Programul partidului
“Democraţie Directă România“

Preambul
Noi, membrii partidului DDR, ne propunem protejarea intereselor fundamentale ale României și a
tuturor cetăţenilor români şi implicarea acestora în viața politică a statului prin intermediul votului
direct.
Urmărim de asemeni, apărarea statului de drept român, suveran, unitar și indivizibil; afirmarea
românilor ca populație sedentară, băștinașa, dar în acelaşi timp avem o bună deschidere către bună
înțelegere și respect reciproc între toate etniile ce locuiesc actualmente pe teritoriul României.
Ne propunem să contribuim la consolidarea politicilor tradiționale şi inovative privind dezvoltarea
durabilă și sustenabilă orientată către optimizare economico-sociala-ecologica cu respectarea şi
protejarea mediului.
Propunerile legislative sau de orice altă natură care să poată aduce plus-valoare convieţuirii pașnice
în România, precum și a unei vieți sănătoase în comuniune cu natura reprezintă un punct important al
politicii noastre pe termen mediu şi lung.
Promovarea unor politici și strategii unitare în ceea ce priveşte protecția și valorizarea resurselor de
orice fel, cu respectarea în primul rând a impactului asupra mediului și calităţii vieții este o normalitate.
Urmărim de asemeni promovarea cunoașterii altor variante de dezvoltare durabilă și sustenabilă,
simultan cu modalități de atragere de fonduri pentru proiecte concrete precum şi promovarea și
valorizarea invențiilor romanești în proiectele pe care partidul nostru le va iniţia.
Ne propunem deci, implementarea unui alt model politico-social, care să promoveze interesele
României si a tuturor cetăţenilor români.
Astfel,
În respectul faţă de aproape şi în echitate, conştienţi de bunurile comune şi de sarcina noastră de a ne
asuma responsabilităţile faţă de generaţiile viitoare, ştiind că doar cel ce se foloseşte de libertatea sa
este liber într-adevăr și că forţa comunităţii se măsoară în funcţie de BUNĂSTAREA celui mai
VULNERABIL dintre membrii acesteia, ne dorim :
SECTIUNEA ÎNTÂI
Introducerea în Constituția României a Democraţiei Directe
Democrația Directă presupune:
1) Dreptul de a retrage un ales, sau chiar de a demite o persoană numită de aleși.
2) Dreptul la “inițiativă legislativă”, adică, dacă un anumit număr de persoane sunt de acord cu
propunerea respectivă, ea se va supune obligatoriu votului național sau local, după caz.
*O Inițiativă poate fi lansată sub 2 variante:

a) direct sub forma unei legi (însoțită de spiritul ei)
b) reprezentând doar spiritul unei legi, urmând a fi transpusă în lege ulterior, de instituțiile abilitate, caz
în care forma finală va fi supusă la referendum.
În ambele cazuri, pe lângă litera legii, în momentul votului popular ar trebui să fie definit și spiritul legii,
în așa fel încât orice persoană cu un nivel mediu de înțelegere să știe exact despre ce este vorba.
Astfel, dacă se constată că o lege nu funcționează va fi mult mai ușor de a o îndrepta, dacă putem
identifica unde/ care este problema, spiritul sau litera ei. Legile înțelese de populație sunt esența
colaborării cetăţenilor pentru respectarea lor.
3) “Referendumul" si "dreptul de VETO" pe legi, adică dreptul populației de a refuza o lege propusă de
Parlament în timp real, înainte de adoptare sau ulterior, după ce a fost adoptată, valabil și pentru o
lege adoptată prin inițiativă cetățenească și se constată că nu este bună sau nu are efectul scontat.
Procedura ar trebui sa fie ceva de genul următor :
- Guvernul/ Parlamentul ar trebui să fie restricționat la un anumit număr de legi/ an
- Dacă vor dori mai multe, parlamentarii le pot iniția prin strângere de semnături la fel ca ceilalți
cetățeni, ei oricum fiind beneficiari ai logisticii partidelor din care fac parte
- Propunerile de legi, în număr limitat, considerate cele mai importante ar trebui supuse direct la
referendum (de 4 ori/ an).
- Celelalte puse online pentru 90 - 100 zile, perioadă în care orice cetățean își poate exercita votul
negativ, adică să poată vota direct "NU" pe legea respectiva, fără a fi nevoit sa adune numărul
necesar de semnături manual.
- Dacă o propunere de lege (a guvernului/ parlamentului) primește 50.000 (sau cate se stabilesc)
voturi negative, guvernul/ parlamentul ar avea 2 alternative :
1) să retragă propunerea respectiva
2) să meargă mai departe cu ea la referendum prin asumarea răspunderii.
Dacă pică la referendum, inițiatorii să îsi dea demisia sau să fie demiși automat.
Tehnologia modernă/ internetul permite desfășurarea rapidă, fluidă și cu costuri mici a acestor
proceduri.
4) Transparenţa banilor publici si a contractelor încheiate de Statul Român.
Noi credem că publicul are dreptul de a avea acces la toate informațiile cu privire la afacerile publice.
Aceasta include proiecte de acte normative, detalii bugetare, contracte de achiziții publice, taxele și
contribuțiile, etc.
Transparența reduce corupția și construiește o bază solidă pentru încrederea publică în guvern și
sistemul politic.
5) Abolirea imunităţilor şi privilegiilor de care se bucură cei aflaţi în funcţii publice.
Înţelegând că România are nevoie de o schimbare majoră ne angajăm ca acest program politic să fie
respectat şi pus în aplicare prin acţiunile membrilor DDR.

SECȚIUNEA A DOUA
Secțiunea a doua a programului politic a partidului DDR va cuprinde propunerile adoptate in cadrul
Adunarii Generale a membrilor partidului care ulterior vor fi supuse sondajelor de opinie la nivel local
sau national, dupa caz, sau referendumurilor daca va fi posibil.

