
PROPUNERE privind 

PRINCIPIILE  

organizării şi funcţionării societăţi 

 

Moto: „Nimic nu e mai periculos pentru conştiinţa unui popor decât priveliştea 

corupţiei, a nulităţii recompensate, decât ridicarea  în sus a nemeritului.”  

Mihai Eminescu 

 

 

 CAP. I   FORURILE ADMINISTRATIVE 

 

1. Administrarea noii societăţi se va face EXCLUSIV pe baza consultării populare a 

membrilor comunităţii respective. Cele locale pe baza consultării populaţiei locale iar 

cele naţionale pe baza consultării naţionale. 
 

2. Prin consultare populară se înţelege exprimarea prin vot direct realizat electronic, 

prin intermediul internetului, a tuturor cetăţenilor de la pct. 1. 
 

3. Toate posturile din domeniul judecătoresc şi administrativ se obţin EXCLUSIV 

prin concurs. 
 

4. Nimeni nu poate deţine vreun post mai mult de patru ani. 
 

5. Tematica, evaluarea şi organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de 

mai sus sunt realizate pe baza consultării populare şi se face de către o comisie desemnată 

aleatoriu similar cu alegerea experţilor în instanţă dintr-o listă cu persoane a căror 

competenţă este certificată de Academia Română şi care şi-au exprimat dorinţa de a face 

parte dintr-o astfel de comisie. 
 

6. Lista posturilor cărora li se aplică prevederile acestui capitol se va face de către o 

comisie desemnată similar cu prevederile de la pct. 5. 

 

7. Tematica, evaluarea şi organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de 

membru al Academiei Române vor fi făcute de către o comisie formată din preşedinţii 

Academiilor ţărilor membre U.E. 
 

 
 

 CAP. II   FORURILE LEGISLATIVE 

 

8. Propunerile legislative vor putea fi făcute de oricare cetăţean, organizaţie sau 

instituţie interesată de un anumit aspect al vieţii sale. 
 

9. Redactarea conţinutului şi formei unui act normativ va fi făcută de către o comisie 

desemnată similar cu prevederile de la pct. 5. 
 



10. Controlul legalităţii unui act normativ va fi făcut, înaintea exercitării votului final 

de către o comisie desemnată similar cu prevederile de la pct. 5 cu menţiunea că aceasta 

va fi formată exclusiv din jurişti.  
 

11. Votul final pentru validarea unui act normativ va fi exercitat EXCLUSIV pe baza 

consultării populare a membrilor comunităţii căreia îi este adresată aplicarea acestuia. 
 

12. Modificarea, normele de aplicare, etc. vor fi aprobate în acelaşi mod. 

  

  CAP. III   PUTEREA JUDECĂTOREASCĂ 

 

13. Având în vedere importanţa acesteia în menţinerea echilibrului dintre puterile 

statului este imperios necesară o eliminare a practicilor şi mentalităţilor membrilor săi din 

vechea orânduire comunistă.  

Din acest motiv vor fi desfiinţate toate structurile actuale ale acesteia şi revocaţi toţi 

cei care ocupă vreun post în aceste structuri urmând ca societatea să decidă înfiinţarea 

unora noi EXCLUSIV pe baza consultării populare şi cu respectarea prevederilor 

capitolelor I şi II. 
 

14. Preşedinţii instanţelor, judecătorii, procurorii, grefierii, executorii judecătoreşti 

şi toate persoanele care activează în acest domeniu vor fi selectate conform 

capitolului I. 
 

 CAP. IV   TAXE, IMPOZITE, ETC. 

 

15. Taxele şi impozitele  în noua societate vor fi împărţite în două categorii: 

a. Cele care se aplică cetăţenilor şi  

b. Cele care se aplică afacerilor. 
 

16.  Cele două categorii vor fi împărţite în două subcategorii: 

a) Pentru venituri mai mici de 10.000 euro anual şi restul; 

b)  Pentru profituri mai mici de 60.000 euro anual şi restul. 
 

17. Cuantumul acestora va fi stabilit din patru în patru ani, la sfârşitul anului ( dar nu 

mai târziu de 15 noiembrie ) pentru perioada următoare, prin vot popular, pe baza 

propunerilor unei comisii formate din economişti, selectaţi de o comisie desemnată 

similar cu prevederile de la pct. 5. 
 

18. Adaosul comercial nu poate depăşi 5% în general sau 10% în domenii expres 

selectate prin vot popular pe baza propunerilor unei comisii formate din economişti 

selectaţi de o comisie desemnată similar cu prevederile de la pct. 5. 
 

19. Valoarea cumulativă a adaosul comercial nu poate depăşi valorile menţionate 

indiferent de lungimea lanţului comercial, de la preţul iniţial, fie el al producătorului sau 

al importatorului, până la preţul plătit de cumpărătorul final.  
 



20. Dobânzile efective ale băncilor nu pot depăşi valori stabilite trimestrial similar 

taxelor şi impozitelor.  
 

21. Bugetul anual va fi stabilit la sfârşitul anului ( dar nu mai târziu de 15 ianuarie ) 

pentru anul următor, prin vot popular, pe baza propunerilor unei comisii formate din 

economişti, selectaţi de o comisie desemnată similar cu prevederile de la pct. 5 luându-se 

ca referinţă valoarea încasărilor efective din anul curent şi o creştere nulă a P.I.B.-ului. 
 

22. Evaluarea şi organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de membru al 

Academiei Române vor fi făcute de către o comisie formată din preşedinţii 

Academiilor ţărilor membre U.E. 

 

 

 
 

 

Piteşti 03.12.2011 

Sandu P. 

 


