România este a poporului!
Noi, cetăţenii români care manifestăm, în zona P-ţa Universităţii, din data de 13 ianuarie
2012, împotriva Dictaturii instaurate în România,
în consideraţiile prevederilor constituţionale,
prin care: ”Suveranitatea naţională aparţine poporului român (…şi că – n.n.). Nici un
grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.”
şi
în spiritul respectării supremaţiei Constituţiei de către toţi cetăţenii,

CEREM, DE URGENŢĂ:
1. Demisia/demiterea, de urgenţă, a preşedintelui României, Trăian Băsescu;
2. Demisia/demiterea, de urgenţă, a Guvernului PDL –UDMR – UNPR – MINORITĂŢI;
3. Desemnarea unui Guvern Interimar constituit din membri numiţi de Parlament
conform algoritmului parlamentar stabilit prin Alegerile Parlamentare din noiembrie
2008, dar aceştia să nu fi avut funcţii de administraţie şi să fie agreaţi de ”Piaţă”;
4. Demisia judecătorilor Curţii Constituţionale sau: trimiterea acestora în judecată penală,
de către Parlament, având în vedere că prin deciziile date au creat premisele încălcării
ordinii de drept;
şi

ADMINISTRAREA ŢĂRII,
DE CĂTRE STAT,
ÎN LIMITELE CONSTITUŢIONALE
prin:
I. Guvernul trebuie să reprezinte numai Puterea executivă a Statului;
a) Membrii Guvernului trebuie să îndeplinească principiul Meritocraţiei şi să nu fi avut
funcţii de autoritate publică centrală sau locală, între anii 1970 şi 20 ianuarie 2012;
b) Guvernul are obligaţia constituţională de a emite Hotărâri doar privind organizarea
executării legilor; îi este interzis de Constituţie să emită Hotărâri privind Norme de
aplicare a legilor, aşa cum s-a procedat, în mod neconstituţional, până în prezent,.
c) Guvernul trebuie să înceteze administrarea tării prin Ordonanţe de urgenţă şi
Asumări de Guvern, confiscând astfel dreptul poporului la suveranitate.

II. Obligăm parlamentarii să revină la principiul constituţional care statuează că sunt desemnaţi
de popor să-i reprezinte suveranitatea în Parlament, acesta fiind ”Organul reprezentativ
suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării”, în sensul că:
a) Toţi parlamentarii reprezintă Suveranitatea poporului, nu Puterea Statului şi, ca atare,
nici un parlamentar nu este parlamentar al Puterii sau al Opoziţiei; Parlamentarii
reprezintă toţi cetăţenii români, indiferent dacă i-au votat sau nu şi, în consecinţă, nu au
dreptul împartă cetăţenii în: unii ai Puterii şi alţii ai Opoziţie;
b) Parlamentul înfiinţează Statul, acesta are obligaţia să administreze ţara numai în
interesul poporului, deoarece, proprietatea publică, bogăţiile de interes public al
subsolului, spaţiului aerian, apelor cu potenţial energetic valorificabil, de interes
naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale
platoului continental, precum şi alte bunuri sunt inalienabile

APARŢIN

POPORULUI.
Pentru a readuce ţara la principiile Constituţionale, Parlamentul, activând conform celor
prezentate mai sus, trebuie să aibă în vedere:
1. Modificarea de urgenţă a Legii Electorale în sensul respectării corecte a Constituţiei,
deoarece, actuala lege creează discriminări prin: diferenţierea obligaţiilor de înscriere
la alegeri a cetăţenilor care nu sunt membri de partid faţă de cei ai partidelor,
inegalitatea pentru timpii de apariţie la TVR, lipsa reală a egalităţii de şanse şi altele;
alegerile să se efectueze în două tururi, iar candidaţii câştigători să obţină votul cu
jumătate plus unul din numărul total de alegători;
2. Modificarea de urgenţă a Legii Curţii Constituţionale, în sensul ca aceasta să revină în
rigoarea constituţională cu privire la competenţele acesteia;
3. Abrogarea imediată a Legii nr. 60 din 1991 privind adunările publice;
4. Respectarea prevederii constituţionale cu privire la obligativitatea de a dezbate,
imediat, orice Ordonanţă de Urgenţă, chiar şi în situaţia în care Parlamentul se
află vacanţă, ştiind că, în prezent, sunt Ordonanţe de urgenţă care zac în parlament şi
de peste 2 ani;.
5. să vegheze ca nicio cheltuială publică să nu se facă fără votul Parlamentului;
6. Modificarea de urgenţă a Legii nr. 61/1991 privind ordinea publică.
Această cerere de este voinţa noastră, a cetăţenilor care nu acceptăm dictaturi.
Initiativa: Ion Ciochina - om liber si „Romania fara Ei”

