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„Ţara şi Naţiunea au drepturi fundamentale, valori şi  
simboluri. Acestea reprezintă jaloanele noastre de identitate şi 
vor fi înscrise în Codexul românesc. 

În dreptul Ţării şi al Naţiunii stă construcţia structurii de 
administrare a ţării, Statul, iar legea care fundamentează 
această construcţie, se numeşte Constituţie.” 

Mircea Bătrânu 
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Cuvânt înainte 
 
În anul 2013, în România, ca urmare a unei iniţiative 

parlamentare, au loc dezbateri privind amendamentele 
necesare elaborării unei noi Constituţii. Practic, se va proceda 
la mici corecturi privind articolele existente, ţinând cont de 
statutul de membru al Uniunii Europene şi de evoluţia unor 
raporturi între structurile de stat. Conceptul general însă, scris 
în actuala Constituţie, va rămâne acelaşi. 

Am scris o serie de articole pe această temă, abordând însă 
necesitatea schimbării şi nu a amendării Constituţiei.  

Prea puţini oameni înţeleg rolul Constituţiei, raporturile 
dintre Ţară, Naţiune, Stat şi drepturile acestor entităţi. 

De când mă ştiu, mi-am iubit Ţara şi Naţiunea, pe care le-
am considerat permanent ca fiind jaloanele noastre de 
identitate. În acelaşi timp, am detestat Statul, indiferent de 
forma lui, comunist sau aşa numitul „stat de drept” de după 
1990, stat pe care l-am simţit permanent abuziv, duşmănos, 
agresiv, nereprezentativ şi chiar trădător.  

A existat o singură perioadă în care Statul nu a fost agresiv, 
adică atunci când a dispărut, la sfârşitul lui decembrie 1989. 
Normal era să mă simt protejat şi susţinut de către stat. 

O ţară, indiferent care e ea, are nevoie de structuri 
administrative puternice pentru a exista, a se dezvolta şi a fi 
reprezentată în politica mondială. Această obligaţie revine 
Statului, adică Managementului de Ţară.  

Construcţia Statului se face prin Constituţie.  
De aceea Constituţia se numeşte Legea fundamentală a 

Statului. E bine să înţelegem că elaborarea Constituţiei este un 
Drept al Ţării în primul rând iar acest Drept al Ţării dă naştere 
obligaţiilor Statului faţă de Ţară şi Naţiune. 

Seria de articole pe care le-am publicat în Cronica, România 
de azi, începând din 2009, are rolul de a prezenta rolul 
Constituţiei prin raporturile Ţară/ Naţiune/ Stat.  
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Întrucât, preocupările mele sunt în principal în domeniul 
prognozei, în domeniul structurilor viitorului, am inserat 
câteva extrase dintr-o lucrare de-a mea, în curs de finalizare, 
având titlul „Statul modern, schimbarea banilor şi noua 
economie mondială”. Motivul pentru care nu am publicat încă 
această lucrare, e dat de faptul că încerc să iniţiez şi să 
implementez structuri noi social-politice şi mai ales 
mecanisme noi economice în România. 

În completarea raporturilor Ţară/Stat şi Naţiune/ Stat, veţi 
găsi în cuprinsul acestei lucrări şi modul prin care vom putea 
pune Statul la dispoziţia noastră de cetăţeni şi de români şi 
cum vom putea construi un stat modern, social şi puternic, 
pentru că avem nevoie de un Management performant de ţară. 
Numai un astfel de management poate asigura viitorul ţării. 

Construcţia viitorului şi al Managementului performant de 
ţară, nu se poate face însă numai prin Constituţie.  

Avem nevoie de un act mult mai important pentru noi, 
avem nevoie de Codexul românesc. 

Înţelegând raporturile dintre Ţară, Naţiune şi Stat, vom 
putea concepe actele fundamentale, Codexul românesc şi 
Constituţia, iar pe baza lor vom deveni o societate normală, 
progresistă. 

E lesne de înţeles de ce nu voi vota Constituţia nouă, pe 
care o consider un fard pus pe actuala Constituţie, nedându-mi 
nici măcar posibilitatea de a-mi vota forma de guvernămând şi 
stabilindu-mi drepturi şi obligaţii faţă de stat, încălcându-mi 
astfel dreptul la libertate. 

 
Mircea Bătrânu 
10 aprilie 2013 
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1.Ţara, Naţiunea, Statul şi Constituţia 
. 
Cetăţenii, de bună credinţă că fac un lucru util, prin diverse 

medii, îşi exprimă sancţiunea şi amendamentele la articolele 
Constituţiei existente. Oamenii sunt revoltaţi în primul rând pe 
jaful bogăţiilor ţării, pe corupţie şi pe abuzurile statului. Prea 
puţini însă înţeleg şi atacă problemele de fond ale Constituţiei. 

Voi prezenta un model simplu, spre a înţelege rostul şi rolul 
Constituţiei. Am mai prezentat şi făcut referire la acest model, 
uşor de înţeles.  

Pentru aceasta, e bine să înţelegem că: 
ŢARA este o construcţie istorică, are o identitate proprie, 

valori, simboluri şi drepturi. Acţiunea specifică ţării este dată 
de voinţa cetăţenilor ei, exprimată prin vot sau revoltă. 

NAŢIUNEA este o dezvoltare naturală a celor de-un neam, 
are o identitate proprie, valori, simboluri şi drepturi. Naţiunea 
a dezvoltat cu timpul, un spirit caracteristic, la care au aderat 
persoane şi comunităţi aparţinând altor neamuri. 

STATUL este Managementul ţării, are formă şi structură 
care-l identifică, simboluri proprii, obligaţii faţă de Ţară şi 
Naţiune, drepturi de administrare. 

CONSTITUŢIA se numeşte şi Legea fundamentală a Statului şi 
trebuie să stabilească Managementul Ţării şi raporturile cu Naţiunea.  

Constituţia este un drept fundamental al ţării, exprimat 
prin voinţa cetăţenilor şi în acelaşi timp o obligaţie a statului, 
căruia îi stabileşte atribuţiile şi funcţiunile. 

Acesta e primul pas în înţelegerea mecanismului de stat, cel pe 
care unii îl transformă într-o maşinărie complexă, creând voit, 
prin acţiuni de dezinformare, confuzii între Ţară, Naţiune şi Stat.  

Scopul este clar, menţinerea Statului sub controlul unor grupuri 
de interese şi aruncarea răspunderii statului pe ţară şi naţiune. 
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Img.1.Ţara – Naţiunea - Statul 
E bine să înţelegem că: 
România ca ţară, este o construcţie a naţiunii române şi 

apoi a statului român din secolul al XIX-lea şi prima jumătate 
a secolului al XX-lea. Tricolorul este un simbol al ţării. 

Naţiunea română s-a format istoric în ultimii două mii de 
ani, ca neamuri vorbitoare ale aceleiaşi limbi, păstrătoare ale 
aceloraşi tradiţii, căpătând identitate de sine odată cu 
revoluţiile care au clătinat şi prăbuşit feudalismul. Limba 
română este o valoare fundamentală a neamului. Tricolorul 
este un simbol al neamului transferat ţării. 

Statul român nu a fost şi nu este o construcţie abstractă, 
aşa cum mulţi susţin, ci o construcţie concretă care a asigurat 
şi asigură managementul ţării. Statul român a evoluat în 
diverse forme şi structuri. Stema este un simbol al statului. 
Imnul este un protocol oficial de identitate al statului, deşi eu 
consider că ar trebui să fie al ţării. 
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2.Ţara şi Constituţia 
 
Veţi vedea de ce Constituţia trebuie schimbată şi nu amendată. 
ŢARA (img.2.) este o construcţie istorică, are o identitate 

proprie, valori, simboluri şi drepturi. Acţiunea specifică ţării 
este dată de voinţa cetăţenilor ei. România ca ţară, este o 
construcţie a naţiunii române şi apoi a statului român din 
secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea. 

 
Img.2. Ţara 

Constituţia este un drept fundamental al ŢĂRII. 
Arătam în prima parte că trebuie să vedem raporturile 

dintre Ţară/ Naţiune/ Stat, pentru a înţelege dimensiunea şi 
rolul unei Constituţii.  

Identitatea de ţară este formată din multe valori şi atribute 
cu o evoluţie istorică bine determinată.  
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România ca ţară, poate fi considerată  o construcţie 
politică prin actul de voinţă al naţiunii române, în secolul al 
XIX-lea. Dar istoria ne arată că o abordare corectă este aceea 
în care timp de aproape două mii de ani, pe fundamentul 
Daciei, Ţara a existat, fărâmiţată în feude şi provincii, altfel, nu 
ar fi fost posibilă Unirea. 

Actul de Unire al lui Mihai Viteazul la 1600 nu a fost un act 
de cucerire. Cu aproape două sute de ani înainte, Mircea cel 
Bătrân reuşise să extindă Ţara românească, din Banat până la 
Marea Neagră. Astfel, e corect să spunem că România a fost 
aici, pe acest teritoriu carpato-danubiano-pontic,  din perioada 
formării statelor antice iar începând cu 24 ianuarie 1859, s-a 
format Statul naţional român. 

Astăzi, România are o populaţie de peste 20 milioane de 
locuitori şi o suprafaţă de peste 238,000 kmp. 

Cultura şi tradiţiile ţării sunt mai bogate decât cele ale 
naţiunii române. În cursul istoriei, o serie de alte neamuri care 
au locuit vremelnic sau care s-au stabilit pe teritoriul actual, 
dar şi instituţii şi personalităţi, au îmbogăţit cultura şi tradiţiile 
ţării.  Sunt multe alte evenimente care au pus amprenta 
României în alte locuri ale lumii  (simbolizate prin cercurile 
mici, gabene, din exterior, img.2.). 

Ar fi o listă mult prea mare pentru a fi introdusă într-un 
capitol. Constantin Brâncuşi  este un reper cultural al naţiunii 
române şi al României, devenit reper mondial. Anghel Saligny, 
un geniu al construcţiilor, ca şi Henri Coandă, un geniu al 
ingineriei aviaţiei, sunt repere ale ţării şi ale naţiunii, deşi au şi 
descendenţă franceză.  Dar şi Julius Popper, inginer, geograf şi 
explorator, care era evreu originar din România şi a dus 
toponimia românească în Ţara de Foc (munţii Sinaia şi Carmen 
Sylva), în secolul al XIX-lea, a pus o amprentă a României 
acolo.  Regele Carol I, nu aparţinea neamului românesc dar 
prin acţiunile lui s-a dovedit a fi ceea ce numim "un bun 
român" 
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Exploratorii şi alpiniştii care fixează plăcuţe datate şi 
tricolorul românesc în locuri greu accesibile şi  pe vîrfurile 
munţilor, pun o amprentă a României acolo. Referirile literare, 
artistice şi ştiinţifice la România, denumirile româneşti ale 
unor bulevarde în marile capitale ale lumii, reprezentanţele 
culturale nonstatale ale României, bisericile ortodoxe române 
din străinătate, exponatele din muzeele lumii, drepturile 
României din exterior, toate acestea sunt prezenţe ale 
României, ca ţară. În competiţiile sportive internaţionale, este 
reprezentată ŢARA, nu statul. Oricare sportiv declară că a 
concurat sub Tricolor, pentru România. Oricare militar declară 
că a luptat sub tricolor, pentru România. 

Identitatea ţării pe plan mondial este dată în primul rând 
de nume şi simbolul de reprezentare, dar reperele de identitate 
sunt multiple, ele există, nu trebuie create. 

Numele ţării este România! 
Simbolul prim al ţării este Tricolorul (roşu, galben, albastru). 

  

  
Img.3- Tricolorul românesc – sec. al XIX-lea. 
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Culorile Albastru, Galben, Roşu au fost definitorii şi 
recunoscute ca şi culori de identitate a locuitorilor provinciilor 
româneşti încă din evul mediu timpuriu.  

Tricolorul românesc a fost drapel de luptă în 1821, în 
timpul Revoluţiei lui Tudor Vladimirescu. Putem considera 
acest moment ca trezire a conştiinţei naţionale iar tricolorul ca 
simbol al naţiunii şi apoi al ţării. Pe tricolor era scris 
DREPTATE FRĂŢIE iar această deviză a devenit a naţiunii..  

Prin Decretul din 14 iun. 1848, tricolorul devine Steag naţional. 
Drapelele de luptă au avut mereu 

înscrisuri şi embleme (steme). Statul şi-a 
pus şi el Stema de stat pe Tricolor. 

În zilele revoluţiei din decembrie 1989, 
oamenii au decupat stema republicii 
comuniste de pe tricolor. Este o dovadă 
certă că între Ţară şi Stat nu se pot face 

confuzii iar oamenii înţeleg foarte bine situaţia. 
 
Imnul aparţine statului român deşi ar trebui să aparţină 

ţării. Dar şi Statul e parte din ţară, o parte însă strcturată care 
administrează treburile interne şi reprezintă în exterior ţara. 

România a purtat numele de Regatul României într-o 
perioadă în care fuziunea dintre stat şi ţară a fost necesară 
pentru consolidarea Independenţei de stat. Regatul este totuşi o 
formă a statului, formă de guvernământ şi nu o formă a ţării. 

Comuniştii, după ce au luat puterea de stat, i-au schimbat 
numele în Republica Populară Română şi apoi în Republica 
Socialistă România. 

Dar regatul şi republica sunt forme de stat. Ţara a fost, este 
şi va fi mereu, ROMÂNIA 

Ţara are cetăţeni iar în cazul nostru, peste 85% sunt români 
şi pentru noi România este şi Patria, pentru că ne identificâm 
cu ea. Pentru basarabeni, deocamdată, România este Patria 
mamă. 

Img.4 – Tricolorul 
în decembrie 1989 
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Eu încerc să prezint cât mai simplu atributele, valorile şi 
drepturile ţării dar domeniul este atât de vast încât orice aş 
scrie, pare prea puţin. 

Are ţara instituţii în afara Statului? 
Da, prea puţine şi fără putere, pentru că aşa prevede 

Constituţia. În mod normal, cea mai importantă instituţie în 
afara statului, este Votul cetăţenilor. 

ATENŢIE: 
Constituţia trebuie să fie Legea fundamentală a statului, 

adică toată construcţia statului trebuie să se facă pe baza ei. 
Altfel spus, ţara prin cetăţenii ei, prin votul lor, trebuie să 
stabilească obligaţiile şi drepturile Statului. 

Acest enunţ are o mare importanţă şi se trece foarte uşor 
peste el în instituţiile de stat. 

Înseamnă de fapt că iniţiativa redactării unei Constituţii 
trebuie să revină ţării şi nu statului, chiar dacă statul face 
parte din ţară. 

Statul acţionează ca un sistem iar sistemele evoluează 
permanent spre conservarea lor. 

Pentru că o activitate la scara întregii ţări privind elaborarea 
unei Constituţii, este dificilă şi lentă, ar trebui ca o instituţie a 
ţării, una de referinţă, să aibă iniţiativa. 

Sunt trei instituţii recunoscute, care nu aparţin statului (sau 
ar trebui să nu aparţină): Academia Română, Biserica 
Ortodoxă Română şi Banca Naţională a României. E drept că 
mai există şi Societate civilă, asociaţii, fundaţii şi sindicate. 

Este evident că singura instituţie care are posibilitatea să 
elaboreze o nouă Constituţie, este Academia Română. Deci nu 
Guvernul, nu Parlamentul, nu Preşedintele! 

Elaborarea Constituţiei nu este şi nu trebuie să fie un 
act politic, aşa cum se susţine, ci un act civil. 
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Prin Constituţie, Ţara trebuie să oblige  Statul: 
 să se formeze şi să evolueze între limite bine definite. În 

mod normal, prin votul cetăţenilor trebuie să se aleagă 
forma de stat (monarhie sau republică) şi regimul politic. 

 să respecte şi să protejeze  simbolurile, valorile şi 
drepturile ţării- Codexul românesc 

 să reprezinte politic ţara în limitele impuse de litera 
Constituţiei 

 să ceară Referendumul atunci când este în imposibilitate de 
a-şi exercita funcţiile sau când o situaţie politică, social-
economică sau naturală, excede atribuţiile sale (război, 
revoluţie, pace, unire, uniune, destrămare, cataclisme 
naturale, foamete) 

Când Statul încalcă, prin politici proprii, Constituţia, el 
trebuie sancţionat şi, în cazuri grave, chiar dizolvat. 

Ca urmare, Ţara trebuie să aibă un organism de control al 
statului, altul decât Votul, altul decât Curtea Constituţională, 
altul decât Parlamentul. 

Limba română este o valoare a naţiunii române care se 
extinde, ca valoare de identitate a ţării şi obligaţie a statului de 
a o utiliza ca limbă oficială. 

Ca o concluzie, repet, Constituţia este un drept al Ţării, al 
cetăţenilor ei. Chiar dacă cetăţenia este un protocol prin care 
Statul certifică apartenenţa cetăţenilor la ţară, dreptul ţării 
trebuie exercitat de cetăţenii ei. 

Statul poate fi dizolvat, schimbat, amendat, sancţionat, dar 
ţara nu. Poate că se va înţelege acum de ce ţinta atacurilor 
noastre este statul şi nu ţara. E drept că mulţi oameni, mai ales 
din sfera politică, fac confuzii între stat şi ţară şi, prin ignoranţa 
lor, ca să nu spun prostie sau chiar trădare, atacă ţara! 

Aceasta a fost în sumar, prezentarea legăturii dintre Ţară şi 
Constituţie. 
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3.Naţiunea şi Constituţia 
 
Voi prezenta raportul ţării cu naţiunea şi de aici dreptul 

naţiunii asupra valorilor proprii, drept care trebuie prevăzut în 
Constituţie şi care devine astfel o obligaţie a statului. Adică, 
aşa ar trebui să fie: 

  

 
Img.5.Ţara si Naţiunea 

Vom vedea de ce nu putem vorbi despre o naţiune 
europeană şi cât de departe este această construcţie. 

Reamintesc faptul că, modelul de abordare are la bază trei 
entităţi, Ţara, Naţiunea şi Statul, între care se stabilesc 
raporturile şi, de asemenea, rolul conferit Constituţiei. 

Constituţia este şi un drept al naţiunii. 
Am arătat că acest act fundamental, Constituţia, este un 

drept fundamental al Ţării şi o obligaţie a Statului. Dar 
Constituţia, în cazul nostru concret, în care Naţiunea a făurit 
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unitatea ţării şi a constituit statul român, în secolul al XIX-lea, 
trebuie să oblige statul să protejeze valorile naţionale. 

Am scris că NAŢIUNEA este o dezvoltare naturală a celor 
de-un neam, are o identitate proprie, valori, simboluri şi 
drepturi. Mai mult decât atât, cu timpul, naţiunea a dezvoltat 
un spirit propriu care o identifică iar toţi acei care au îmbrăţişat 
acest spirit şi s-au identificat ca existenţă şi exprimare cu el, au 
fost şi sunt consideraţi ca aparţinând naţiunii române. 

Subiectul este atât de vast încât nu poate fi detaliat într-un 
capitol.  

Ceea ce vreau să subliniez este faptul că Naţiunea s-a 
dezvoltat ca o conştiinţă colectivă a celor de-un neam iar apoi 
a integrat pe cei care au aderat la spiritul ei, la modul de 
simţire, de gândire şi exprimare, la valorile ei. 

Valoarea cea mai preţuită a Naţiunii române este Limba 
Română.  

Cei care au preluat-o într-o formă arhaică, au apărat 
structura ei, au modelat-o, dezvoltat-o şi au promovat-o, au 
fost cronicarii şi cărturarii. 

Astfel, putem spune că noi am trăit din plin destinul biblic 
al Învăţătorului, al celui care pune sămânţa culturii, 
dezvoltând-o odată cu neamul.  

Un rol istoric, cu adevărat excepţional în promovarea 
Limbii române şi a spiritului naţional, care nu poate fi 
contestat, revine Bisericii Ortodoxe Române şi Bisericii Greco 
Catolice (vezi Şcoala Ardeleană). Limba română, limba 
literară de astăzi, este rodul culturii române, rodul spiritului 
românesc. 

Naţiunea română a unit Ţara şi a format Statul român 
modern. Odată cu aceasta, Naţiunea a transferat asupra ţării 
dreptul de a utiliza Limba Română şi asupra Statului, dreptul 
de a utiliza dar şi obligaţia de a proteja Limba Română. Ceea 
ce am scris aici, nu reprezintă nici propagandă naţională şi nici 
gratuităţi pe tema naţională. E bine să ştiţi că o serie de ţări, 
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după ce s-au consolidat ca state, au avut ca limbă oficială 
Limba Latină sau limba cuceritorului. E destul să analizaţi 
ţările din jurul nostru. Se vorbeşte prea puţin desprea aceasta. 

Trecerea de la alfabetul chirilic la cel latin, pe vremea lui 
Cuza, a întregit caracterul naţional al statului român.  

Naţiunea a unit Ţara şi s-a identificat cu ea şi cu statul 
în secolul al XIX-lea. 

Galeria oamenilor de cultură şi artă, a oamenilor de ştiinţă, 
fondatorilor de şcoli şi învăţământ, promotori ai valorilor 
româneşti în lume, este extrem de bogată şi practic imposibil 
de inserat într-un capitol. Îl numim pe Eminescu ca fiind 
poetul nostru naţional nu numai pentru latinitatea limbii 
române folosite ci mai ales pentru spiritul locului, spiritul 
neamului, spiritul naţiunii care răzbate prin creaţia sa. 

Tricolorul este un simbol naţional, devenit simbol al 
ţării. 

Trei culori şi Deşteaptă-te române sunt imnuri naţionale, 
utilizate ca imnuri de stat. 

Cultura şi tradiţiile româneşti, istoria, comunităţile de 
români de pe alte meleaguri, toponimia, toate acestea aparţin 
naţiunii române. 

Pentru românii aflaţi împrăştiaţi prin lume, România este 
Patria sau Patria mamă dacă ei aparţin altui stat ca cetăţenie.  

Suntem cam 30 milioane de români în lume iar două treimi 
sunt pe teritoriul României. 

Mă refeream la spiritul românesc şi la acei care, fiind din 
alte neamuri, l-au îmbrăşat, s-au identificat cu el şi au 
contribuit la construcţia şi dezvoltarea ţării şi la menţinerea 
unităţii naţionale. Exemplu elocvent este cel al Regelui Carol I, 
venit ca prinţ străin în Principatele Unite şi devenit Regele 
României şi fondatorul Casei Regale a României. 

Ceea ce formează o naţiune este spiritul, un spirit al locului, 
dezvoltat cultural de vorbitorii aceleiaşi limbi, care-şi 
identifică existenţa şi exprimarea cu grupul căruia îi aparţin. 
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Austriecii sunt vorbitori de germană dar şi-au dezvoltat 
naţiunea pe valori culturale proprii. Americanii şi-au dezvoltat 
naţiunea pe propriile valori culturale în câteva sute de ani, 
vorbitori fiind de engleză, spaniolă şi altele. 

Noi românii, avem limbă proprie, cultură proprie şi teritoriu 
stabil pe care ne-am dezvoltat ca naţiune. 

Putem oare vorbi despre o naţiune europeană? 
NU, categoric nu, poate peste vreo sută de ani.  
Au trecut mai bine de 60 de ani de la fondarea Comunităţii 

Europene a Cărbunelui şi Oţelului, precursoarea Pieţei 
Comune Europene şi a Uniunii Europene de azi. 

Un spirit de naţiune se naşte greu dacă nu este fundamentat 
pe afinităţi culturale şi dacă are la bază numai decizii politice. 

Uniunea Europeană are şansa dezvoltării unei civilizaţii 
europene moderne, care poate fi sâmburele naţiunii europene, 
dar până atunci, pe fondul crizei majore de valori politice şi al 
parazitismului clientelar de la Bruxelles, se cantonează în 
structuri de tip tabără militară mixtă. 

Revenind la România, la Naţiune, devine evident că prin 
Constituţie, Statul trebuie obligat să apere, să păstreze, să 
dezvolte şi să promoveze valorile Naţiunii române.  

Indiferent de apartenenţa statului în structuri politico-
economice internaţionale, acesta, Statul, trebuie împiedicat să 
distrugă jaloanele naţiunii române, ele fiind jaloanele 
identităţii noastre. 
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4.Constituţia, Statul şi Sistemul  
 
Am prezentat în primele trei articole, de ce e bine să 

abordăm rolul constituţiei prin raporturile care există între 
ŢARĂ, NAŢIUNE şi STAT. 

Abuzul de termeni şi formulări prin care se confundă ţara cu 
naţiunea, naţiunea cu statul şi ţara cu statul, este procedeul prin 
care, de ani de zile, Sistemul, adica mecanismul de control a 
statului, intoxică lumea. 

S-a prezentat mai mereu că statul este o noţiune abstractă 
pentru că, nu-i aşa, nu poţi să tragi la răspundere o 
abstracţiune. De fapt, Statul este o construcţie politică, este 
Managementul ţării, adică structura care administrează ţara. 

În articolele precedente am arătat că într-o societate 
normală, Constituţia este un Drept al Ţării şi în cazul 
României, un Drept al Naţiunii. Aceasta înseamnă că Ţara şi 
Naţiunea impun prin Constituţie forma, structura şi atribuţiile 
Statului. 

De aceea Constituţia se numeşte şi Legea fundamentală a 
Statului. 

Din păcate, trăim într-o mare minciună, o minciună prin 
care Statul stăpâneşte ţara şi decide asupra drepturilor 
cetăţenilor şi chiar asupra valorilor şi identităţii Naţiunii. 

Care e rolul statului? 
Care sunt atribuţiile şi limitele statului? 
Care sunt simbolurile statului? 
Am arătat că România este numele Ţării iar Tricolorul, unul 

dintre simbolurile ei. 
Am arătat că Limba Română este o valoare de identitate a 

Naţiunii Române iar spiritul românesc este construcţia istorică 
a Naţiunii. 
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Statul preia valorile şi simbolurile Ţării şi ale Naţiunii şi 
astfel: 

 Se numeşte Statul român, reprezentând politic 
România, 

 Gestionează cetăţenia română, adică certificarea 
apartenenţei de ţară, 

 Utilizează Limba Română ca limbă oficială, 
 Utilizează Tricolorul ca Drapel de Stat. 
 Utilizează un cântec patriotic, din patrimonial 

cultural al naţiunii, ca Imn de stat. 
Iar pentru că trebuie să se identifice cumva, în afara 

simbolurilor ţării şi ale naţiunii, îşi creează propria stemă, 
adică blazonul, căreia îi atribuie, fals, denumirea de Stema 
Ţării. De fapt e stema statului. Ţara nu are stemă. 

Stema este un simbol al puterii, al administraţiei. Dacă ar fi 
fost un simbol al Ţării, cu siguranţă nu ar fi fost schimbată de 
atâtea ori.  

Există însă simboluri, cum este cocarda 
Forţelor Aeriene Române, care nu se 
schimbă odată cu statul, care pot fi 
considerate ca steme ale ţării, întrucât conţin 
tricolorul în integralitatea sa iar cei care le 
utilizează au ca misiune apărarea ţării.  

Este vorba despre Armata română. 
Dacă armata are ca misiune apărarea 

ţării, forţele Ministerului de Interne au ca misiune în primul rând 
apărarea ordinii de stat şi ar trebui să facă asta în spiritul şi litera 
legii. 

Nu numai statele au steme, ci şi instituţiile de stat.  
Statele care s-au perindat de-a lungul anilor la conducerea 

ţării, şi-au pus propriul simbol de putere, propria stemă. 
Despre steme si heraldică, găsiţi informaţii primare 

pe Wikipedia.org. 
 

 
Img.6. Cocarda 
Forţelor Aeriene 

Române 
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Îată câteva dintre stemele statului român (by wikipedia.org): 

 
Stema  

Regatului României 
1867-1872  

 
Stema mare  

a Regatului României 
1872-1921 

 
Stema României Mari 

 
StemaRepublicii Populare 

Române 1949-1952 

 
Stema Republicii Populare 

Române 1952-1965 

 
Stema Republicii Socialiste 

România 1965-1989 

 
Stema  

actuală a Statului român 

 
Sigiliul 

Statului român 
Img.7.Steme ale statului român 
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Istoria noastră modernă este plină de cazuri în care Stema a 
murdărit Tricolorul, prin abuzurile statului asupra cetăţenilor, în 
numele ţării. Amintiţi-vă zilele Revoluţiei din decembrie 1989, 
când oamenii, revoltaţi pe abuzurile statului ceauşist, au decupat 
stema de pe tricolor. 

Ţara şi Naţiunea sunt în dreptul lor să stabilească Constituţia, să 
supravegheze, să controleze şi să sancţioneze Statul. 

Dar au cum, au instituţii în afara statului? 
În afara Academiei Române, a BNR (care ar trebui să fie a 

ţării) şi a BOR, mai sunt diverse ONG-uri, asociaţii, sindicate. 
Prea puţin, mult prea puţin. 

Iar sancţiunea Ţării asupra Statului este numai prin 
VOTUL cetăţenilor şi prin REVOLTĂ.  

Naţiunea, în integralitatea ei, nici măcar aceste instituţii nu 
le are. 

De unde apare conflictul Statului cu Ţara şi Naţiunea? 
Am mai scris despre situaţiile de acest gen, vezi şi diagrama 

conflictelor ŢARĂ-STAT-NAŢIUNE 
 

 
Img.8.Diagrama conflictelor TARA - STAT – NATIUNE 
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CONSTITUŢIA trebuie să 

armonizeze cele trei entităţi, Ţara, 
Naţiunea şi Statul, astfel încât să 
preîntâmpine conflictele. 

Sunt obligat aici să utilizez 
termenul de Sistem cu două înţelesuri: 

 Sistemul-I, ca mulţime a 
unor elemente legate prin 
anumite reguli şi căruia i se pot 
aplica teoriile sistemului 
(evoluţie, conservare, entropie). 

 Sistemul-II, ca structură şi 
mecanism de control a 
Sistemului-I. 

Statul funcţionează ca un sistem-I iar sistemele-I evoluează 
spre propria conservare sau altfel spus, statul caută să-şi 
menţină cu orice preţ puterea. 

Sistemul-II este un mecanism de control a statului, 
atenţie, nu al statului ci al grupului coordonator, care poate fi 
în afara structurii de stat.  

Când preşedintele Constantinescu a declarat că “a fost 
învins de către sistem”, el s-a referit la Sistemul-II.  

Fapt cert este că Sistemul-II a fost şi este coordonat de un grup 
restrâns, pentru propriile interese şi/sau interese străine României. 

Statul român, adică Sistemul-I, nu funcţionează nici 
măcar după propriile legi ci după voinţa şi decizia unui 
grup, numit Sistemul-II.  

Recent, România a trecut printr-o experienţă în care 
Sistemul-II a lucrat pe faţă. Am avut între anii 2008-2012 un 
guvern expus, un guvern care era format din păpuşi manevrate 
de guvernul ascuns de la Cotroceni. Acelaşi Sistem-II a 
acţionat pe faţă la alegerile prezidenţiale din 2009 şi la 
Referendumul de demitere a preşedintelui, din iulie 2012. 

 
Img.9.Constituţia 
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Sistemul II este şi acum în afara Constituţiei. 
Poate fi înlăturat acesta? 
Eu spun că nu poate fi destructurat de Ţară sau Naţiune 

decât prin forţă sau prin schimbarea Constituţiei şi exercitarea 
controlului asupra statului. 

 

 
Img.10. Statul şi sistemul 

 
Sistemul II este cel care dirijează oamenii şi stabileşte 

deciziile în stat. 
Din cauza Sistemului II, am ajuns să avem miniştri, 

parlamentari, directori şi decidenţi locali analfabeţi sau 
semianalfabeţi, curviştine cocoţate în funcţii de stat, judecători 
care acţionează la ordin, executanţi fideli ai deciziilor grupului 
de control. România poate avea şi zece laureaţi ai Premiului 
Nobel, niciunul dintre ei nu va avea acces în funcţiile de 
decizie ale Statului, dacă nu este agreat sau nu face chiar parte 
din Sistemul II. 
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Sistemul II, teroristul naţiunii, vânzătorul de neam şi ţară, a 

aparţinut după al doilea război mondial, ruşilor prin serviciile 
lor de informaţii civile şi militare, apoi a trecut, pas cu pas, în 
perioada lui Ceauşescu, în mâna Securităţii şi a unui grup 
politic al PCR. 

După Revoluţia din 1989, Sistemul-II a acaparat în 
totalitate, nodurile cheie ale conducerii statului.  

Astăzi, Sistemul II are o osatură informativ-politică şi cu 
siguranţă se află la dispoziţia unor forţe străine neamului şi ţării. 

Din cauza acestui Sistem II, suntem obligaţi să ducem o 
mare ruşine natională, duşmănia internă. 

Se trece mult prea uşor peste faptul că abuzurile şi cruzimea 
asupra deţinuţilor politici, deportările şi execuţiile, au fost 
făcute de către conaţionali, adică de români. Aceasta este 
marea ruşine a naţiunii române iar aceşti călăi nu au fost 
deranjaţi de nimeni de când avem acest Stat de drept, pentru că 
Sistemul II nu permite. 

Este normal ca statul să aibă o osatură dar aceasta trebuie 
menţinută strict în litera legii, strict în Dreptul Constituţiei.. 

Falsitatea aşa numitului Stat de drept nu mai trebuie 
demonstrată. Cele trei puteri de stat, legislativă, executivă şi 
judecătorească sunt părţi ale Statului.  

Indiferent de acţiunile politice ale aşa numitelor putere şi 
opoziţie, ele sunt părţi ale sistemului. Cum să vorbeşti despre 
separaţia puterii în stat când Executivul este determinat politic 
de Legislativ iar Juridicul este numit politic? 

Exemplu concret îl aveţi cu România din 1989 încoace. 
Averea naţională, averea ţării, a fost furată cu legea în mână, 

adică Executivul a iniţiat legile furtului, Legislativul le-a promovat 
sub formă de legi iar Puterea Judecătorească a fost chiar cu năframa 
pe ochi, pentru că i-a lăsat în pace. 

Falsitatea acestui Stat nu mai trebuie dovedită iar pentru că 
orice rahat trebuie să aibă un moţ, există un protocol, o formă de 
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angajament declarativ şi scris, pe care ei, cei ce formează statul, jură 
credinţă Ţării. Da, mă refer la Jurământul depus la investitura de stat. 

Vorba populară spune despre cei nedemni, mincinoşi, trădători, 
că sunt “oameni fără Dumnezeu”. Priviţi-i când depun jurământul, 
când îşi fac cruce, când mint cu neruşinare, când invocă interesul 
naţional. Iar cetăţenii, societatea în ansamblul ei, nu-i poate 
sancţiona decât prin vot, pentru că aşa prevede Constituţia. 

E lesne de înţeles că orice Constituţie de tipul celei existente, nu 
va rezolva cancerul care a pus stăpânire pe România.  

Am fost de multe ori în situaţia în care Statul a acţionat 
împotriva Ţării şi a Naţiunii. În decembrie 1989, Ţara şi o 
parte din Naţiune s-au ridicat împotriva Statului comunist. 

Este evident că Ţara are nevoie de putere de control şi 
samcţiune asupra statului, de instituţii noi şi mai mult decât 
atât, Ţara şi Naţiunea au nevoie de un Codex al valorilor, 
simbolurilor şi drepturilor de ţară şi naţiune.  

Acest act fundamental, nescris încă, l-am numit Codexul 
românesc. 
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5.Codexul românesc 
 
 

Voi reda câteva propuneri pe care 
le-am prins într-o lucrare în curs de 
finalizare, cu titlul  “Statul modern, 
schimbarea banilor şi noua 
economie mondială”. 

Am arătat în articolele precedente 
că, dacă vrem să construim o societate 
modernă, cu respectarea valorilor Ţării 
şi Naţiunii, cu un Stat funcţional, în 
limite bine stabilite, e bine să tratăm 
cele trei entităţi, Ţara, Naţiunea şi 
Statul, ca având structuri, evoluţii 
istorice, valori, simboluri şi drepturi 
proprii. Totodată am menţionat 
legăturile, condiţionările şi interacţiile 
dintre cele trei entităţi. 

Constituţia trebuie să fie un act al 
Ţării şi al Naţiunii, prin care se stabilesc coordonatele Statului: 

 Structura 
 Atribuţiile şi funcţionarea 
 Limitele decizionale 

dar şi sancţiunile asupra Statului. 
Noi avem nevoie însă de un Act fundamental al Ţării şi 

Naţiunii, care să fie votat prin referendum şi căruia să i se 
supună Constituţia. Această Carte a Ţării şi Naţiunii, pe care o 
numesc CODEXUL ROMÂNIEI sau CODEXUL ROMÂNESC, 
va expune Ţara şi Naţiunea, ca entităţi constituite istoric, cu valori, 
simboluri şi drepturi. 

Astfel, pilonii noştri de identitate, cei care ne stabilesc 
apartenenţa la neam şi ţară, vor fi în mod explicit protejaţi. 

 
Img.11. Codexul 

românesc 
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Implicaţiile Codexului sunt extrem de importante pentru că, 
prin Constituţie, Statul nu va avea dreptul să abuzeze, să 
modifice, să completeze, să şteargă şi să ignore valorile şi 
simbolurile Ţării şi Naţiunii.  

Codexul românesc este o necesitate şi va fi o lucrare care 
necesită timp pentru elaborare. 

Consider că, sub egida Academiei Române, care va reuni 
specialişti din domeniile culturii, ştiinţei, istoriei, geografiei, 
patrimoniului, dreptului şi administraţiei, codexul poate fi 
realizat în câţiva ani. Nu văd o altă soluţie pentru a 
fundamenta valorile noastre de identitate de ţară şi de 
neam şi pentru a aduce Statul acolo unde-i e locul, adică să 
servească interesele Ţării şi Naţiunii. 

Până atunci, Constituţia va include un preambul în care se 
va statua dreptul Ţării şi al Naţiunii asupra Statului.  

Voi exemplifica prin câteva cazuri: 
1. TRICOLORUL. În Codexul românesc, Tricolorul 

va fi prezentat ca un simbol al Ţării şi ca valoare de 
identitate românească. Ca urmare, Codexul va 
explicita că nu pot fi adăugate culori pe steag (vezi 
cazul idiotului care a pus portocaliul cu ocazia 
sărbătorilor de 1 decembrie) şi condiţiile în care pot fi 
puse steme. Eu aş lăsa dreptul de a fi admisă orice 
formă, nu numai dreptunghiulară, a tricolorului şi de a 
fi expus pe orice suport, pânză, mozaic, piele etc… 
Referitor la stemă şi înscrisuri pe Tricolor, aş 
interzice orice stemă şi înscrisuri, cu excepţia celor 
ale unităţilor militare. Totodată aş susţine posibilitatea 
inserării tricolorului în stemele de stat. 

2. LIMBA ROMÂNĂ. În Codexul românesc, Limba 
română va fi prezentată ca o valoare de identitate a 
Naţiunii şi obligatoriu, ca limbă oficială, de stat, în 
România. Indiferent de evoluţia integrării europene, 
Limba română va rămâne cu statusul dat de Codexul 
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românesc. Statul poate evolua, pe baza criteriilor 
integrării europene, spre utilizarea altor limbi 
europene, dar respectând Codexul.  

3. TOPONIMIA. În Codexul românesc, Toponimia 
va fi explicitată ca fiind formată din totalitatea 
reperelor de identitate geografică şi administrativă ale 
ţării şi protejată în acest fel. Deci, reprezentanţii 
politici ai Statului român la Bruxelles şi în alte 
Conferinţe şi Tratate internaţionale, vor proteja acest 
drept. Altfel spus, Mureşul va rămâne Mureş şi nu 
râul E2143, Oltenia va rămâne Oltenia şi nu regiunea 
2E22. Aş putea trata nenumărate alte cazuri.  

4. ZILE OFICIALE (T-ţară N-naţiune, S-stat). În 
perioada de formare a Statului Naţional, acţiunile 
Ţării, Naţiunii şi Statului nou format, au fost 
armonizate în ceea ce numim Interes naţional. Zilele 
care marchează aceste evenimente, au devenit zile 
oficiale de sărbătoare. Istoria ne arată însă că unele zile 
aparţin statului şi mai puţin şării şi naţiunii. Voi 
menţiona câteva dintre ele: 

a. 24 Ian (1859)- T,N -Unirea Principatelor Române  
b. 9 Mai (1877) – T,N,S - Ziua Independenţei – 

proclamarea în Parlament, a Independenţei de 
stat a  României 

c. 10 Mai (1866) – T,N,S - Ziua monarhiei, Carol I, 
proclamat domn; (1877) -Declararea Independenţei 
României – obţinerea Suveranităţii; (1881)-România 
devine oficial regat. 

d. 11 Iun (1948) – S – Naţionalizarea întreprinderilor 
e. 26 Iun (1839,1848) – T,N – Ziua Tricolorului 
f. 1 Iul (1866) – T,S – Promulgarea primei Constituţii, 

sub Carol I. Oficial numele ţării devine România 
g. 23 Aug (1944) – T,S – Insurecţia armată, 

înlăturarea regimului progerman. 
h. 25 Oct (1944) – T,S – Ziua Armatei – eliberarea 

României de sub ocupaţia germană 
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i. 1 Dec (1918) – T,N,S – Marea Unire 
j. 21 Dec (1989) – T,N – Eliberarea de sub statul 

comunist 
k. 30 Dec (1947) – S – Abdicarea regelui Mihai, 

instaurarea Statului comunist. 
 

În construcţia pe care o propun, se observă lesne că Ţara şi 
Naţiunea au nevoie de instituţii în afara Statului. Nu este vorba 
despre un model multistatal al managementului de ţară ci pur 
şi simplu despre aducerea statului într-o matcă normală.  

Putem şi e preferabil să construim un stat modern, social şi 
puternic, aflat sub semnul legii. În aceste condiţii, Codexul 
românesc va fi ca o Biblie a identităţii României şi a Naţiunii 
române iar Constituţia, care este Legea fundamentală a 
Statului, va respecta Codexul românesc. 

Până când Uniunea Europeană va realiza un Codex 
european, asta dacă nu cumva se va prăbuşi, vor trece mai 
mult de zece ani iar noi vom fi cu problemele de administrare 
modernă, de stat modern, de societate conştientă, rezolvate. 

Acesta este viitorul.  
Codexul românesc este fundamental pentru noi şi de aceea 

propun redactarea lui.  
Când se va realiza Codexul European, acesta va trebui să 

includă codexurile ţărilor membre şi nu să fie realizat 
încălcându-le. 

Codexul românesc va fi Cartea noastră de identitate.  
O singură instituţie poate coordona construcţia Codexului 

românesc şi aceasta este Academia română. 
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6.Constituţia şi managementul de ţară 
 
Am prezentat raporturile existente între Ţară, Naţiune şi 

Stat, rolul Constituţiei şi necesitatea scrierii Codexului 
românesc. 

Acum prezint un model de Management de ţară, prin 
câteva extrase din cartea mea, în curs de editare, cu titlul 
 Statul modern, schimbarea banilor şi noua economie mondială. 

Întrucât subiectul este vast, voi creiona direcţiile în care vor 
opera noile structuri ale managementului de ţară.  

Statul aşa numit modern, Statul de drept, cu iluzoria 
separare a puterilor legislativă, executivă şi judecătorească, a 
fost benefic în secolul al XIX-lea si parţial în al XX-lea. 

Acum se schimbă lumea şi e bine să vedem noua eră 
care se deschide. 

Managementul de ţară presupune acum abordarea a trei domenii: 
1. Activitatea curentă 
2. Protecţia 
3. Construcţia viitorului 

Modelul pe care îl prezint susţine dublul scop al demersului meu: 
1. de a face mai uşor de înţeles structurile şi raporturile 

dintre Ţară, Naţiune şi Stat, înţelegând rolul 
Constituţiei  

2. Construirea unui Stat modern, social şi puternic.  
Consider că este foarte important pentru Ţară şi Naţiune să 

construim un Stat puternic, cu structuri moderne şi operative şi 
cu o capacitate de analiză, sinteză şi intervenţie care să 
satisfacă necesităţile cetăţeneşti şi naţionale. 

Statul trebuie să fie reprezentativ pentru Ţară. 
În prezentarea rolului Codexului românesc, am menţionat 

că Ţara şi Naţiunea au nevoie de instituţii în afara Statului. 
Cum se pot constitui şi funcţiona aceste instituţii?  
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Dacă există voinţă civică şi politică, responsabilitate şi 
demnitate, e foarte simplu. 

Vedeţi că se face mereu referire la PIB, produsul intern brut 
al ţării, adică produsul nou creat (bunuri, servicii, drepturi) 
anual. Bugetul de stat se stabileşte pe baza impozitelor şi 
taxelor pe care Statul le aplică acestui PIB, pe domenii şi 
categorii (peste 33% din PIB). Când s-a făcut propunerea ca 
Învăţământul să beneficieze de 6% din PIB, exista şansa să 
stabilim o lume normală. Dar decizia politică, venită din 
structurile de stat, a împiedicat aceasta. 

Instituţiile de care are nevoie Ţara şi Naţiunea, în afara celor de 
Stat, se pot finanţa procentual din PIB, ceea ce va fi prevăzut în 
Constituţie şi va scoate statul din decizia alocării bugetare. 

Statul trebuie să aibă structuri de administrare şi control pe 
domeniile de interes ale ţării şi naţiunii, dar în niciun caz nu 
poate considera domenii întregi ca fiind în subordinea sa. 

Statul trebuie să fie: 
1. social, pentru că administrând şi reprezentând Ţara 

şi parţial Naţiunea, nu poate fi indiferent la starea 
societăţii. Sărăcia nu este numai o boală a societăţii ci 
şi o disfuncţionalitate a statului.  

2. modern, pentru că trebuie să aibă propria capacitate 
de a se adapta rapid schimbărilor de natură social-
politică şi economică. Aceasta presupune ca 
structurile statului să fie populate cu oameni pregătiţi 
în domeniile în care sunt promovaţi. Un stat modern 
nu poate funcţiona cu analfabeţi şi vuvuzele din 
clientela de partid, promovaţi pe criterii politice şi 
financiare (corupţie).  

3. puternic, pentru că trebuie să aibă capacitatea 
(resursele, logistica, decizia) de protecţie şi 
intervenţie în interesele Ţării şi ale Naţiunii  
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Pentru a atinge aceste obiective, e nevoie de o altă construcţie a 
Statului, de definire a axelor de susţinere, control şi intervenţie, a 
mecanismelor noi de decizie rapidă şi autoreglare.  

Structurile de stat nu pot funcţiona în această nouă 
construcţie, fără oameni bine pregătiţi şi fără o ordine bine 
stabilită, prin proceduri de stat. Acesta e rolul Constituţiei! 

Afirmam că Ţara are nevoie de managementul a trei activităţi: 
CURENTĂ PROTECTIVĂ VIITOARE 

Aşadar, schimbarea majoră a conceptului de management de 
ţară, provine din structurile de tip nou, pe care le voi prezenta aici. 

Aşa numita Structură a Statului de Drept (img.12.), cu 
separarea puterilor legislativă, executivă şi judecătorească, 
structură care s-a dovedit a fi caducă, dacă nu cumva chiar 
falsă (nu e numai cazul României) şi care nu mai corespunde 
sub nicio formă necesităţilor actuale, trebuie înlocuită. 

 
Img.12. Statul de drept 

Nu revin asupra falsităţii acestui tip de stat. Exemplele din viaţa 
de zi cu zi sunt concludente, iar abuzurile statului care conduce în 
întregime Ţara şi parţial Naţiunea, nu mai trebuie dovedite.. 
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Statul modern pe care-l prezint acum, trebuie să 
gestioneze Activitatea curentă a Ţării şi să asigure Protecţia ei, iar 
Managementul de acest tip presupune legislaţie, execuţie şi control. 

E necesar ca Statul să fie puternic, ca decizie, resurse şi 
capacitate de intervenţie. Pentru aceasta, am procedat la 
reducerea structurilor de stat la un minim necesar şi le-am 
conferit puterea de gestiune, control şi intervenţie. 

 
Img.13. Statul modern şi Managementul de Ţară 
Am arătat că în Dreptul Ţării şi al Naţiunii stă 

emiterea Codexului românesc, această Biblie a ţării şi naţiunii, 
în care vor fi înscrise valorile (ex. Limba română), simbolurile 
(ex. Tricolorul) şi drepturile (ex. Libertatea de exprimare). 

Codexul românesc va impune Statului, prin Constituţie, 
raporturi de subordonare faţă de acestea. 

E normal ca în Dreptul Ţării să fie decizia civică iar în 
Dreptul Statului să fie decizia politică. La urma urmei, 
strategia înseamnă politică, adică direcţiile şi deciziile necesare 
atingerii unui scop précis. 

Cum poate fi optimizată structura de stat? 
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Priviţi vă rog cu atenţie tabelul următor şi chiar dacă nu am 
detaliat structurile, se va înţelege noul concept de management 
de ţară. 

MANAGEMENT DE ŢARĂ 
 

FUNDAMENTARE 
DOMENIU ŢARĂ STAT 

Baze legislative Codexul românesc Constituţia 
Acţiune/ Status Civic/ Civic Civic/ Politic 
Notă:  
1.Codexul românesc va fi produsul acţiunii civice şi va avea un 
caracter civic 
2.Constituţia va fi produsul acţiunii civice şi va organiza Statul pe 
structuri politice 

 
ACTIVITĂŢI  

DOMENIU ŢARĂ STAT 
Activitate curentă Sfatul ţării 

(Adunare naţională 
formată din electori) 

Parlament 
(Cameră teritorială ţi 
Cameră a breslelor) 
Guvern 

Protecţie Consiliul 
judecătorilor 
Conferinţa 
Codexului românesc 
Avocatul poporului 

CSAT 
Structuri informative 
Parchet 

Construcţia 
viitorului 

Academia română Consiliul 
interministerial de 
prognoză 

Note: 
1. Structurile de ţară sunt prezentate în sumar, separat. Se 

introduce un sistem cu electori, care vor forma Sfatul ţării. 
2. Se separă complet judecătorii de procurori  
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STRUCTURI 
DOMENIU ŢARĂ STAT 

Invăţământ Societatea română 
pentru educaţie şi 
învăţământ 

Ministerul învăţământului 
Inspectorate teritoriale 

Sănătate Societatea română de 
medicină 

Ministerul sănătăţii 
Direcţii teritoriale de 
medicină şi sănătate 

Cultură Uniunea fundaţiilor 
culturale din România 

Registrul patrimoniului 
Registrul cultelor 
Uniunea asociaţiilor 
profesionale din cultură 

Ministerul culturii 
Direcţii teritoriale de 
cultură şi patrimoniu 

Interne Consilii teritoriale 
Consilii locale 
Formaţiuni de sprijin în 
situaţii de urgenţă 

Ministerul de Interne 
Prefecturi 
Inspectorate teritoriale şi 

locale 
Posturi locale 

Externe Reprezentanţe culturale 
în străinătate 

Ministerul de externe 
Direcţia de integrare 
europeană 
Direcţia pentru românii 
de pretutindeni 

Apărare ------- Ministerul Apărării 
Finanţe ------- Ministerul finanţelor 

Direcţii teritoriale 
Resurse Registrul resurselor 

Centrul de avizare 
Uniunea pt protecţia 
mediului 

Ministerul resurselor şi 
rezervelor de stat 

Direcţii teritoriale 
Direcţii locale 

Justiţie Consiliul judecătorilor Ministerul justiţiei 
Structuri regionale 
Parchetul 

Protecţie 
socială 

Fundaţii umanitare Ministerul protecţiei 
sociale 

Direcţii teritoriale 
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Nu voi intra în detalii privind domeniile dar voi exemplifica:  

ÎNVĂŢĂMÂNTUL – Structura statului trebuie să 
includă logistica, administraţia departamentală şi locală în 
domeniu, corpul de control. Atât! Adică aproximativ 3000 
de oameni. Cei peste 200,000 dascăli, educatori, învăţători 
şi profesori, nu trebuie să fie în structura statului. Ţara, prin 
Academia Română, ar putea să susţină înfiinţarea Societăţii 
române pentru Educaţie şi Învăţământ, care să 
întocmească şi să gestioneze curricula, structura şi bugetul 
învăţământului, care buget va veni direct spre această 
societate (6% din PIB) şi nu prin decizii executive ale 
Statului. Naţiunea, prin fundaţii şi structuri ale românilor de 
pretutindeni, poate avea rolul de păstrare şi dezvoltare a 
valorilor şi spiritului naţional. Aşa am redus rolul statului în 
învăţământ, la funcţii simple de administrare şi control, cum 
e normal şi am redus structura de stat în învăţământ de la 
peste 200,000 la 3,000 de angajaţi ai statului.  

SĂNĂTATEA – Alegând acelaşi model, poate fi 
creată Societatea română de medicină, iar acesteia să-i 
revină 4% din PIB. Medicii, asistenţii, personalul auxiliar, 
nu vor mai fi angajaţi ai statului dar activităţile de asigurare 
a logisticii, administrarea şi controlul, ar reveni statului, 
printr-un număr de aproximativ 4,000 de angajaţi.  
 
Urmărind tabelul şi reprezentarea grafică, e lesne de înţeles 

tipul construcţiei acestui management de ţară şi modul prin 
care statul va servi interesele ţării şi ale naţiunii şi nu va mai 
impune propriile interese. 

Sfatul ţării (Adunarea Naţională). E bine să introducem 
un sistem de reprezentanţă teritorială şi profesională, prin 
electori. Chiar vin cu propunerea, pe care o consider justificată, 
ca toţi cetăţenii cu drept de vot să aibă dreptul la două voturi, 
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unul teritorial şi unul profesional, prin care să-şi aleagă 
electorii. 

Astfel, Sfatul ţării va fi o structură de aproximativ 14,000 
de electori, şi va fi format din Adunarea Teritorială (11,000 
de electori) şi Adunarea Breslelor (a profesiilor – 3,000 de 
electori). Am mai prezentat acest model în anul 2009.  

Electorii vor fi aleşii cetăţenilor şi ei vor determina 
Parlamentul, care va avea două camere, Camera Teritorială 
(220 de membri) şi Camera Breslelor (60 membri). Puterea 
electorilor va fi dublă: 

Vor determina prin votul lor Parlamentul, care va fi 
format din Camera Teritorială şi Camera breslelor. 

Vor putea demite orice demnitar din stat (Parlament şi 
Guvern) prin votul lor. 

 
Img.14. Sfatul ţării 
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Img.15.Parlamentul – Camera teritorială şi Camera 

breslelor 
 

Consiliul judecătorilor. Rolul judecătorilor, prin Consiliul 
judecătorilor, va deveni major în apărarea drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeneşti, a drepturilor ţării şi ale naţiunii. Nu va 
mai exista ingerinţă politică în domeniul puterii judecătoreşti 
pentru că acest Consiliu nu va avea subordonare faţă de stat. 
Alegerea Conducerii Consiliului judecătorilor va fi făcută prin 
electorii, membri ai Sfatului ţării.  

Ministerul justiţiei se va ocupa de cadrul în care va 
funcţiona instituţia judecătorului, va elabora metodologia 
actului de justiţiei, va asigura logistica necesară. Va fi în 
Dreptul judecătorului să deschidă orice acţiune, să ceară orice 
tip de anchetă, civilă sau penală, inclusiv împotriva statului. 

 
Viitorul. Orice construcţie privind viitorul ţării, indiferent 

că e vorba despre resursele naturale sau cele umane, va trece 
prin filtrul organizaţiilor nestatale, ale Academiei române şi 
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instituţiilor ţării. Este de-a dreptul scandalos că nu există încă 
un sistem legislativ care să limiteze dreptul de exploatare a 
oricărei resurse minerale, raportat la cerinţele a trei generaţii. 

Voi prezenta un mecanism simplu. Să presupunem că se 
descoperă un zăcământ de minereu de cupru. El va fi evaluat la 
120 unităţi. Aceasta înseamnă că anual se va putea exploata o 
unitate şi astfel, trei generaţii vor beneficia de această resursă. 

Acelaşi model vă rog să-l transpuneţi asupra resursei de 
păduri, de ape, de roci granitice, de aur şi argint, uraniu etc... 

Dacă s-ar fi aplicat un astfel de mecanism, nu ar mai fi fost 
posibil jaful pe care-l vedem la tot pasul, dar statul actual nu 
are absolut nicio responsabilitate pentru viitorul ţării. 

Mecanismul privind gestiunea resurselor denotă în primul 
rând responsabilitatea decidentului politic asupra viitorului 
ţării. Mecanismul practicat până acum a fost de tipul 
„exploatării până la epuizarea resurselor”. 

Managementul modern al Ţării şi Statul modern, vor 
funcţiona indiferent de forma de guvernământ, republică sau 
monarhie iar forma de guvernământ trebuie să fie alegerea 
noastră, a cetăţenilor. 

Acestea sunt motivele pentru care nu voi vota noua 
constituţie, o poleială pe vechea constituţie care subordonează 
Statului, existenţa şi drepturile Ţării şi Naţiunii. 

 
 
 
 
 
 
 



 43 

Ce şanse avem? 
 
Modul meu de abordare a problematicii Constituţiei, este 

rezultatul analizei raporturilor dintre Ţară, Naţiune şi Stat, a 
abuzurilor şi disfuncţionalităţilor statului. 

Analiza arată că suntem într-un raport inversat: 

 
Img.16.Raportul Stat - Ţară 

 
Astfel, în loc să avem un Stat care să servească intereselor 

Ţării şi Naţiunii, avem un Stat care decide şi-şi impune 
propriul interes, de multe ori împotriva voinţei societăţii şi a 
naţiunii. 

Am încercat să propun un model nou de management de 
ţară şi pentru aceasta, am preluat câteva date din lucrarea mea 
„Statul modern, schimbarea banilor şi noua economie 
mondială”. Lumea se schimbă şi, aşa cum am arătat în 
lucrarea Manifest, va fi revoluţie, publicată în 2009, lumea de 
mâine se va dezvolta pe alte coordonate.  

Managementul de ţară propus de mine asigură pregătirea şi 
funcţionarea societăţii de mâine, consolidarea ţării şi apărarea 
valorilor naţionale şi de ţară. 
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Ce şanse sunt să-l putem pune în operă? 
Astăzi, este practic imposibil.  
Indiferent cine accede la puterea politică, primul pas îl face 

spre a primi acordul şi susţinerea Sistemului II. Fără această 
caracatiţă care controlează statul, nu poate fi factor decident ci 
numai de imagine. 

Faptul că România nu are un Proiect de ţară iar Statul 
român nu mai este reprezentat printr-o diplomaţie de excelenţă, 
sunt rezultatele deciziilor acestui Sistem II. 

Dacă Sistemul II ar fi fost în slujba Ţării şi menit să 
sancţioneze abuzurile Statului, am fi fost astăzi o ţară puternic 
economică, solidă social şi cu mari perspective. 

Ceea ce putem face, în afara sancţiunii acestui stat care nu ne 
reprezintă, este să începem construcţia Codexului românesc. 

Apoi, pe baza lui, să modificăm Constituţia şi prin aceasta să 
aducem Statul acolo unde trebuie să fie. 

În acelaşi timp, trebuie să înfiinţăm instituţii ale Ţării şi ale 
Naţiunii, în afara Statului. Odată cu acestea, se vor dezvolta spiritul 
civic şi cel naţional şi vom putea pune Legea, deasupra deciziei şi 
voinţei politice şi de grup de interese. 

Înfiinţarea Sfatului ţării, prin electori, ne va asigura posibilitatea 
sancţionării decidenţilor politici şi chiar a statului, fără a fi nevoie 
de referendum. 

Un alt scenariu ar fi cel în care Sistemul II se debarasează de 
decidentul extern, îşi face curăţenie şi se pune cu adevărat în slujba 
ţării şi a naţiunii. Ar fi mare minune, Doamne, dar nu uitaţi 
decembrie 89 când generali şi ofiţeri de informaţii, aveau brasarde 
tricolore şi urlau „moarte dictatorului, trăiască revoluţia!”. 

Al treilea scenariu are în vedere implementarea acestui 
management de ţară în vest şi importul lui în România, pentru 
că „pupatus currus” este o conduită de referinţăp a clasei 
politice de la noi.  

Mircea Bătrânu 
Iunie 2013 
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