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Pornim de la ideea că există diferenţe politice legitime privitoare la 

mijloacele prin care aceste obiective pot fi atinse, şi că în special gradul de 

redistribuire al veniturilor colectate face obiectul unor diferenţe legitime de 

ideologie între stînga şu dreapta politică, dar că acţiunile enumerate aici 

transcend diferenţelor ideologice şi constituie un fundament indispensabil al 

oricărei guvernări. Separat vor fi publicate şi principiile unui  

 

NOU CONTRACT CU CLASA POLITICĂ (ACŢIUNI) 

 

CONTRACTUL CU CLASA POLITICĂ 2012 - ACŢIUNI 

 

 

1. Adoptarea iniţiativei legislative USL de a reduce la 300 numărul 

parlamentarilor 

2. Adoptarea iniţiativei legislative PDL de a simplifca procedura de aprobare 

a percheziţiei şi trimiterii în judecată a parlamentarilor 

3. Adoptarea iniţiativei legislative PNL de a elimina traseismul politic la 

parlamentari 

4. Retragerea şi descurajarea oricăror proiecte legislative care au dăuna 

transparenţei declaraţiei de avere sau ar restrînge puterile ANI 

5. Întreruperea procesului de autorizare a operaţiunilor Gold privind 

exploatarea Roşiei Montana, proces care a fost însoţit de ilegalităţi şi 

complicităţi politice, mai ales că unica  autorizaţie Gold, de altfel limitată, 

a expirat 

6. Decomasarea alegerilor şi desfăşurarea localelor şi parlamentarelor la 

termenul lor normal 

7. Promovarea unei intitative legislative pentru restrangerea imunităţii 

prezidentiale la cazurile si conditiile imunitatii parlamentare 

8. Investigarea abuzurilor Jandarmeriei de către o comisie parlamentară 

9. Instituirea in cooperare cu societatea civila si asociatiile de afaceri a unei 

monitorizari permanente a alocarii banului public catre sectorul privat, cu 

crearea unei liste negre pentru firmele abonate care nu respecta pretul 

initial, sau termenele, sau ambele, sub sanctiuni care pot merge pana la 

interzicerea de a mai participa la licitatii publice 

10. Publicarea integrală şi accesibilă a tuturor achizitiilor publice si a plăţilor 

făcute din bani publici inclusiv pe site-urile fiecarei institutii publice care 

participa la acest proces  

11. Interzicerea finanţării partidelor politice de către persoane juridice 
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12.  Liberalizarea condiţiilor restrictive de constituire a unui partid politic 

13. Cooperarea cu societatea civila pentru imputernicirea unei agentii 

capabile sa previna, identifice si sanctioneze frauda electorala 

14. Aplicarea integrală si proactivă a legii 544/2001, prin publicarea din oficiu 

a tuturor rapoartelor de activitate cerute de legea, ca si a tuturor 

achizitiilor publice, bugetelor si salariilor din sectorul public; Cooperarea 

cu societatea civila pentru crearea unui portal electronic pentru afisarea 

tuturor informatiilor publice din oficiu: instituirea de sancţiuni 

administrative pentru lipsa de implementare a legii 

15. Cooperarea cu societatea civila pentru crearea unui portal electronic 

pentru afisarea tuturor informatiilor publice din oficiu 

16. Limitarea practicii ordonantelor de urgenta si a asumarii raspunderii 

guvernamentale 

17. Publicarea anunturilor de pozitii vacante din sectorul public pe site-urile 

Internet 

18. Schimbarea legii manifestatiilor publice pentru a elimina restrictiile 

actuale excesive 

19. Simplificarea înscrierii unui ONG astfel încât sa nu mai fie necesara o 

aprobare guvernamentala, cu exceptia înscrierii în registrul fundatiilor si 

asociatiilor  

20. Instituirea principiului răspunderii materiale pentru proasta gestionare a 

banului public  

21. Sa nu fie persecutati si nici stanjeniti in activitatea lor magistratii care au 

anchetat si condamnat fapte de inalta coruptie. Acestia sa fie lasati sa-si 

continue activitatea avand garantia ca pot lucra eficient si cu deplina 

integritate. 

22. Intărirea departamentelor care se ocupa de furnizarea raspunsurilor 

institutiilor publice potrivit Legii 544-2001 astfel incat acestea sa fie 

capabile a raspunde in cel mai scurt timp, corect si complet, sesizarilor 

primite din partea cetatenilor. 

23. Introducerea sanctiunii nulitatii de drept pentru proiectele legislative care 

nu respecta Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala 

 

24. Respingerea proiectului legislativ de modificare a Legii Minelor nr. 

85/2003, care ar permite companiilor miniere private sa exproprieze de 

bună voie in numele statului 

 

25. Cresterea rolului democratiei participative, conform Tratatului de la 

Lisabona care accentueaza rolul democraţiei participative prin crearea de 

noi mecanisme de interacţiune între cetăţeni şi instituţii, printre care se 

http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/52_2003.php
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numără,de exemplu, iniţiativa cetăţenilor.Cerem clasei politice sa prevada 

mecanisme simple si eficiente prin care initiativele cetatenesti sa fie 

respectate si asumate atat la nivel local cat si parlamentar; 

26. Conform Constitutiei Romaniei si bunei practici globale (Norvegia), 

pentru ca resursele naturale sa nu devina o sursa de rente economice 

pentru „băieții deştepţi” sau o formă de mită electorală propunem ca orice 

resurse naturale aflate in proprietatea statului să poată fi exploatate doar 

cu profit impărţit egal intre toti cetătenii ţării; 

27. Colaboratorii fostei Securitati, precum si persoanele care au suferit 

condamnari penale pentru coruptie (chiar si cu suspendare), nu pot 

candida si asuma functii publice din partea partidelor. 

 

 

 


