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Revendicări #Colectiv

Guvern

• Numirea unui premier tehnocrat, care nu a ocupat până în prezent funcții de conducere
într-un partid politic, funcția de ministru sau de parlamentar.

• Un cabinet de miniștri fomat din tehnocrați care să nu fi ocupat până acum funcții în
Parlament sau Guvern.

• Concurs pentru fiecare post ocupat.
• Reducerea puterii mecanismului de Ordonanțe de Urgență
• Limitarea Ordonanțelor de urgență la domenii clare și justificabile.

Parlament

• Dizolvarea parlamentului
• Reducerea numărului de parlamentari la maxim 300
• Eliminarea votului secret, în special la sesiunile de votare privind ridicarea imunității
parlamentare

• Parlament unicameral, conform rezultatului de la referendum.
• Limitarea la două mandate pentru toate funcțiile care sunt alese de popor (președinte, senator,
deputat, primar, consilier județean sau local).

Președinte

• Reconsiderarea modernă a rolului președintelui României, din perspectiva rolului de mediator
între toate părțile componente ale statului de drept: politicieni, guvernanți, societate civilă,
mediu de afaceri.

Biserică

•
•
•
•

Eliminarea privilegiilor Bisericii Ortodoxe Române (de ex Patriarh cu antemergător)
Eliminarea finanțării cultalor concomitent cu mărirea bugetului pentru educație și sănătate.
Impozitarea tuturor veniturilor cultelor religioase.
Bisericile și lăcașurile de cult să fie obligate să dețină autorizații pentru securitatea la
incendii,la fel ca în orice spațiu public destinat populației.

Avocatul Poporului

• Demisia actualului Avocat al Poporului, Victor Ciorbea, pentru incompententa și pentru
protejarea preferențială a unui grup privilegiat de cetățeni, cum ar fi cetățeanul urmărit
penal pentru corupție Sorin Oprescu.
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• Avocatul Poporului să fie ales prin vot popular.
Privilegii, restricții și pedepse pentru demnitari

• Eliminarea imunității demnitarilor în cazul în care aceștia sunt urmăriți pentru fapte penale, în
orice fază a anchetei

• Suspendarea din funcțiile publice să fie obligatorie la momentul punerii sub acuzare de către
justiție.

• Demnitarii condamnați pentru fapte de corupție să primească interdicția pe viață de a mai
ocupa funcții publice.

• Un demnitar condamnat pentru fapte de corupție în timpul mandatelor să își piardă toate
privilegiile de demnitate publică dobândite până la data condamnării.

• Fără pensii special în cazul parlamentarilor! Fiecare primește pensie simplă, după cum a
cotizat.

• Demnitarii aleși sau numiți sunt plătiți din bani publici și responsabili pentru gestionarea averii
românilor. Aceasta se consideră circumstanță agravanta în cazul faptelor penale ce au ca
scop deturnarea banului public spre entități private, iar pedepsele celor găsiți vinovați se
dublează. în cazul în care inculpatul colaborează și ajută la recuperarea integrală a
prejudiciului, acesta va putea beneficia doar modificări ale pedepsei, de la caz la caz.
Propunem reconsiderarea Noului cod Penal și Noulul Cod de Procedura Penală astfel încât
cei care corup să fie pedepsiți, chiar dacă colaborează în cadrul anchetei.

• Politicienii sau membri familiilor lor acționari la diverse companii private să aibă interdicție de
derulare a afacerilor cu statul, în oricare dintre formele de organizare locală sau centrală.

• Interzicerea oricăror funcții politice sau publice cât și posibilitatea de a iniția afaceri cu statul
politicienilor

• Interzicerea totală a traseismului politic. Pierderea mandatului și a dreptului de a candida.
• Reducerea privilegiilor bugetare ale aleșilor: mai puține mașini de serviciu, mai puține bilete de
avion, mai ușor cu banii de cazare în București, etc. E momentul să meargă pe jos, pe
bicicletă, cu metroul și cu trenul, că nu prea știu cum e. Majoritatea cetățenilor nu beneficiază
la angajare de ajutor de transport.

• Interzicerea pe viață de a mai ocupa funcții publice pentru demnitarii condamnați pentru fapte
de corupție. Orice demnitar condamnat trebuie să își piardă funcția și de asemenea, orice
privilegiu ulterior care decurge din ocuparea acestei funcții.

• Inființarea unui organism de evaluare și control a activității demnitarilor, format din persoane

apolitice care să controleze și să sancționeze activitatea demnitarilor, atât din punct de vedere
al prezenței, cât și din punct de vedere al respectării promisiunilor electorale. Astfel, se vor
aplica sancțiuni pentru toți acei demnitari care lipsesc nemotivat de la serviciu până la
pierderea mandatului și se va evalua gradul de implementare al promisiunilor electorale cu o
frecvență bianuala. Rezultatele acestor analize în cazul în care vor fi negative vor duce la
obligativitatea demnitarului găsit în culpă de a prezenta în mod public un plan la zi de
implementare a respectivei promisiuni iar după 4 astfel de constatări negative, demnitarul săși piardă în mod automat mandatul.

• Obligativitatea cunoașterii de către orice demnitar a cel puțin unei limbi străine de circulație
internațională

• Modificarea Constituției astfel încât separarea puterilor statului să fie reală: un ministru nu
poate fi și ministru, și parlamentar în același timp.

• Ocuparea funcțiilor în comisiile parlamentare pe criterii de competență și specialitate.
• Nici un om politic suspect de corupție sau dovedit corupt, care a ocupat funcții în ultimii 25 de
ani să nu mai aibă dreptul de a ocupa funcții politice în următorii 25 de ani.
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• Interzicerea angajării în cadrul birourile parlamentărilor a rudelor acestora indiferent dacă
angajarea se face în cabinetul propriu sau al unui alt parlamentar.

• Casa Poporului să primească o destinație nouă, monetizabila (de exemplu, centru universitar
privat)

• Numirea conducătorului Agenției Naționale de Integritate să fie făcut prin vot popular, pe baza
competențelor. Acesta nu trebuie să fi făcut parte din vreo structură politică și să renunțe de
bunăvoie la dreptul de a face parte dintr-o structura politică în viitor.

• Alegerea șefilor DNA și ai Parchetului General prin scrutin universal

Corupție

• Parlamentarii și membrii Guvernului nu mai trebuie să beneficieze de un statut privilegiat în
fața legii și anchetelor de corupție, privilegiu de care ceilalți cetăteni nu au parte.

• Confiscarea integrală în termen de 3 luni a averilor politicienilor și oficialilor condamnați
definitiv pentru corupție.

• Pedepsele pentru fapte de corupție să pornească de la 10 ani de închisoare. Pentru

recuperarea prejudiciului prin colaborarea totală a inculpatului, pedeapsa să poată fi redusă,
de la caz la caz.

• Persoanele condamnate pentru fapte de corupție să nu beneficieze de eliberare condiționată
înainte de termen sau de suspendare a pedepesei.

• Cumularea pedepselor cu închisoarea și nu comasarea acestora.
• Să fie eliminate articolele legislative care prevăd ușurarea pedepsei pentru cei care scriu cărți
prin pușcarie.

• Condamnarea pentru fapte de corupție înseamnă interzicerea dreptului de a mai deține funcții
publice vreodată.

• Simplificarea procedurilor legale actuale referitoare la confiscarea averilor celor condamnați
pentru corupție și fraude.

• Inăsprirea pedepselor pentru corupție și abuz în serviciu
Sistem electoral

• Instituirea votului electronic și prin corespondență la toate tipurile de alegeri.
• O nouă lege electorală.
• Același număr de semnături pentru orice fel de candidat indiferent dacă este independent
sau aparține unui partid politic.

•
•
•
•

Transparența finanțării campaniilor electorale
Inăsprirea la sânge a legii în ceea ce privește mita electorală și finanțarea partidelor.
Actualizarea punctului 8 de la Timișoara
Legi care să interzică dreptul oamenilor certați cu legea de a candida pe listele
parlamentare propuse de partide.

• Schimbarea legii partidelor
• Deschiderea către organizarea de referendumuri pe teme sociale și economice de fiecare
data când societatea civilă solicita acest lucru

• Fiecare partid politic participant la alegerile parlamentare să prezinte public înainte de
alegeri lista miniștrilor pe care îi va susține într-un viitor guvern și programul de guvernare.
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• Impunerea reformarii partidelor. Noii candidați să aibă CV curat de corupție și să
dovedească interesul real pentru dezvoltarea comunității în numele căreia candidează și
căreia îi reprezintă interesele în administrația locală sau centrală.

•
•
•
•
•

Tragerea la răspundere a aleșilor care nu și-au dus la îndeplinire promisiunile electorale.
Un buget limitat, egal și transparent pentru campaniile electorale!
Alegerea primarilor în două tururi de scrutin.
Referendumuri pentru toate deciziile de interes pentru țara.
Eliminarea obligativității pragului de 5% la nivel național, pentru candidații independenți la
alegeri, fără obligativitatea atașării pe listele vreunui partid.

• Toate partidele politice care au datorii (la stat, firme/persoane private) să nu mai fie
admise la alegeri. Cerem prezentarea unui cazier fiscal curat că și condiție de participare
în alegeri a partidelor și candidaților.

• Impunerea pentru fiecare partid politic participant în alegeri a unui număr de 50% de
candidați noi.

Siguranță publică

• Revizuirea de urgență a planurilor de intervenție pentru situații de urgență, pentru incendii și
pentru cutremure, care în București ar putea produce zeci de mii de victime! Activitatea
comercială în clădiri ne-consolidate și care prezintă risc de prăbusire trebuie interzisă.

• Revizuirea de urgență a planurilor de intervenție pentru situații de urgență la nivel național
• Interzicerea în spațiile pubice care nu prezintă siguranță a oricăror tip de activități cu publicul.
• Creșterea nivelului de echipare și a salariilor pentru persoanele implicate în mod direct în
operațiuni de salvare de vieți omenești.

• Vrem echipament modern pentru pompieri și pentru toți cei care lucrează DIRECT pentru

salvarea oamenilor! Vrem că salariile lor să crească iar condițiile lor de lucru imbunătătite.

• Vrem introducerea în trunchiul școlar obligatoriu, clasele I-XII, a Educației comunitare, care să
cuprindă înstrucție de prim ajutor, exerciții pentru situații de urgentă (cutremure, incendii,
inundații ), educație rutieră. și de prevenirea incendiilor.

• Interzicerea fumatului în spații publice închise, în toate claridirile de birouri administrative sau
de afaceri, restaurante, cluburi, baruri, hoteluri, etc!

• Vrem că toate locațiile din tară care găzduiesc evenimente similare celui din Club Colectiv să

fie verificate în regim de urgență pentru a se asigură că dețin infrastructură necesară în caz de
incendiu. Vrem că materialele fono-izolante care nu sunt ignifuge să fie interzise prin lege!

Aparat public

• Simplificarea legislației din sectorul public și introducerea mecanismelor de control menite să
elimine corupția.

• Angajarea în funcție sau menținere în funcție a funcționarilor publici după criterii de
performanță și eficiență.

• Obligativitatea studiilor superioare pentru persoanele care ocupă funcții de conducere în

aparatul de stat. Sistemul de verificare a calității educației în învățământul superior să fie
drastic și incorputibil.
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• Sistem informatic integrat funcțional între toate instituțiile administrației centrale și locale, cu
implementare care presupune instruirea obligatorie a personalului utilizator, astfel încât
funcționarii publici să fie profesionalizați, iar munca lor să fie maximizată ca performanță.

• Digitalizarea obținerii documentelor, obținerea lor pe internet.
• Digitalizarea întregului sistem fiscal, astfel încât informarea, consultarea statutului

contribuabilului (taxe, impozite, amenzi – istoric, de plată, valori viitoare anticipate, etc) și
planificarea cheltuielilor să fie mult rapide, relevante și actualizate continuu.

• Identificarea punctelor fierbinți ale birocrației și diminuarea ei prin informatizare
• Toate funcțiile publice să fie ocupate prin interviu, cu CV și scrisoarea e intenție. Cei care le
ocupă să aibă evaluare anuală prin sondaj public pe obiectivele pe care și le-au enunțat.

• Modificarea sistemului de achiziții publice astfel încât prețul de achiziție al unui bun/serviciu să
nu poată depăși 10-15% din valoarea lui de piață concomitent cu realizarea unei baze de date
cu prețurile de referință pentru produse/servicii care să fie actualizată trimestrial de către
Institutul Național de Statistica și la care să aibă acces toate instituțiile.

• Ref. la legea achizițiilor, urgent crearea unei baze de data cu prețurile de piață pentru

produse, servicii și executarea de lucrări, actualizată măcar trimestrial de Institutul național de
Statistica, la care să aibă acces toate instituțiile publice în momentul contractării.

• Eliminarea controlului politic asupra TVR.
• Salarizarea bugetarilor în funcție de responsabilități și merite
• Autoritatea polițiștilor să fie compatibilă cu funcția lor publică, nu cu excesul de putere dat de
uniformă, grad sau funcție. Eliminarea ”autoritatii” polițiștilor sedentari și aroganți, anihilați în
urmă cu 26 de ani din funcții.

Mediu de afaceri

• Simplificarea și clarificarea cadrului legislativ privind funcționarea spațiilor comerciale, în
acest moment plin de lacune, neclarităti și neconcordanțe. Responsabilitătile trebuie să fie
clare, la fel și sancțiunile.

• Predictibilitate legislativă și de reglementare pentru mediul de afaceri.
• Ușurarea fiscalități umilitoare și descurajatoare pentru dezvoltarea mediului de afaceri
mici și mijlocii.

Transparență și depolitizare

• Transmisia live la TV a consultărilor președintelui cu partidele politice și reprezentanții
societății civile.

• Publicarea minutei consultărilor dintre președintele Iohannis și reprezentanții societătii
civile invitați să reprezinte „strada”.

• Publicarea tuturor finanțărilor, donațiilor și sponsorizărilor către partidele politice și
candidații independenți.

•
•
•
•
•

Adoptarea unor legi transparente, fără loc de interpretări juridice
Reducerea numărului serviciilor secrete, a bugetelor lor și transparentizarea activitătii lor.
Fără numirea politică a Procurorilor și Magistraților!
Reevaluarea personalului din ministere, agenții, funcții cheie.
Depolitizarea instituțiilor statului.
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• Transparență totală a licitațiilor publice și a contractelor încheiate între stat și alte entități.
• Simplificarea procedurilor de desecretizare și publicare a contractelor supuse suspiciunilor
de corupție între stat și orice companie private.

• Sefii serviciilor descentralizate din teritoriu sau angajații acestor servicii (inspectoratele
etc.) să nu fi făcut niciodată parte dintr-un partid politic.

• Funcționarii publici de la orice nivel să nu fi făcut parte din nici un partid politic.
• Depolitizarea aparatului de justiție. Identificarea și eliminarea persoanelor compromise
politic din justiție și crearea unei structuri care să controleze activitatea justiției până în
momentul în care poate acționă independent, fără influențe din partea clasei politice.

• Modificarea legii privind ofițerii acoperiți, pentru a elimină posibile manipulări prin presă,
decizii politice, justiție și alte domenii sensibile de către servicii.

• Desecretizarea tuturor contractelor începând din 1990.
• Orice dezbatere a unei legi de către parmalentari/guvernanți să fie disponibilă online
• Dotarea organelor de control ale statului cu mijloace video și audio de înregistrare și
obligativitarea folosirii acestora fără a putea fi oprite pe durată controalelor/intervențiilor.

• Transparența cheltuielilor publice, prin publicarea lor pe siteul fiecărei instituții
Resurse naturale

• Furturile de masă lemnoasă din păduri să se pedepsească cu închisoarea de la 5 la 15
ani, în funcție de cantitate. De asemenea, să se execute silit inculpatul pentru
recuperarea prejudiciului.

• Modificarea legii vânătorii, permisivă actualmente braconajului, inclusiv celui piscicol.
înăsprirea pedepselor cu închisoarea (norme care să delimiteze braconajul real)

• Elaborarea unor politici concrete de reîmpădurire constantă (a se vedea modelul
finlandez).

• Pedepse cu închisoarea pentru cei care chinuiesc și torturează animale.
Sănătate

• Vrem minim 10% din PIB pentru sănătate, media europeană a finantării pentru acest domeniu.
• Bugetarea învățământului, sănătății și culturii cu prioritate în următorii zece ani, cu minim 10%
din PIB fiecare.

• Construirea de noi spitale și creșterea salariilor din domeniul sanitar.
• Vrem ca personalul să fie bine remunerat și instruit, atât medicii cât și auxiliarii.
• Demisia celor responsabili pentru nefuncționalitatea Unitătii Moderne pentru Arși de la Spitalul
Floreasca.

Educație

• Creșterea PIB-ului pentru Educație
• Introducerea de cursuri opționale de responsabilitate civică și cultură politică în școli dar și în
instituțiile de educare pentru adulți.

• Construcția de noi școli precum și creșterea salariilor în educație.
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• Introducerea orei de educație comunitară în școli (incluzând exerciții de prim ajutor și de
evacuare în caz de incendii)

• Concedierea profesorilor care au plagiat sau îndruma în mod conștient doctoranzi plagiatori.
• Să fie redată demnitatea meseriei de profesor, care să permită pedepsirea celor care

abuzează, sunt corupți, rău intenționați față de principalii lor ”client”, elevii. Profesorii să fie
angajați datorită meritelor și competențelor reale, la decizia angajatorului direct (școală), nu
prin proceduri fixate la nivel de inspectorat școlar sau minister, prin care se asigură ramanarea
pe viață în profesie.

• Invățământul să aibă un buget îndestulător pentru a se reforma fundamental sistemul, în ce

privește programa, depășită față de nevoile reale ale societății moderne a secolului 21 și pt a
se dota școlile în mod adecvat pt un învățământ modern, pt a atrage sau menține educatori și
profesori de calitate și implicați sufletește în ceea ce fac.

• Invățământul românesc să devină competitiv în plan European, pregătind absolvenți conform

celor 8 competențe de bază. Elevii și studenții să răspundă în mod real cerințelor de integrare
în societate și mediul de afaceri. Să nu mai fie considerați roboți cu memorie ci viitori specialist
și experți pe piață muncii.

• Retragerea diplomelor de doctor/master/licență are plagiatorilor
Protecție socială

• Venitul minim net garantat 250 euro
• Urgentarea construirii infrastructurii de apa, canal, gaz și electricitate în toate localitățile țării,
prin atragerea de fonduri europene.

• Ajutoarele sociale vor fi condiționate de curățenia mediului din zonă arondata localității în care
acestea sunt solicitate. Dacă apele și pășunile sau pădurile sunt pline de gunoaie, se vor
reduce cu 25% ajutoarele sociale și salariile angajaților din administrația locală. Banii
economisiți se vor folosi pentru ecologizarea zonei.

Anchete

• Anchetă rapidă, corectă și transparentă în cazul tragediei din Club Colectiv. Toți cei care au
participat la operațiunile de salvare din Club Colectiv să poată vorbi liber, fără să fie
amenințați.

• Redeschiderea dosarelor de la revoluția din ’89. Morții își cer și își merită dreptate!
• Deschiderea cercetărilor în dosarul marilor afaceri cu statul : autostrada, Rompetrol- Lukoil,
OMV

• Anchetarea tuturor celor implicați în eșecul proiectelor autostrăzilor
• Desecretizarea marilor privatizări eșuate și răspunderea penală pentru nerespectarea
clauzelor contractuale.

• Să se investigheze cazul Victor Ponta pentru acuzația de plagiat. Să se modifice legislația
astfel încât să nu mai fie posibil așa ceva.

•
•
•
•

Sefii secțiilor de poliție să fie aleși de către comunitatea arondata, prin vot popular.
Modificarea Codului Penal pentru înlesnirea activității DNA.
Averile care nu pot fi demonstrate cu acte sunt confiscate de către stat.
Confiscarea averilor ilicite de la toți cei care sunt condamnați definitiv, inclusiv cele înstrăinate

