea unei „Europe a regiunilor”; 

 susţinem o politică europeană ce promovează această 
accepţiune reînnoită a federalismului.

Calea României spre federalism:

 crearea unei structuri statale federale nu este o reformă 
administrativă impusă de sus în jos;

 Federalizarea României poate fi  a doua modernizare 
majoră, de importanţă istorică a ţării. Prima a fost cea 
care a avut loc la sfârșitul secolului al XIX-lea, când – 
adoptând modelul francez – reforma administrativă 
a creat premisele apropierii României de Europa prin 
transformarea și administrarea instituţiilor ţării conform 
practicii statelor naţionale centralizate. Această a doua 
reformă administrativă de importanţă istorică, pe care 
o considerăm necesară, și care ar însemna adoptarea 
practicilor de succes ale statelor federale europene, 
ar asigura aderarea defi nitivă a României la civilizaţia 
europeană a secolului al XXI-lea;

 Federalizarea României ar reprezenta reconcilierea ţării cu 
propria sa istorie;

 introducerea administraţiei federale nu poate fi  rezultatul 
unei singure decizii, ci constituie un proces organic de 
planifi care politică;

 astfel, pentru a se înscrie pe calea federalizării, România 
trebuie să înfăptuiască mai întâi regionalizarea;

 în cazul în care România – în decursul procesului de reformă 
regională – va lua în considerare graniţele sale istorice 
interioare și voinţa cetăţenilor, pe care aceștia și-o vor 
exprima prin intermediul unor referendumuri, va putea 
crea o structură regională prin care va întări solidaritatea 
în cadrul comunităţilor sale teritoriale interioare;

 federaţia regiunilor creată astfel va putea „trasa” acele 
graniţe interne istorice care vor transforma ţara în federaţia 
unor state membre.

I. FEDERALISMUL – LEGĂTURA DINTRE PATRIA NOASTRĂ ȘI LUME
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REGIUNILE ISTORICE ALE ROMÂNIEI

sursa: Wikipedia

HARTA JUDEŢELOR DUPĂ RAPORTUL ÎNTRE BANII PRIMIŢI DE LA 
STAT ŞI BANII INCASAŢI DE STAT PRIN TAXE ŞI IMPOZITE

sursa: Gândul

SALARIUL MEDIU NET ÎN 2012 (LEI/LUNĂ)
În majoritatea judeţelor din Transilvania nivelul 
salariilor se afl ă sub media pe ţară
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ARDEALUL ESTE AL ARDELENILOR!

Ardealul nu aparţine în exclusivitate nici românilor și nici 
maghiarilor – Ardealul aparţine ardelenilor. Este al tuturor 
celor care trăiesc aici și a celor care îi veghează prezentul, îi 
respectă trecutul și îi îngrijesc moștenirea, al acelora care pot 
conlucra la planifi carea și făurirea viitorului său.

De-a lungul istoriei sale zbuciumate, Transilvania a fost 
devastată de turci și tătari, dar și austriecii și sovieticii și-ar 
fi  dorit să o transforme; a fost parte a Regatului Ungariei și 
ulterior principat independent, iar cel mai recent marile puteri 
au anexat-o României. 

Să fi m mândri de istoria noastră milenară, dar mai ales de 
faptul că în pofi da tuturor acestor momente de cumpănă și a 
diferitelor infl uenţe, Transilvania și-a păstrat unicitatea.

Depinde doar de noi, de ardeleni, ca ea să dăinuiască în 
continuare!

TRANSILVANIA ESTE O MACRO-REGIUNE EUROPEANĂ

Prin integrarea în Uniunea Europeană, maghiarilor și 
românilor din Transilvania li s-a oferit o șansă istorică. Singura 
manieră de a depăși concepţiile mutual exclusive de stat 
naţional este transformarea Ardealului într-o macro-regiune 
europeană.

Trebuie să rămânem maghiari, români, sași, armeni sau 
evrei bazându-ne pe caracterul nostru ardelenesc ca numitor 
comun al unei convieţuirii productive.

Să devină Transilvania „patria” comună!

II. TRANSILVANIA EUROPEANĂ – EUROPENISMUL TRANSILVAN

CREDEM ÎN TRANSILVANIA – CELE ȘAPTE TEZE ALE EURO-TRANSILVANISMULUI 

Foto: transilvanart.ro
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TRANSILVANIA ȘI PRINCIPIUL EUROPEAN

AL „UNITĂŢII ÎN DIVERSITATE”

Transilvania este în mod tradiţional caracterizată de 
multilingvism și diversitate confesională. Diferitele comunităţi 
etnice care trăiesc laolaltă sunt parteneri egali. Unitatea 
ardeleană de spiritualitate europeană poate fi  reconstituită 
doar prin respect reciproc și acceptarea reciprocă a valorilor.

Transilvania a fost prima ţară din lume în care si-a decretat 
libertatea religioasă. Suntem mândri de acest lucru. Mai ales 
într-o Europă care devine din ce în ce mai secularizată.

Să ne apărăm rădăcinile, tradiţiile și valorile creștine!

TRANSILVANIA – „ELVEŢIA ESTULUI”

Prin comunităţile sale etnice puternice și din punct de 
vedere economic, Transilvania, ca regiune europeană, poate 
deveni „Elveţia Estului”, forţa economiei României și unul dintre 
cei mai importanţi parteneri economici ai Ungariei. Aceasta 
este viziunea expusă în Planul „Mikó Imre” elaborat de Consiliul 
Naţional Maghiar din Transilvania.

Maghiarii din Transilvania sunt puntea economică între viaţa 
economică a României și a Ungariei!

TRANSILVANIA – PUNTE CULTURALĂ

ȘI TĂRÂMUL TOLERANŢEI

În Transilvania trăiesc un milion și jumătate de ambasadori 
ai culturii maghiare. La fel de vie este cultura românească, dar 
am învăţat multe și de la sași, șvabi și evrei. Dialogul culturilor 
de același rang poate avea rezultate de răsunet mondial. 
Respectăm și protejăm moștenirea culturală a sașilor, șvabilor 
și evreilor – exterminaţi, alungaţi sau vânduţi – pentru că este și 
moștenirea noastră. Pe lângă cultivarea și dezvoltarea propriei 
identităţi și limbi, precum și a propriului patrimoniu naţional, 
ajutăm și celelalte comunităţi etnice să benefi cieze de libertatea 
de a proceda la fel. Tradiţionala toleranţă ardelenească a făcut 
din acest pământ căminul și patria noastră – a tuturora.

Multilingvismul este o valoare, iar diversitatea culturală 
reprezintă o forţă chiar și pe plan economic!

TRANSILVANIA SĂ DĂINUIE

ȘI SĂ FIE GRĂDINA ZÂNELOR

Transilvania dispune de resurse naturale însemnate. Să nu ne 
risipim comorile naturale în schimbul unor profi turi pe termen 
scurt. Să protejăm mediul, pentru că suntem responsabili în 
mod direct în ceea ce privește starea în care vom lăsa  aceste 
meleaguri moștenire urmașilor noștri. Să conlucrăm pentru a 
vindeca cicatricile lăsate de perioada comunistă pe plaiurile 
ardelene, precum și pentru a împiedica exploatările prădătoare 
născute din lăcomia globală sau locală.

Să convieţuim cu natura, căci suntem o parte din ea!

TRANSILVANIA – TĂRÂMUL AUTODETERMINĂRII

Ne dorim o Transilvanie europeană cu microregiuni 
autonome – ca parte a unei Românii federale! Să gestionăm 
chestiunile comune astfel încât comunităţile etnice care trăiesc 
de secole în Transilvania să se simtă acasă în ţara lor natală. 
Locuitorii din Ţinutul Secuiesc, Câmpia Ierului, Regiunea Călata, 
Ţara Sălajului, Banat, Ţara Moţilor sau Ţara Bârsei să îşi făurească 
propriul destin. Ardelenii sunt capabili să decidă cu chibzuinţă 
problemele care îi privesc: să aplicăm principiul subsidiarităţii, 
aducând puterea decizională cât mai aproape de cetăţeni.

Concepţia statului naţional centralizat nu recunoaşte 
existenţa Transilvaniei şi a regiunilor sale componente. 
Transilvania nu este doar patria noastră şi o componentă 
federală a viitoarei Românii, ci şi un model de convieţuire 
care ne-a fost lăsat moştenire, la care ne raportăm planurile 
privind viitorul Europei. Astfel, Transilvania clădită pe bazele 
noului transilvanism, poate deveni parte integrantă a Europei 
regândite.

Trebuie să ne înfrângem temerile. Putem reuși doar prin 
încredere reciprocă și de sine. Trebuie să convingem pe 
toată lumea că autonomia Transilvaniei și propria sa forţă 
creatoare servește benefi ciul tuturor. Putem reuși prin muncă 
perseverentă și consecventă, cu umilinţă, înţelepciune și 
răbdare.

Acesta este viitorul nostru!
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Autonomia este un drept colectiv garantat prin lege, care creează condiţiile ca o regiune sau o comunitate să decidă 

singură și fără intervenţia autorităţilor centrale, așa cum crede de cuviinţă, în problemele care sunt, conform legislaţiei, 

de competenţa sa.

Autonomia nu este un concept abstract, ci un instrument efi cient al administraţiei. Dacă îl utilizăm cu înţelepciune, ne va ajuta 
la protejarea identităţii noastre etnice maghiare, precum și la îmbunătăţirea vieţii familiilor noastre. Autonomia nu este menită 
doar să ne asigure demnitatea sărbătorilor, ci și efi cacitatea activităţilor zilnice și siguranţa viitorului.

Autonomia asigură o administraţie publică mai efi cientă, precum și o gestionare mai efi cace atât a problemelor comunităţii, cât și 
a celor private!

III. AUTONOMIA: LIBERTATE DE A DECIDE ÎN TOATE PROBLEMELE CARE NE PRIVESC

Foto: Haáz Sándor
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ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ AUTONOMĂ

Ca și componente ale unei structuri federale, macro-
regiunile asociate dispun de organe decizionale proprii  alese 
(parlamente regionale) și de organe executive proprii (guverne 
regionale). Alegerea lor, aria lor de competenţă, precum și 
funcţionarea lor și alcătuirea bugetelor aferente este garantată 
de constituţie, fi ind totodată reglementată printr-un statut 
cu rang de lege. Și Transilvania, meleagul nostru natal, este o 
astfel de macro-regiune.

Macro-regiunile autonome cuprind regiuni, provincii 
cu statut special și o largă autonomie. Astfel de regiuni 
administrative speciale ar trebui să fi e Ţinutul Secuiesc sau 
Câmpia Ierului, dar vizând diferitele nevoi regionale pot 
fi  create mai multe astfel de regiuni autonome – pe baza 
principiului regionalismului asimetric.

În cazul serviciilor deconcentrate ale administraţiei centrale, 
să existe o dublă subordonare: atât la nivel statal, cât și la nivel 
regional. Administraţia centrală ar trebui să stabilească doar 
standardele profesionale și să verifi carea respectarea acestora, 
în timp ce dreptul de numire a cadrelor de conducere ale acestor 
servicii ar trebui să aparţină organului decizional regional ales.

DREPTURI CUPRINZĂTOARE REFERITOARE

LA UTILIZAREA LIMBII MATERNE

În ceea ce privește păstrarea și transmiterea identităţii 
naţionale a maghiarilor este de o importanţă majoră ca 
utilizarea limbii materne să nu se limiteze la cadrul familial, ci 
să fi e extinsă asupra tuturor sferelelor vieţii sociale. Astfel, în 
regiunile în care locuiesc maghiari într-un număr însemnat, 
să ne putem adresa în mod natural autorităţilor locale, 
altor organe ale statului, poliţiei și organelor judecătorești 
competente – atât în scris, cât și oral – în limba noastră maternă. 
Condiţia garantării acestui drept este ca legile referitoare la 
autonomie să asigure cel puţin următoarele:

 drepturi nelimitate de utilizare a limbii materne în justiţie. 
Limba maghiară să poată fi  utilizată atât în relaţiile cu 
petenţii, cât și în activitatea instituţiilor.

 alcătuirea structurii personalului, în cadrul organelor 
judecătorești, astfel încât să refl ecte structura etnică și 
lingvistică a populaţiei locale;

 publicarea documentelor, expunerilor de motive și a 
contractelor în limba maghiară, în plus, valabilitatea 
acestora în limba maghiară; cunoașterea și utilizarea 
limbii maghiare de către judecători, avocaţi, procurori și 
notari publici;

 asigurarea bilingvismului hotărârilor și a expunerilor de 
motive judecătorești ca și componentă importantă a 
garantării utilizării limbii materne;

 raportarea proporţiei angajaţilor care cunosc limba 
maghiară, în cadrul personalului poliţiei, la proporţia 
maghiarilor în populaţia locală; în plus, garantarea 
dreptului de a depune plângeri și în limba maghiară;

 dreptul ca procedurile judecătorești să se desfășoare în 
limba maternă a petentului.

Limba maghiară să fi e limbă ofi cială în Transilvania!
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AUTONOMIE ÎN CADRUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI

Organe proprii regionale (comunitare) de supervizare a 
învăţământului să stabilească ce se predă și ce manuale se 
utilizează în școli, precum și modul de funcţionare a școlilor:
 manualele și disciplinele care prezintă istoria Ţinutului 

Secuiesc (a Partiumului, a Regiunii Călata sau a Banatului) 
să nu fi e excepţii fericite, ci o practică obișnuită și 
funcţională în școli;

 predarea limbii române să nu fi e subiectul și instrumentul 
unor lupte din domeniul politicii lingvistice; dimpotrivă, 
normal ar fi  ca limba majorităţii să fi e predată conform 
metodologiei de predare a limbilor străine;

 organizarea învăţământului profesional să fi e de 
competenţa organului regional (comunitar) de 
supervizare a învăţământului; astfel nu numai că va putea 
fi  adaptat necesităţilor locale, dar va avea și un rol de 
modelare a sistemului de valori sociale proprii.

Reţeaua de universităţi a comunităţii maghiare – cea 
compusă din Universitatea „Sapientia” și Universitatea Creștină 
„Partium” – este fi nanţată în prezent de statul maghiar. Pentru 
fi nanţarea lor trebuie alocate, pe baza principiului parităţii, 
fonduri și din bugetul României, deoarece și impozitele 
respective pe care le plătesc cetăţenii de etnie maghiară sunt 
vărsate în acest buget public. Trebuie să demarăm înfi inţarea 
Universităţii Ţinutului Secuiesc, care va avea un profi l 
educaţional adaptat misiunii sale regionale!

Să utilizăm impozitele pe care le plătim pentru fi nanţarea 
propriului sistem de învăţământ!

FEDERALISM FISCAL

Regiunea își va vărsa, în manieră globală, în bugetul central 
contribuţia totală stabilită – anticipat și pe bază normativă – 
de administraţia centrală și regională; înlocuindu-se astfel 
procedura actuală prin care administraţia centrală redistribuie, 
de multe ori arbitrar, cuantumul ce le revine unităţilor 
administrative. În plus, conducătorii regiunii vor avea puterea 
de a decide în ceea ce privește politica fi scală regională – adică 

în privinţa contribuabililor, a cuantumului sumelor și a modului 
de colectare a acestora. Efi cienţa federalismului fi scal este 
dovedită de multiplele exemple pozitive din Europa de Vest.

În privinţa utilizării unor părţi importante din impozitul pe 
venit, pe profi t și pe avere, din taxa pe valoarea adăugată și 
din accize, precum și a întregii sume provenite din taxele și 
impozitele locale generate în regiune, decizia să nu aparţină 
administraţiei centrale, ci organelor regionale (comunitare) 
alese – bineînţeles, în funcţie de necesităţile și nevoile regiunii 
și cele ale locuitorilor acesteia.

Impozitul generat de întreprinderile mari care au fost 
înregistrate în regiune și își desfășoară activitatea aici, să nu 
fi e trimis la București, ci să rămână în regiune. În mod similar, 
colectarea și utilizarea impozitului pe exploatarea zăcămintelor 
subterane să fi e de competenţa autorităţilor regionale.

Merită și este sustenabil: Ţinutul Secuiesc să devină „paradisul 
fi scal” al României!

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PE BAZA

NEVOILOR COMUNITARE

Sumele provenite din impozitele cu care contribuim la acea 
parte a bugetului central din care statul fi nanţează proiecte 
de dezvoltare infrastructurală să fi e cheltuite pe obiective de 
care avem într-adevăr nevoie. Să nu risipim banii publici – 
disponibili de altfel într-o cantitate oricum insufi cientă – pe 
săli de sport strandardizate, în cazurile în care construirea unei 
rampe de deșeuri sau a unei staţii de epurare a apei este o 
necesitate imperativă!

Rolul și obligaţia statului este de a asigura fonduri pentru 
investiţii în infrastructură, însă stabilirea priorităţilor trebuie 
transferată în autoritatea organelor competente ale regiunii.

Procedurile de licitaţie publică trebuie organizate de factorii 
de decizie locali, în benefi ciul și spre satisfacţia comunităţii, sub 
o strictă supraveghere!
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O POLITICĂ DE OCUPARE A FORŢEI DE MUNCĂ BAZATĂ

PE EXPLOATAREA PUNCTELOR FORTE ALE REGIUNII

Dacă autorităţile regionale vor primi mână liberă în ceea 
ce privește dezvoltarea regională, vor putea oferi condiţii 
economice avantajoase și vor putea exploata puntea care 
ne leagă de economia Ungariei. Astfel, investitorii vor avea 
posibilitatea să ajungă la noi fără a face un ocol pe la București, 
și vor putea crea chiar mii de locuri de muncă.

Știm să muncim, suntem un popor sârguincios. Să acordăm 
prioritate forţei de muncă locale!

LUAREA ÎN CONSIDERARE A PARTICULARITĂŢILOR 
REGIONALE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII

Deciziile privind închiderea unor spitale să nu fi e luate la 
București, pe baza unui algoritm impersonal. Gestionarea 
propriului sistem de sănătate ar trebuie realizată în 
conformitate cu posibilităţile noastre și ghidându-ne după 
interesele micilor comunităţi – prin urmare ar trebui lăsată pe 
seama autorităţilor regionale.

În zonele locuite de maghiari practica medicală presupune 
în afară de competenţa profesională și cunoașterea limbii 

maghiare, căci cine poate administra un tratament efi cient 
dacă nu înţelege ce spune pacientul? Autonomia culturală 
stipulează, deci, ca drept și obligaţie învăţământul medical în 
limba maghiară.

Să ne fi e restituită Universitatea de Medicină din Târgu-Mureș!

RAMURA ECONOMICĂ PRINCIPALĂ

A ŢINUTULUI: TURISMUL

Ţinutul Secuiesc dispune de un potenţial turistic 
considerabil.

Din acest motiv, emiterea autorizaţiilor și verifi carea 
activităţii în domeniu trebuie să se realizeze la nivel regional. 
Activităţile turistice ar trebui să ne conformeze nu cerinţelor 
ireale stabilite la București, ci cerinţelor locale. 

În vederea dezvoltării turismului și a îmbunătăţirii 
condiţiilor economice, regiunea trebuie să aibă dreptul de a 
utiliza instrumente de plată alternative locale. Practica „banilor 
locali” (sau a cambiilor) folosită în mai multe zone din Europa ar 
trebui adoptată și în Ţinutul Secuiesc sau în Partium, ceea ce ar 
rezulta nu numai în consolidarea patriotismului local și întărirea 
solidarităţii regionale, ci ar asigura și un „instrument de plată” 
cu care ar putea fi  achiziţionate produse și servicii locale (de 

Foto: Gheorghe Vasile
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interes local), ceea ce ar reprezenta o manieră suplimentară de 
a sprijini micii producători și întreprinzători locali.

Vom implementa propriul sistem de asigurare a calităţii.

Cei care ne vizitează vor benefi cia peste tot de produse și 
servicii de aceeași calitate, la un preţ corect și echitabil!

CAMERE DE COMERŢ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ 
REGIONALE PUTERNICE

În prezent, camerele de comerţ, industrie și agricultură sunt 
instituţii non-profi t care reprezintă interesele producătorilor 
din diverse sectoare la nivel local și naţional. Pe lângă cele 
naţionale, avem nevoie de camere de comerţ, industrie 

și agricultură regionale puternice care să reprezinte la 
București sau chiar și în străinătate interesele specifi ce ale 
regiunii respective și ale întreprinzătorilor din regiune.

Să ne asociem, împreună suntem cu adevărat puternici!

PROGRAME CONSECVENTE DE PROTECŢIE A MEDIULUI 

Un vechi adevăr spune că mediul nu ne aparţine doar nouă, 
ci l-am primit cu titlu de împrumut de la nepoţii noștri. Le 
periclităm viitorul, dacă lăsăm mediul să se deterioreze.

Să nu ni se spună de la București sau din Europa câţi urși 
trebuie să avem în munţi, ci să fi e lăsaţi cei care cunosc cel mai 
bine munţii şi pădurile respective să decidă în această privinţă.

Preconizata exploatare minieră cu cianură de la Roşia 
Montană este o adevărată bombă ecologică. Dreptul de 
exploatare a bogăţiilor subterane (apa minerală, cărbunele, 
sarea, gazele naturale etc.) să ne aparţină. Nu statul să decidă 
unde, când și cum să le putem utiliza, iar profi tul să rămână 
tot la noi; deoarece obligaţiile legate de protecţia mediului, la 
urma urmei, ne revin nouă.

Lacul Sfânta Ana este un giuvaer unic al moștenirii noastre, 
unul dintre simbolurile Ţinutului Secuiesc. Însă preţuim în 
manieră identică toate rezervaţiile naturale.

Protecţia naturii și exploatarea turistică a acesteia să fi e 
responsabilitatea și dreptul administraţiei regionale!

AFACERI EXTERNE AUTONOME

Organele noastre regionale legislative și decizionale trebuie 
să aibă posibilitatea de a stabili și dezvolta legături ofi ciale cu 
regiuni din alte ţări, fără intervenţia administraţiei centrale. 
Bucureștiul să nu aibă posibilitatea de a determina maniera în 
care o regiune își valorifi că resursele de comerţ exterior și cele 
regionale prin intermediul legăturilor cu străinătatea.

Să înfi inţăm reprezentanţe în acele locuri, unde funcţionarea 
acestora servește intereselor noastre!

POLITICĂ DEMOGRAFICĂ ȘI DE PLANIFICARE

FAMILIALĂ AUTONOMĂ

Politica de colonizare și omogenizare forţată din ultimii 
aproape o sută de ani ne-a lăsat o grea moștenire nouă și 
urmașilor noștri. Este absolut necesar ca, în regiunea noastră, 
autorităţile autonome pe care le vom alege să decidă în privinţa 
condiţiilor de stabilire, pentru ca administraţia centrală să nu 
mai poată impune niciodată niciun fel de politică de colonizare 
etnică sau de modifi care a structurii etnice.

Ne propunem să promovăm introducerea impozitării 
familiale, a cărei esenţă este ca la stabilirea impozitului, pe 
lângă venitul individual, să se ia în considerare și condiţiile 
familiale. În acest fel, contribuabilul nu este individul, ci 
gospodăria, ceea ce are un efect de stimulare a natalităţii.

În virtutea drepturilor și a competenţelor conferite de 
autonomie, vom putea planifi ca strategia de protecţie familială 
și ocupare a forţei de muncă pe termen mediu și lung, putând 
adopta decizii economice și sociale pe baza acestora.

Stopăm împreună emigrarea și stimulăm natalitatea!

RESTITUIREA INTEGRALĂ A PROPRIETĂŢILOR

CONFISCATE – RESTITUTIO IN INTEGRUM!

Imobilele, bunurile și documentele care ne-au fost 
confi scate reprezintă parte integrantă a trecutului comunităţii 
maghiare din Transilvania.
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Statul român trebuie să restituie integral acele imobile 
și bunuri confi scate de către regimul comunist, care au 
aparţinut comunităţii maghiare și bisericilor acesteia. La fel 
de importantă este și restituirea fondurilor arhivistice afl ate 
cândva în proprietatea comunităţii, a bisericilor, a asociaţiilor 
sau a unor persoane fi zice. Aceste fonduri sunt administrate 
în momentul de faţă de mai multe instituţii ale statului, care 
limitează accesul la ele.

Restituirea integrală a proprietăţilor înseamnă totodată 
recunoașterea rolului jucat de comunitatea maghiară în istoria 
Transilvaniei.

ASISTENŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ,
SOLIDARITATE SOCIALĂ

Solidaritatea nu poate fi  restrânsă la politica socială sau 
la activităţile caritabile, ci trebuie să pătrundă întreaga viaţă 
socială și economică. În Transilvania, în Ţinutul Secuiesc zeci de 
mii de romi trăiesc într-o sărăcie adâncă. Soarta lor nu poate 
fi  trecută cu vederea până la infi nit. Este nevoie de programe 
sociale și comunitare prin care această problemă poate fi  

soluţionată într-o manieră echitabilă și efi cace, în concordanţă 
cu Strategia Europeană pentru Romi. Toţi membrii societăţii, 
grupurile sau păturile sociale trebuie să fi e în mod reciproc 
solidare între ele. Ne dorim o politică socială și un sistem de 
asistenţă socială la nivel regional – și în parteneriat cu bisericile 
care se bazează pe o politică economică efi cientă.

Trebuie să asigurăm condiţiile de trai necesare păstrării 
demnităţii umane!

DREPTUL LA LIBERA UTILIZARE A SIMBOLURILOR 
NAŢIONALE

Steagul maghiarilor sau cel al secuilor să fi e arborat pe 
clădirile instituţiilor publice nu doar datorită curajului vreunui 
primar, ci cu scopul utilizării simbolurilor, care reprezintă 
originea noastră etnonaţională și istoria regiunii să devină un 
fapt obișnuit.

Utilizarea simbolurilor naţionale este dreptul fi ecărei 
comunităţi!

Opera artistului Ütő Gusztáv 





NE DORIM O ROMÂNIE FEDERALĂ!

VREM O TRANSILVANIE EUROPEANĂ!

VREM AUTONOMIE!

Co
m

an
da

t d
e 

EM
N

P-
PP

M
T,

 ti
pa

rit
 la

 C
RI

ST
A

LP
RI

N
T

www.neppart.eu


