Proclamaţia de la Bucureşti - 6 martie 2018*
Vrem un viitor pentru români, nu pentru politicieni!
Cetăţeni ai României, din Ţară sau plecaţi peste hotare fără a o uita,
A venit, după atâta iarnă, primăvara românească să cerem şi noi parlamentarilor noştri să
obţină rezultate incontestabile în combaterea corupţiei, precum în ţările avansate
euroatlantice. Pentru împlinirea acestui ideal, pe care noi românii îl visăm nu din 1989, ci
poate de o sută de ani, propunem în anul Centenarului Marii Uniri următoarele direcţii de
acţiune.
1. Maxima îngrădire a imunităţii parlamentare şi a super-imunităţii membrilor CCR.
Niciun membru al Curţii Constituţionale să nu provină din baza de cadre a vreunui partid.
2. Suspendarea tuturor parlamentarilor acuzaţi de fapte penale, cu eventuală revenire în
funcţie după cercetarea dispusă de autorităţile statului.
3. Separarea funcţiilor executive de funcţiile legislative. Niciun membru al guvernului nu
poate fi şi parlamentar.
4. În cazul în care un preşedinte este suspendat şi revine în funcţie prin referendum,
parlamentul se dizolvă imediat ce Curtea Constituţională ia act de voinţa populară şi dispune
reinvestirea preşedintelui.
5. Niciun preşedinte interimar nu poate semna documente ce contravin intereselor cetăţeneşti,
gen OUG 13, sau altele care servesc vădit interese de grup.
6. Încetarea modificării esenţiale a Legilor Justiţiei, fără o amplă consultare publică şi de
specialitate.
7. Câtă vreme combaterea corupţiei nu dă rezultate semnificative, partidelor politice să li se
interzică a mai numi membri cu probleme penale în structurile de conducere proprii.
8. Aplicarea Punctului 8 al Proclamaţiei de la Timişoara, conform cerinţelor actuale: FĂRĂ
PERSOANE CU CONDAMNARE PENALĂ ÎN FUNCŢII PUBLICE! Partidele politice să
nu mai propună în astfel de funcţii persoane cu dosar penal pe rol, sau condamnate fie şi cu
suspendare.
9. Când există prejudiciu, nicio decizie judecătorească nu poate fi cu suspendare, iar
pedepsele nu se diminuează fără recuperarea acestuia.
10. După hotărârea judecătorească definitivă, ANAF-ul se va conforma imediat şi va proceda
la recuperarea prejudiciului, în maxim 3 luni.
11. Dosarele care conţin fapte de corupţie, devalizări ale banului public, şi au fost soluţionate
favorabil făptuitorilor, se vor reactiva imediat dacă apar noi probe, urmărindu-se recuperarea
prejudiciului.
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12. Identificarea în ţară şi în străinătate a averilor ilicite şi recuperarea extinsă a prejudiciului
dacă bunurile sunt înregistrate pe numele altor persoane.
13. Imobilele, capitalurile şi alte bunuri de mare valoare dobândite în afara graniţelor ţării, de
persoane care au fost şi sunt în funcţii publice, vor fi declarate.
14. Îmbunătăţirea legislaţiei pentru limitarea folosirii firmelor off-shore în scopul sustragerii
de la achitarea taxelor şi impozitelor legale.
15. Impozitarea cultelor religioase din România pentru activitățile economice pe care le
realizează.
16. Alegeri locale in 2 tururi. Introducerea rapidă a votului prin corespondenţă şi a votului
electronic. Interzicerea traseismului politic şi al alianţelor politice după alegeri.
17. Funcţiile publice să fie ocupate doar în baza unui concurs căruia i se asigură transparenţa
şi protecţia faţă de orice imixtiune politică.
18. Respectarea Pactului Naţional pentru Educaţie, rezervându-se 6% din PIB pentru un
învăţământ performant şi formator de caractere incompatibile cu fapte de corupţie.
19. Funcţiile membrilor Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) nu sunt politice, iar
aspiranţii nu pot fi numiţi politic.
20. Sancţionarea drastică a televiziunilor care emit ştiri false sau alarmiste sau repetat
manipulatoare, nu au corespondenţi potrivit profilului declarat sau nu respectă obligaţia de a
realiza documentare proprii şi de a difuza programe cultural-ştiinţifice.
21. Eliminarea pensiilor speciale, respectându-se principiul contributivităţii. Interzicerea
cumulului de pensie-salariu pentru pensiile mai mari de 3000 lei.
22. Abrogarea OUG 3/2018 sau întocmirea unui cadru legislativ de compensaţie pentru
salariile diminuate.
23. Simplificarea şi clarificarea cadrului legislativ privind funcţionarea societăţilor
comerciale.
24. Introducerea de filtre şi criterii restrictive care să limiteze vânzarea terenului agricol
cetăţenilor altor state. În schimb, pot primi pământ în arendă pentru activităţi agricole.
25. Bogăţiile din subsolul României sau de la suprafaţă nu se vor vinde decât în urma unui
referendum naţional.
26. Desecretizarea contractelor ce au dus la înstrăinarea bogăţiilor ţării, cât şi a altor contracte
care au devalizat bugetul public.
27. Interzicerea tăierii pădurilor pe o perioadă stabilită de cetăţeni. Înăsprirea pedepselor, în
cazul exploatărilor ilegale.
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28. Neacordarea autonomiei locale pe criterii etnice în actualul context politic regional
tensionat.
29. Reprezentare parlamentară corectă şi proporţională pentru diaspora română, ceea ce
impune distribuirea echitabilă a numărului de parlamentari care o reprezintă.
30. Imobilele dobândite şi salariile sau profiturile cetăţenilor români care muncesc în
străinătate vor fi declarate, dar nu impozitate. Facilitarea şi stimularea trimiterii în ţară a
veniturilor.
31. Sprijinirea cetăţenilor din Republica Moldova care vor să serbeze împreună cu noi
Centenarul Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.
32. Eliminarea restricţiilor care limitează excesiv accesul cetăţenilor la şedinţele camerelor
parlamentare. Transmiterea pe internet a tuturor activităţilor până la înfiinţarea unui canal tv
parlamentar cum au şi statele occidentale.
33. Piața Victoriei şi Piaţa Constituţiei să fie spaţii rezervate legal manifestărilor civice,
culturale şi de natură sindicală.

* Variantă esenţializată pentru cine se uită din balcon sau urmăreşte live din fotoliu.
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