CONSTITUȚIA
REPUBLICII JUCLANDEZE
ADOPTATĂ DE ADUNAREA NAȚIONALĂ
CONSTITUANTĂ LA DATA DE 1 MAI 2015
REVIZUITĂ LA DATA DE 23 AUGUST 2017

JURNALUL OFICIAL AL JUCLANDIEI – COMBINATUL POLIGRAFIC „SCÂNTEIA”
JUCĂREȘTI, 2017

©2017 GUVERNUL REGAL AL JUCLANDIEI. Toate drepturile rezervate

Constituția Republicii Juclandeze

23 August 2017

1

CONSTITUȚIA JUCLANDIEI – 2015
TITLUL I – PRINCIPII GENERALE
ARTICOLUL 1 – FUNDAMENTUL STATULUI
(1) Juclandia este stat național, suveran și independent, unitar și
indivizibil;
(2) Teritoriul Juclandiei este inalienabil; frontierele țării sunt consfințite
prin lege organică;
(3) Pe teritoriul Juclandiei nu pot fi mutate sau colonizate populații străine;
(4) Juclandia este stat membru în Uniunea Federală a Țărilor Juclandeze.

ARTICOLUL 2 – DESPRE SUVERANITATE
(1) Suveranitatea națională aparține poporului juclandez reunit în Pragma
Juclandeză, care o exercită în mod direct, prin intermediul Marii
Adunări Naționale, precum și în mod indirect, prin organele sale
reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte,
reunite în Guvernul Regal al Juclandiei;
(2) În sensul prezentei Constituții, Marea Adunare Națională este puterea
suverană a Juclandiei, iar Guvernul Regal al Juclandiei reprezintă
puterea de stat, exercitată în numele Șefului Statului, Regele Juclandiei;
(3) Niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume
propriu.

ARTICOLUL 3 – DESPRE STAT
(1) Numele statului este Juclandia. Prin referirea la statul juclandez, ca
actor suveran, se pot folosi și numele „Pragma Juclaneză” sau
„Republica Juclandeză”. Legea organică poate reglementa utilizarea
fiecărui termen;
(2) Forma de guvernământ a statului este democrația parlamentară;
(3) Juclandia este stat de drept, democratic și cooperatist, în care principiul
separării puterilor în stat - legislativă, executivă și judecatorească - și
asigurarea demnității și a nivelului de trai decent al cetățenilor sunt
valori supreme, garantate de prezenta Constituție.
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ARTICOLUL 4 – DESPRE NAȚIUNE ȘI NAȚIONALITATE
(1) Pragma Juclandeză este instrumentul legal și instituțional de
organizare al națiunii juclandeze, formată pe principii de egalitate,
libertate, toleranță reciprocă, drepturi individuale, cooperare și
coabitare;

(2) Sunt parte din națiunea juclandeză toți cetățenii Juclandiei, indiferent
de limbă, de rasă, de sex, de vârstă, de origine etnică, de origine socială,
de religie, de orientare sexuală, de avere sau de nivel intelectual;

(3) Cetățenia Juclandiei se dobândește în condițiile legii organice.
Cetățenia Pragmei Juclandeze nu poate fi retrasă aceluia care a
dobândit-o;

(4) Cetățenia Juclandiei este de două feluri: cetățenia Pragmei și cetățenie
recunoscută la nivelul Uniunii Federale a Țărilor Juclandeze, numită și
cetățenie federală. Statutul celor două feluri de cetățenie este
reglementat prin tratatele internaționale la care Juclandia este parte,
precum și prin legislația internă.

ARTICOLUL 5 – DESPRE MINORITĂȚI
Statul juclandez recunoaște și garantează persoanelor aparținând
minorităților de orice fel dreptul la păstrarea, la dezvoltatea și la
exprimarea identității lor în conformitate cu principiile de egalitate și
nediscriminare față de ceilalți cetățeni juclandezi.

ARTICOLUL 6 – PLURALISMUL ȘI ASOCIAȚIILE CU CARACTER
POLITIC
(1) Pluralismul în societatea juclandeză este o condiție și o garanție a
democrației constituționale;
(2) Asociațiile cu caracter politic se constituie și își desfășoară activitatea în
condițiile legii.

Ele contribuie la exprimarea voinței cetățenilor,

respectând caracterul suveran și independent al Juclandiei, integritatea
teritorială și domnia legii;
(3) Asociațiile cu caracter politic care militează împotriva ordinii
constituționale și a statului de drept sunt interzise. Consiliul de Justiție
decide asupra naturii asociațiilor cu caracter politic.
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ARTICOLUL 7 – DESPRE SOCIETATEA CIVILĂ
Organizațiile non-guvernamentale alcătuiesc societatea civilă, acestea
constituindu-se și desfășurându-și activitatea potrivit statutelor lor, în
condițiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor cetățenești și la
promovarea

intereselor

profesionale,

economice

și

sociale

ale

membrilor lor. Organizațiile non-guvernamentale se constituie în
asociații.

ARTICOLUL 8 – RELAȚII INTERNAȚIONALE
(1) Juclandia întreține relații de prietenie și colaborare cu toate țările lumii
și activează în organizații internaționale în scopul asigurării păcii și
securității la nivel global;
(2) Juclandia nu poate începe, nici lua parta la războaie de agresiune sau la
ocupații ale unor țări străine. Juclandia poate lua parte la intervenții
umanitare în afara granițelor țării, în cazul unui dezastru, al unei
calamități sau al unei grave încălcări a drepturilor omului;
(3) Relațiile externe ale Juclandiei se bazează pe principiul respectării
suveranității și independenței tuturor țărilor, al egalității în drepturi și
al neamestecului în treburile interne ale altor state, precum și pe
respectarea dreptului internațional și a tratatelor internaționale privind
drepturile omului.

ARTICOLUL 9 – DREPTUL INTERNAȚIONAL
(1) Juclandia se obligă să îndeplinească întocmai și cu bună credință
obligațiile ce îi revin acesteia din tratatele ratificate;
(2) Tratatele ratificate de Marea Adunare Națională fac parte din dreptul
intern;
(3) Tratatele cu dispoziții contrare prezentei Constituții nu pot fi ratificate.

ARTICOLUL 10 – SIMBOLURI NAȚIONALE
(1) Drapelul Juclandiei este tricolor. Culorile sunt așezate orizontal, în
ordinea următoare, începând din partea superioară: roșu, galben și
albastru. Detaliile heraldice se stabilesc prin lege organică;
(2) Drapelul

Pragmei

Juclandeze

servește

ca

drapel

cultural

și

guvernamental al Juclandiei. Detaliile și utilizarea acestuia se stabilesc
prin lege organică;
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(3) Ziua națională a Juclandiei este 23 August, ce comemorează Ziua
Proclamării Independenței de stat, 23 august 2008;
(4) Imnul național al Juclandiei este „Tricolorul”, ale cărui versuri și linie
melodică sunt stabilite prin lege organică;
(5) Stema națională, sigla Republicii și sigiliul statului sunt stabilite prin
lege organică.

ARTICOLUL 11 – LIMBA OFICIALĂ
(1) În Juclandia, limba oficială este limba română. Academia Regală a
Juclandiei are datoria de a reglementa normele limbii române folosită
în Juclandia;
(2) În Juclandia, sunt recunoscute ca având statut special ca limbi auxiliare
limbile engleză, franceză și spaniolă. Legea organică reglementează
utilizarea limbilor auxiliare în Juclandia.

ARTICOLUL 12 – RELIGIA NAȚIONALĂ
(1) În Juclandia, religia națională este religia creștină, în cultul răsăritean;
(2) Biserica Juclandiei este biserica națională a țării, reprezentantă a
creștinismului răsăritean în rit bizantin. Ea este organizată conform
statutului adoptat ca lege organică de către Marea Adunare Națională;
(3) Statul recunoaște și Societatea Seculară Juclandeză ca asociație
reprezentativă a cetățenilor agnostici, atei sau neafiliați religios.
Organizarea acesteia se stabilește prin lege organică.

ARTICOLUL 13 – CAPITALA ȚĂRII
Capitala țării este municipiul Jucărești.
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TITLUL II
DREPTURILE, LIBERTĂȚILE ȘI
ÎNDATORIRILE FUNDAMENTALE
CAPITOLUL 1: DISPOZIȚII COMUNE
ARTICOLUL 14 – EGALITATEA ÎN DREPTURI
(1) Toți cetățenii sunt creați egali. În acest sens, aceștia sunt egali în fața
legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări;
(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

ARTICOLUL 15 – PROTECȚIA CETĂȚENILOR
(1) Cetățenii juclandezi se bucură în străinătate de protecția statului
juclandez;
(2) Cetățenii străini și apatrizii care locuiesc în Juclandia se bucură de
protecția generală a persoanelor și de respectarea drepturilor
fundamentale ale acestora;
(3) Cetățenii juclandezi nu pot fi extrădați din Juclandia, decât în baza
unui tratat mutual care reglementează această acțiune. Niciun cetățean
juclandez nu poate fi expulzat din Juclandia;
(4) Expulzarea sau extrădarea persoanelor se hotărăște de Justiție, în baza
acordurilor internaționale la care Juclandia este parte și a legilor
juclandeze.

ARTICOLUL 16 – ACCESUL LIBER LA JUSTIȚIE
(1) Orice persoană se poate adresa justiției pentru apărarea drepturilor, a
libertăților și a intereselor sale legitime;
(2) Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept fundamental;
(3) Părțile au dreptul la un proces echitabil, finalizat într-un termen
rezonabil.
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ARTICOLUL 17 – TRATATELE INTERNAȚIONALE
(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile şi libertăţile cetățenești
vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a
Drepturilor Omului, cu Acordul de la Alios, precum și cu celelalte
tratate la care Juclandia este parte;
(2) Dacă există neconcordanțe între tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului la care Juclandia este parte și legile interne,
inclusiv Constituția, au prioritate reglementările internaționale, cu
excepția cazului în care Constituția sau legile interne conțin dispoziții
mai favorabile.

CAPITOLUL 2:
DREPTURI ȘI LIBERTĂȚI FUNDAMENTALE
ARTICOLUL 18 – LIBERTATEA FUNDAMENTALĂ
(1) Autoritățile publice au obligația de a proteja drepturile și libertățile
cetățenilor și de a se asigura că aceștia se bucură întru totul de
drepturile și de libertățile lor;
(2) Fiecare persoană este liberă să își exercite drepturile și să dispună de ea
însăși atât timp cât nu încalcă drepturile și libertățile celorlalți;
(3) Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau
contravenționale mai favorabile.
(4) Niciun cetățean nu poate fi judecat, amendat, arestat sau condamnat
pentru o faptă sau o acțiune care nu e specificată drept ilegală în codul
juclandez de legi.

ARTICOLUL 19 – DREPTUL LA VIAȚĂ
(1) Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale
persoanei sunt garantate;
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii și nici unui fel de pedeapsă sau de
tratament crud, inuman ori degradant;
(3) Pedeapsa cu moartea este interzisă.

ARTICOLUL 20 – LIBERTATEA INDIVIDUALĂ
(1) Libertatea individuală și siguranța persoanei sunt inviolabile. Orice
formă de sclavie, de sechestrare sau de persecuție este interzisă;
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(2) Percheziționarea sau reținerea unei persoane sunt permise numai cu
mandat judecătoresc, dacă există dovezi sau suspiciuni bine-întemeiate
că persoana în cauză a săvârșit o faptă ilegală. Acestea se pot face și
fără mandat judecătoresc, dacă persoana în cauză a săvârșit fapta în
mod flagrant și prezintă un pericol public. Reținerea unei persoane nu
poate depăși 24 de ore;
(3) Arestarea preventivă se dispune numai de către judecător și numai în
cursul procesului penal. Arestarea preventivă nu poate depăși 30 zile.
Încheierile instanței privind măsura arestării preventive sunt supuse
căilor de atac prevăzute de lege;
(4) Celui reținut sau arestat i se aduc de îndată la cunoștință, în limba pe
care o înțelege, motivele reținerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel
mai scurt termen; învinuirea se aduce la cunoștință numai în prezența
unui avocat, ales sau numit din oficiu. De asemenea, nimeni nu poate fi
silit să depună mărturie împotriva sa în niciun proces;
(5) Punerea în libertate a celui reținut sau arestat este obligatorie, dacă
motivele acestor măsuri au dispărut, precum și în alte situații
prevăzute de lege;
(6) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare,
persoana este considerată nevinovată;
(7) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condițiile și în
temeiul legii;
(8) Sancțiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală.

ARTICOLUL 21 – DREPTUL LA APĂRARE
(1) Dreptul la apărare este garantat;
(2) În tot cursul procesului, părțile au dreptul să fie asistate de un avocat,
ales sau numit din oficiu. În cazul persoanelor fizice, în procesele
penale, statul suportă toate cheltuielile apărării, cu excepția cazurilor în
care apărarea refuză consiliere juridică din partea unui avocat oferit de
stat.

ARTICOLUL 22 – LIBERA CIRCULAȚIE
(1) Dreptul la liberă circulație, în țară și în străinătate, este garantat. Legea
stabilește condițiile exercitării acestui drept;
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(2) Fiecărui cetățean îi este asigurat dreptul de a-și stabili domiciliul sau
reședința în orice localitate din țară, de a emigra, precum și de a reveni
în țară.

ARTICOLUL 23 – VIAȚA INTIMĂ, PRIVATĂ ȘI DE FAMILIE
(1) Dreptul la viață intimă, privată și de familie este absolut;
(2) Autoritățile publice au obligația de a respecta și ocroti viața intimă,
privată și de familie, precum și de a proteja datele cu caracter personal;
(3) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu incalcă
drepturile și libertățile celorlalți sau ordinea publică.

ARTICOLUL 24 – INVIOLABILITATEA DOMICILIULUI
(1) Domiciliul și reședința sunt inviolabile. Nimeni nu poate pătrunde sau
rămâne în domiciliul ori în reședința unei persoane fără învoirea
acesteia;
(2) De la prevederile alineatului (1) se face derogare pentru următoarele
situații:
a) executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri
judecătorești;
b) înlăturarea unei primejdii privind viața, integritatea fizică sau
bunurile unei persoane.

ARTICOLUL 25 – SECRETUL CORESPONDENȚEI
(1) Secretul scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al
convorbirilor telefonice, al corespondenței electronice și al celorlalte
mijloace de comunicare este inviolabil;
(2) De la prevederile alineatului (1) se face derogare în cazul emiterii unui
mandat judecătoresc de interceptare, în vederea finalizării unei
cercetări penale.

ARTICOLUL 26 – LIBERTATEA INTERNETULUI
(1) Statul protejează și garantează libera circulație a ideilor și datelor pe
Internet. Se interzice cenzura Internetului, atât de către autoritățile
statului, cât și de orice entitate privată, cu excepția rețelelor private
închise;
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(2) Statul poate interveni în funcționarea Internetului, prin intermediul
unei instituții dedicate securității digitale, pentru a asigura apărarea
națională, precum și integritatea sistemelor naționale de date;
(3) Neutralitatea internetului este garantată. Se interzice oricărui agent
economic care oferă acces la Internet oferirea de avantaje sau de lățime
de bandă preferențială unor site-uri în detrimentul altora;
(4) Statul are datoria de a prefera software de tipurile „open source” și
„free and open source” în detrimentul software-ului „proprietary” sau
a celui acoperit de secrete comerciale;
(5) Marea Adunare Națională are datoria de a adopta o cartă
fundamentală a libertăților digitale, care va avea statut de lege
constituțională și va fi adoptată conform procedurilor de revizuire.

ARTICOLUL 27 – LIBERTATEA CONȘTIINȚEI
(1) Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor
religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi
constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă,
contrară convingerilor sale;
(2) Libertatea conștiinței este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit
de toleranță și de respect reciproc;
(3) Este interzisă în Juclandia propaganda religioasă sau anti-religioasă
care încalcă principiile constituționale ale nediscriminării și toleranței,
care afectează ordinea și morala publică precum și cea care afectează
unitatea și suveranitatea statului și ordinea socială populară.

ARTICOLUL 28 – LIBERTATEA DE EXPRIMARE
(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și
libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini,
prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt
inviolabile;
(2) Cenzura de orice fel este interzisă.
(3) Libertatea presei implică și libertatea de a înființa publicații. În acest
sens, nicio publicație nu poate fi suprimată;
(4) Mijloacele de comunicare în masă au obligația de a face publică sursa
finanțării;
(5) Libertatea de exprimare este limitată de interzicerea calomnierii sau
sau a defăimării nedrepte a individului, și de interzicerea de a utiliza
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limbaj instigator la ură pe baza sexului, a etniei, a naționalității, a
religiei, a orientării sexuale sau a altor caracteristici individuale;
(6) Raspunderea civilă pentru informația sau pentru creația adusă la
cunoștință publică revine editorului sau realizatorului, autorului,
organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de
multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condițiile legii.

ARTICOLUL 29 – DREPTUL LA INFORMAȚIE
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public
nu poate fi îngrădit;
(2) Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să
asigure informarea corectă a cetățenilor asupra treburilor publice și
asupra problemelor de interes personal într-un timp rezonabil, care să
nu depășească 30 de zile;
(3) Mijloacele de informare în masă, publice și private, sunt obligate să
asigure informarea corectă a opiniei publice;
(4) Serviciul public de radio și televiziune este autonom față de stat și se
subordonează numai controlului Marii Adunări Naționale. Acesta
trebuie să garanteze grupurilor sociale și politice exercitarea dreptului
la antenă. Organizarea serviciului public de radio-televiziune și
controlul asupra activității lui se reglementează prin lege organică.

ARTICOLUL 30 – DREPTUL LA EDUCAȚIE
(1) Dreptul la educație este asigurat prin învățământul general și
universitar, precum și prin centrele de educație. Învățământul general
este obligatoriu;
(2) Beneficiarii direcți ai sistemului juclandez de educație sunt cetățenii
Juclandiei, care pot folosi infrastructura educațională atât pentru
formarea bazei generale de cunoaștere, cât și pentru îmbunătățire și
acumulare individuală de informații pe tot parcursul vieții;
(3) Învățământul de toate gradele se desfășoară în limba română sau întruna din limbile auxiliare ale Juclandiei, sau în ambele, în funcție de
opțiunile personale;
(4) Instituțiile și centrele educaționale sunt administrate în numele
poporului de către Guvernul Regal. Accesul la aceste instituții și centre
este gratuit și nelimitat pentru toți cetățenii;
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(5) În Juclandia, educația cetățenilor în spirit de toleranță universală este
temelia societății. În acest sens, sistemul juclandez de educație se
bazează pe următoarele valori: nediscriminare, egalitate, laicitate,
cooperare, dezvoltarea și înrădăcinarea spiritului critic și a celui civic,
respectarea demnității individuale și crearea unei armonii între
interesul individual și cel colectiv.

ARTICOLUL 31 – ACCESUL LA CULTURĂ
(1) Accesul la cultură este garantat. Toate persoanele au dreptul de a
participa liber la viața culturală a comunității, la manifestațiile și
evenimentele artistice și la dezvoltarea și împărtășirea cunoașterii
științifice;
(2) Libertatea persoanei de a-și dezvolta spiritualitatea și de a accede la
valorile culturii naționale și universale nu poate fi îngrădită;
(3) Statul trebuie să asigure păstrarea identității spirituale, sprijinirea
culturii naționale, stimularea artelor, protejarea și conservarea
moștenirii culturale și dezvoltarea creativității contemporane;
(4) Fiecare persoană are dreptul la protecția oricărui interes moral sau
material rezultat dintr-o creație intelectuală, științifică sau artistică al
cărei autor este.

ARTICOLUL 32 – DREPTUL LA OCROTIREA SĂNĂTĂȚII
(1) Toți cetățenii juclandezi au dreptul la ocrotirea sănătății, care trebuie să
fie la standarde adecvate. Acest drept include atât îngrijire medicală
preventivă, cât și curativă și paliativă;
(2) Toți cetățenii juclandezi au dreptul la protecție socială, care constă în
dreptul la siguranță în cazul îmbolnăvirii, al pierderii locului de
muncă, al accidentării, al apariției unei dizabilități sau orice altă
circumstanță care nu poate fi controlată de individ;
(3) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea unor norme
corespunzătoare de igienă publică și protecție a sănătății publice;
(4) În Juclandia, sistemele de îngrijire medicală și de protecție socială se
bazează

pe

parteneriatul

între

stat,

cooperative

și

indivizi.

Administrarea acestora se face în mod democratic, de către Guvernul
Regal, prin controlul exercitat de Marea Adunare Națională;
(5) Sistemele de îngrijire medicală și de protecție socială de bază sunt
gratuite la punctul utilizării, iar orice alte operațiuni trebuie să fie
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accesibile tuturor, indiferent de venit. Guvernul Regal are îndatorirea
de a reglementa această prevedere.

ARTICOLUL 33 – DREPTUL LA MEDIU SĂNĂTOS
(1) Statul recunoaște dreptul tuturor persoanelor la un mediu înconjurător
curat, sigur, sănătos și echilibrat ecologic. Importanța menținerii
armoniei cu mediul înconjurător este temelia dezvoltării durabile a
societății juclandeze;
(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept;
(3) Persoanele fizice și juridice au îndatorirea de a proteja și de a ameliora
mediul înconjurător.

ARTICOLUL 34 – DREPTUL LA VOT ȘI PARTICIPARE POLITICĂ
(1) Cetățenii juclandezi au dreptul la vot și la participare în cadrul vieții
politice naționale, în cadrul Marii Adunări Naționale, din data în care
devin majori. Vârsta majorității pentru un cetățean juclandez se
hotărăște în urma unor testări individuale, iar decizia se publică prin
decret regal în Jurnalul Oficial;
(2) Nu beneficiază de acest drept debilii sau alienații mintal, persoanele
puse sub interdicție, și nici persoanele condamnate, prin hotărâre
judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor politice.

ARTICOLUL 35 – DREPTUL DE A FI ALES
Orice cetățean cu drept de vot, rezident în Juclandia, are dreptul de a
candida și de a fi ales în funcții publice, în Guvernul Regal al Juclandiei,
precum și în oricare alte instituții formate prin alegeri libere, periodice
și corecte.

ARTICOLUL 36 – LIBERTATEA ÎNTRUNIRILOR
Mitingurile, demonstrațiile, protestele publice, procesiunile sau orice
alte întruniri sunt libere și se pot organiza și desfășura fără nicio
autorizație prealabilă, atât timp cât acestea au un caracter pașnic, nonviolent și non-discriminatoriu. Autoritățile au datoria de a menține
ordinea publică și de a proteja participanții la întruniri.
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ARTICOLUL 37 – DREPTUL LA ASOCIERE
(1) Cetățenii se pot asocia liber în cadrul cooperativelor și al asociațiilor,
precum și în alte forme de asociere;
(2) Asociațiile care, prin scopurile ori prin activitatea lor, militează
împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a
suveranității și integrității Juclandiei sunt interzise;
(3) Nu pot face parte din asociații cu caracter politic judecătorii Consiliului
de Justiție, magistrații și alte categorii de funcționari publici stabilite
prin lege organică;
(4) Dreptul la asociere implică minim doi cetățeni.

ARTICOLUL 38 – MUNCA ȘI PROTECȚIA SOCIALĂ A MUNCII
(1) Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei
sau a ocupației, precum și a locului de muncă este liberă;
(2) Cetățenii ocupați au dreptul la măsuri de protecție. Acestea privesc
securitatea și sănătatea în muncă, regimul de muncă al categoriilor
vulnerabile, instituirea unui venit minim brut pe țară, repausul
săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiții
deosebite sau speciale, formarea profesională, precum și alte situații
specifice, stabilite prin lege;
(3) Toți cetățenii au dreptul la odihnă și recreere. Durata normală a zilei de
lucru este, în medie, de cel mult 6 ore;
(4) Pentru același tip și nivel de muncă, retribuția trebuie să fie aceeași;
(5) Dreptul la negocieri colective în materie de muncă și caracterul
obligatoriu al convențiilor colective sunt garantate.

ARTICOLUL 39 – DREPTUL LA GREVĂ
(1) Muncitorii au dreptul la grevă pentru apărarea intereselor profesionale,
economice și sociale;
(2) Legea stabilește condițiile și limitele exercitării acestui drept, precum și
garanțiile necesare asigurării serviciilor esențiale pentru societate.

ARTICOLUL 40 – DREPTUL LA PROPRIETATE
(1) Dreptul la proprietate privată și personală, precum și creanțele asupra
statului, sunt garantate. Conținutul și limitele acestor drepturi sunt
stabilite de lege;
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(2) Proprietatea privată și personală este garantată și ocrotită în mod egal
de lege, indiferent de titular. Cetățenii străini și apatrizii pot dobândi
dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condițiile
rezultate din tratate internaționale la care Juclandia este parte, pe bază
de reciprocitate, în condițiile prevăzute prin lege organică;
(3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică,
stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire;
(4) Naționalizarea pe baza apartenenței sociale, etnice, religioase, politice
sau de altă natură discriminatorie a titularilor este interzisă;
(5) Despăgubirile prevăzute în alineatul (3) se stabilesc de comun acord cu
proprietarul sau, în caz de divergență, prin justiție;
(6) Dreptul la proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecția
mediului și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea
celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului;
(7) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. În cazul unei condamnări
judecătorești, caracterul licit al averii dobândite nu se prezumă;
(8) Statul are dreptul și datoria de a confisca bunurile destinate, folosite
sau rezultate din infracțiuni ori contravenții, în condițiile deciziilor
judecătorești.
(9) Proprietatea intelectuală face parte din proprietarea privată și
personală a persoanei. Dreptul la proprietate intelectuală este garantat
pe perioada vieții autorului acesteia, sau în cazul unei creații colective,
pe perioada vieții creatorilor acesteia, organizați sau nu într-o asociație
sau societate cu personalitate juridică.

ARTICOLUL 41 – LIBERTATEA ECONOMICĂ
(1) Accesul liber al persoanei la o activitate economică într-un mediu
funcțional și de egalitate de șanse și de tratament este garantat;
(2) Libertatea persoanelor de a acționa pentru realizarea propriilor
interese economice, așa cum consideră fiecare că este mai bine, fără
a afecta libertatea de acțiune și drepturile celorlalți, este garantată;
(3) Cadrul de exercitare a acestor drepturi este reglementat prin lege.

ARTICOLUL 42 – DREPTUL LA MOȘTENIRE
Dreptul la moștenire al proprietății personale este garantat.
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ARTICOLUL 43 – NIVELUL DE TRAI
(1) Statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică și de protecție
socială, în parteneriat cu cooperativele țării și cu societatea civilă, de
natură să asigure cetățenilor un nivel de trai decent;
(2) Cetățenii au dreptul la un venit universal de bază, prevăzut de lege.
Cetățenii au dreptul și la alte măsuri de asigurare și asistență socială,
potrivit legii.

ARTICOLUL 44 – DREPTUL LA PETIȚIONARE
(1) Cetățenii au dreptul să se adreseze autorităților publice prin petiții
formulate numai în numele semnatarilor;
(2) Organizațiile legal constituite au dreptul să adreseze petiții exclusiv în
numele colectivelor pe care le reprezintă;
(3) Exercitarea dreptului de petiționare este scutită de taxe;
(4) Autoritățile publice au datoria să raspundă la petiții într-un termen
rezonabil, care să nu depășească 30 de zile de la înaintarea formei finale
a petiției, și în condițiile stabilite potrivit legii.

ARTICOLUL 45 – DREPTUL PERSOANEI VĂTĂMATE DE O
AUTORITATE PUBLICĂ
(1) Persoana vătămată într-un drept al său, ori într-un interes legitim, de o
autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea
în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea
dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului și repararea
pagubei;
(2) Condițiile si limitele exercitării acestui drept se stabilesc prin lege
organică;
(3) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile
judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu
înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu reacredință sau gravă neglijență.

ARTICOLUL

46

–

RESTRÂNGEREA

EXERCIȚIULUI

UNOR

DREPTURI SAU LIBERTĂȚI
(1) Exercițiul unor drepturi sau al unor libertăți poate fi restrâns numai
prin lege și numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea
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securității naționale, a ordinii, a sănătății, a drepturilor și a libertăților
cetățenilor; desfășurarea instrucției penale; prevenirea consecințelor
unei calamități naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit
de grav;
(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate
democratică, și numai cu votul a două treimi din numărul membrilor
Marii Adunări Naționale. Măsura trebuie să fie proporțională cu
situația care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu și
fără a aduce atingere existenței dreptului sau a libertății.

CAPITOLUL 3: ÎNDATORIRI FUNDAMENTALE
ARTICOLUL 47 – FIDELITATEA FAȚĂ DE POPOR
(1) Fidelitatea fiecărui cetățean față de poporul juclandez, din care face
parte în mod voluntar și în cadrul căruia își trăiește viața, este sacră;
(2) Cetățenii cărora le sunt încredințate funcții publice, precum și militarii,
răspund de îndeplinirea cu credință a îndatoririlor ce le revin și, în
acest scop, vor depune juramântul cerut de lege.

ARTICOLUL 48 – APĂRAREA ȚĂRII
(1) Cetățenii au dreptul și obligația să apere țara;
(2) În vreme de pace, toți cetățenii care dobândesc drepturi politice au
datoria de a trece printr-un program de antrenament militar și logistic,
în vederea pregătirii în caz că țara este atacată. Natura serviciului
obligatoriu se stabilește prin lege organică;
(3) În condițiile legii organice, în vreme de război, se decretează
mobilizarea generală;
(4) Orice cetățean care se bucură de drepturi electorale, indiferent de
vârstă, rasă, sex, religie, orientare politică sau sexuală are datoria de a
se înrola în armată în vreme de mobilizare generală. Aceia care, din
motive de sănătate sau conștiință, nu pot participa în armată în vreme
de război, au datoria de a activa în structuri alternative de apărare a
țării.

ARTICOLUL 49 – CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ
(1) Persoanele fizice și juridice, care locuiesc sau își desfășoară activitatea
în Juclandia, contribuie la cheltuielile publice plin plăți obligatorii și
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plăți facultative. Acestea sunt stabilite prin acord între stat, cooperative
și societate;
(2) Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor
fiscale, proporționale cu venitul;
(3) Orice alte prestații sunt interzise, în afara celor stabilite prin lege, în
situații excepționale.

ARTICOLUL 50 – EXERCITATEA DREPTURILOR
Cetățenii juclandezi (naționali și federali), cetățenii străini și apatrizii
trebuie să-și exercite drepturile și libertățile constituționale cu bunăcredință, fără să încalce drepturile și libertățile celorlalți.

TITLUL III
INSTITUȚIILE REPUBLICII
CAPITOLUL 1: MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
ARTICOLUL 51 – ROLUL ȘI STRUCTURA
(1) Marea Adunare Națională este adunarea suverană a poporului
juclandez și singurul izvor de putere în stat. Marea Adunare Națională
reprezintă puterea suverană;
(2) Marea Adunare Națională este formată din toți cetățenii naționali ai
Juclandiei;
(3) Marea Adunare Națională este prezidată în ședințele sale de către
Președintele Juclandiei, ajutat de către Vice-președintele Juclandiei.

ARTICOLUL 52 – ORGANIZAREA INTERNĂ
(1) Prevederile privind organizarea și funcționarea Marii Adunări
Naționale se stabilesc prin regulament propriu, adoptat prin procedura
unei legi ordinare;
(2) Membrii Marii Adunări Naționale se pot organiza in grupuri politice,
potrivit regulamentului acesteia. Acestea pot sau nu să fie legate de
asociațiile cu caracter politic.
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ARTICOLUL 53 - ȘEDINȚELE MARII ADUNĂRI NAȚIONALE
(1) Ședințele Marii Adunări Naționale se organizează în cadru închis, în
Palatul Marii Adunări Naționale din comuna Jucărești sau în Piața
Marii Adunări Naționale din comuna Paradissi;
(2) Ședințele Marii Adunări Naționale sunt prezidate de către Președintele
Consiliului de Stat, iar Consiliul de Stat servește drept birou
coordonator al Marii Adunări Naționale;
(3) În cazuri speciale, la decizia Consiliului de Stat, ședințele Marii
Adunări Naționale se pot organiza și în alte locuri pe teritoriul
Juclandiei.

ARTICOLUL 54 – SESIUNI ȘI CVORUM
(1) Marea Adunare Națională se întrunește în sesiuni ordinare sâmbăta și
duminica, în ultima săptămână a fiecărei luni;
(2) Pentru ca o ședință a Marii Adunări Naționale să poată fi considerată
legală, este necesară o prezență a cel puțin jumătate plus unu din
numărul membrilor acesteia;
(3) Convocarea Marii Adunări Naționale se face de către Președintele
Juclandiei.

ARTICOLUL 55 – IMUNITATEA
(1) Membrii Marii Adunări Naționale nu pot fi trași la răspundere juridică
pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea
mandatului. Ei sunt răspunzători doar propriei conștiințe pentru
modul în care votează sau pentru opiniile lor;
(2) Membrii Marii Adunări Naționale nu beneficiază de imunități în niciun
alt caz, fiind cetățeni supuși prevederilor constituționale privind
drepturile și libertățile politice.

ARTICOLUL 56 – CATEGORII DE LEGI
(1) Actele normative ale Marii Adunări Naționale poartă denumirea de
legi. Marea Adunare Națională adoptă legi constituționale, legi
organice și legi ordinare. Marea Adunare Națională poate emite și
declarații, pentru a-și exprima punctul de vedere asupra unei chestiuni
de interes național sau internațional, cu majoritatea voturilor
membrilor prezenți la ședință;
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(2) Marea Adunare Națională are drept de veto asupra oricărui act
normativ adoptat de către Consiliul de Stat. Acesta se exercită cu votul
majorității membrilor acesteia;
(3) Legile constituționale sunt cele de revizuire a Constituției;
(4) Legile organice se adoptă cu votul majorității membrilor Marii Adunări
Naționale. Prin legile organice se reglementează:
a) sistemul legal, izvoarele de drept și crearea jurisprudenței;
b) sistemul electoral; organizarea și funcționarea Comitetului
Electoral Central;
c) organizarea, funcționarea și finanțarea asociațiilor cu caracter
politic;
d) organizarea și funcționarea cooperativelor;
e) statutul Bisericii Juclandiei și statutul Societății Seculare
Juclandeze;
f) statutul demnitarilor statului, stabilirea îndemnizației și a
celorlalte drepturi ale acestora;
g) organizarea

și

funcționarea

Consiliului

de

Miniștri,

a

Consiliului de Stat și a Consiliului de Justiție;
h) organizarea și funcționarea Parchetului de pe lângă Consiliul de
Justiție;
i)

regimul stării de mobilizare parțială sau totală a forțelor armate
și al stării de război;

j)

regimul stării de asediu, al celei de urgență și al celei de
necesitate;

k) infracțiunile, pedepsele și regimul executării acestora;
l)

acordarea amnistiei sau a grațierii colective;

m) contenciosul administrativ;
n) organizarea generală a sistemului de educație, a celui de
îngrijire a sănătății și a celui de asigurări sociale;
o) organizarea administrației publice locale și a împărțirii
administrativ-teritoriale;
p) regimul general privind raporturile de muncă;
q) celelalte domenii pentru care în Constituție se prevede
adoptarea de legi organice;
(5) Legile ordinare se adoptă cu votul majorității membrilor Marii Adunări
Naționale prezenți la ședință.
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ARTICOLUL 57 – INIȚIATIVA LEGISLATIVĂ
(1) Inițiativa legislativă aparține Consiliului de Miniștri, membrilor
Consiliului de Stat sau unui număr de cel puțin 5 cetățeni;
(2) Consiliul de Miniștri își exercită inițiativa legislativă prin transmiterea
proiectului de lege către Marea Adunare Națională. Proiectele
Consiliului de Miniștri se dezbat și se votează înaintea altor proiecte de
legi;
(3) Cetățenii și membrii Consiliului de Stat care exercită dreptul la
inițiativă legislativă pot prezenta propuneri legislative numai în forma
cerută pentru proiectele de legi.

ARTICOLUL 58 – ADOPTAREA, PROMULGAREA ȘI INTRAREA
ÎN VIGOARE A LEGII
(1) O lege se consideră adoptată de Marea Adunare Națională dacă a fost
votată, în funcție de tipul acesteia, la două dezbateri consecutive, ținute
în ședințe diferite;
(2) Legea se trimite, spre promulgare, Regelui Juclandiei. Promulgarea
legii se face în termen de cel mult 5 zile de la primire;
(3) Înainte de promulgare, Regele poate proceda conform articolului 75;
(4) Legea se publică în Jurnalul Oficial al Juclandiei în maxim 7 zile de la
promulgare și intră în vigoare la data publicării acesteia sau la o dată
ulterioară prevazută în textul ei.

CAPITOLUL 2:
GUVERNUL REGAL AL JUCLANDIEI
ARTICOLUL 59 – ROLUL ȘI STRUCTURA
(1) Guvernul Regal al Juclandiei reprezintă puterea de stat a Juclandiei.
Acesta își exercită funcțiile în numele Regelui Juclandiei și este
subordonat Republicii Juclandeze, prin Marea Adunare Națională;
(2) Guvernul Regal al Juclandiei este împărțit în trei puteri de stat: puterea
executivă, puterea legislativă și puterea judecătoarească. Puterea
executivă este reprezentată de Consiliul de Miniștri, puterea legislativă
este reprezentată de Consiliul de Stat, iar puterea judecătorească este
reprezentată de Consiliul de Justiție.
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ARTICOLUL 60 – INCOMPATIBILITĂȚI ȘI IMUNITĂȚI
(1) Niciun cetățean nu poate fi concomitent membru în mai mult de unul
dintre cele trei consilii ale puterii de stat. Nu pot face parte din
Guvernul Regal al Juclandiei acei cetățeni care nu își au domiciliul în
Juclandia, nici cei care au fost condamnați pentru înaltă trădare;
(2) Alte incompatibilități se stabilesc prin lege organică;
(3) Membrii Guvernului Regal al Juclandiei, în exercitarea mandatului lor,
sunt în serviciul poporului. Membrii Guvernului Regal nu pot fi trași la
răspundere pentru opiniile sau voturile exprimate în exercitarea
mandatului, nici nu pot fi puși sub acuzare sau cercetare penală pentru
neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea defectuoasă a programului sau
a platformei de guvernare, nici pentru adoptarea de acte contrare
Constituției sau legilor în vigoare, cu excepția cazurilor când acestea
contravin legii penale.

ARTICOLUL 61 – CONSILIUL GUVERNULUI REGAL
(1) Consiliul Guvernului Regal este un organ al Guvernului Regal al
Juclandiei fără personalitate juridică, care are rolul de a coordona
activitatea celor trei puteri ale Guvernului Regal;
(2) Din

Consiliul

Guvernului

Regal

fac

parte

Regele

Juclandiei,

Președintele și Vicepreședintele Consiliului de Stat, Președintele și
Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, precum și Președintele
Consiliului de Justiție;
(3) Consiliul Guvernului Regal este prezidat de către Regele Juclandiei, iar
când acesta nu este prezent, de către Președintele Consiliului de Stat;
(4) Ședințele Consiliului Guvernului Regal sunt organizate la cel mult
fiecare patru săptămâni. Regele Juclandiei are datoria de a convoca
membrii Consiliului;
(5) Funcționarea și atribuțiile Consiliului Guvernului Regal se stabilesc
printr-un statut adoptat de către acesta cu aprobarea Consiliilor de Stat,
de Miniștri și de Justiție.
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SECȚIUNEA A: CONSILIUL DE STAT
ARTICOLUL 62 – ROLUL ȘI STRUCTURA
(1) Consiliul de Stat reprezintă organul legislativ al Guvernului Regal al
Juclandiei;
(2) Consiliul de Stat este alcătuit din 15 membri:
a) 12 membri aleși prin vot universal, egal, direct si liber exprimat
pe o perioadă de doi ani;
b) Președintele

Juclandiei,

care

servește

ca

Președinte

al

Consiliului de Stat;
c) Vice-președintele Juclandiei, care servește ca Vice-președinte al
Consiliului de Stat;
d) Patriarhul Bisericii Juclandiei;
(3) Puterile legislative delegate Consiliului de Stat se stabilesc de către
Marea Adunare Națională prin lege organică.

ARTICOLUL 63 – ALEGEREA ȘI DURATA MANDATULUI
(1) Consiliul de Stat este ales pentru o perioadă de doi ani, schimbarea de
mandat petrecându-se pe 23 august în anul alegerilor. Astfel, întrunirea
Consiliului de Stat nou ales se desfășoară, într-un cadru festiv, pe data
de 23 august în anul alegerilor;
(2) Alegerile generale pentru Consiliul de Stat trebuie organizate nu mai
devreme de 10 iulie și nu mai târziu de 10 august. Forma și sistemul
alegerilor se stabilesc prin lege organică;
(3) În cazul în care, din motive excepționale, Consiliul de Stat nou ales nu
s-a putut întruni conform alineatului (1) al acestui articol, mandatul
celui vechi se prelungește până la întrunirea legală a celui nou.
Legislatura, însă, își va începe oficial mandatul de la data de 23 August;
(4) Proiectele de legi sau propunerile legislative înscrise pe ordinea de zi a
Consiliului de Stat precedent își continuă procedura în noul Consiliu.

ARTICOLUL 64 – ȘEDINȚELE ȘI SESIUNILE CONSILIULUI DE
STAT
(1) Ședințele Consiliului de Stat au loc, în sesiuni ordinare, la fiecare două
săptămâni, vineri și sâmbătă;
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(2) O decizie a Consiliului de Stat se poate lua numai cu asentimentul a cel
puțin 10 membri;
(3) În cadrul unei legislaturi a Consiliului de Stat sunt patru sesiuni.
Sesiunile au loc între iulie – octombrie și decembrie - martie. Consiliul
de Stat poate fi convocat și în sesiuni extraordinare, în afara perioadelor
amintite. Convocarea se face de către Președintele Juclandiei.

ARTICOLUL 65 – ACTELE CONSILIULUI DE STAT
(1) În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale, Consiliul de Stat adoptă acte
normative ce poartă titlul de directive. Acestea au același statut ca
legile ordinare;
(2) O directivă se consideră adoptată dacă a fost votată în urma a două
dezbateri consecutive, ținute la ședințe diferite, conform articolului 64
alineatul (2);
(3) Directivele Consiliului de Stat se semnează de către Președintele
Consiliului de Stat și se publică în Jurnalul Oficial în maxim 7 zile de la
adoptare. Directivele intră în vigoare la data publicării acestora în
Jurnalul Oficial.

ARTICOLUL 66 – STATUTUL MEMBRILOR CONSILIULUI DE
STAT
(1) În exercitarea mandatului, membrii Consiliului de Stat sunt în serviciul
poporului. Orice mandat imperativ este nul;
(2) Membrii Consiliului de Stat intră în exercițiul mandatului la data
primei întruniri legale a legislaturii Consiliului de Stat, sub condiția
validării alegerii de către Comitetul Electoral Central și a depunerii
jurământului de la articolul 86 din prezenta Constituție;
(3) Calitatea de membru al Consiliului de Stat încetează la data întrunirii
legale a Consiliului de Stat nou ales sau în caz de demisie, de pierdere a
drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces.

ARTICOLUL 67 – PREȘEDINȚIA CONSILIULUI DE STAT
(1) Președinția Consiliului de Stat este formată din președintele și din vicepreședintele Juclandiei, numiți și președintele și vice-președintele
Consiliului de Stat. Aceasta supervizează activitatea Consiliului de Stat,
coordonează activitatea Marii Adunări Naționale, și controlează
prerogativele regale;
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(2) Președinția Juclandiei are rolul de a prezida și de a administra ședințele
Consiliului de Stat, de a coordona ședințele Marii Adunări Naționale și
secretariatul acesteia, de a contrasemna acele decrete regale care
privesc prerogativele regale și de a coordona activitatea comună a
diferitelor instituții ale statului, având și orice alte atribuții menționate
de prezenta Constituție sau de legi;
(3) Președintele și vice-președintele Juclandiei sunt aleși împreună, prin
vot direct, pentru o perioadă de 2 ani. Alegerile pentru Președinția
Juclandiei coincid cu alegerile generale pentru Consiliul de Stat. Forma
și sistemul alegerilor se stabilesc prin lege organică;
(4) Organizarea și funcționarea Președinției Juclandiei, precum și modul
de contrasemnare al decretelor regale, se stabilesc prin lege organică.

SECȚIUNEA B: CONSILIUL DE MINIȘTRI
ARTICOLUL 68 – ROLUL ȘI STRUCTURA
(1) Consiliul de Miniștri reprezintă puterea executivă a Guvernului Regal
al Juclandiei. Acesta asigură realizarea politicii interne și externe a țării
și exercită conducerea generală a administrației publice;
(2) Consiliul de Miniștri este format din cabinetul de miniștri, format din
prim-ministru, viceprim-ministru și miniștri, și din restul aparatului
administrativ, format din secretarii de stat însărcinați cu administrarea
instituțiilor și organelor subordonate ministerelor. Secretarii de stat
sunt numiți de către miniștrii sub care funcționează departamentele
acestora, cu aprobarea prim-ministrului;
(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul de Miniștri are datoria de a
coopera cu organismele sociale interesate și cu organizațiile cetățenești,
precum și cu celelalte două Consilii ale Guvernului Regal.

ARTICOLUL 69 – ALEGEREA CONSILIULUI DE MINIȘTRI
(1) Marea Adunare Națională, prin consens, sau dacă acesta nu este
posibil, cu votul majorității membrilor acesteia, înaintează Regelui
Juclandiei lista cu membrii propuși ai Consiliului de Miniștri. Regele
Juclandiei numește în funcție membrii Consiliului de Miniștri pe baza
deciziei luate de Marea Adunare Națională;
(2) Marea Adunare Națională va organiza un vot individual pentru fiecare
post de ministru, mai întâi organizându-se votul pentru alegerea prim-
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ministrului. Dacă, pentru un post, Marea Adunare a respins
nominalizarea de două ori consecutiv, prim-ministrul numește un
ministru interimar, care va servi maxim 45 de zile. În această perioadă,
Marea Adunare Națională, prin consens, va propune un candidat primministrului, care va fi votat în cel mai scurt timp de la propunere.

ARTICOLUL 70 – JURĂMÂNTUL DE CREDINȚĂ
(1) Membrii Consiliului de Miniștri vor depune individual, în fața Regelui
Juclandiei, jurământul de la articolul 86;
(2) Membrii Consiliului de Miniștri își exercită mandatul începând de la
data depunerii jurământului;
(3) Funcția de membru al Consiliului de Miniștri încetează în urma
demisiei, a revocării, a pierderii drepturilor electorale, precum și în alte
cazuri prevăzute de lege.

ARTICOLUL 71 – PREȘEDINȚIA CONSILIULUI DE MINIȘTRI
(1) Președinția Consiliului de Miniștri este formată din Președintele și din
Vice-președintele Consiliului de Miniștri, numiți și prim-ministru,
respectiv viceprim-ministru.
(2) Prim-ministrul are rolul de Președinte al Consiliului de Miniștri. Acesta
coordonează activitatea membrilor Consiliului de Miniștri, respectând
atribuțiile ce le revin. De asemenea, are datoria de a prezenta Marii
Adunări Naționale și Consiliului de Stat rapoarte și declarații cu privire
la politica Consiliului de Miniștri, care se dezbat cu prioritate;
(3) Consiliul de Stat poate propune Marii Adunări Naționale revocarea din
funcție a prim-ministrului;
(4) Durata mandatului unui prim-ministru și al Consiliului său nu poate
depăși doi ani, de la data votului de încredere acordat de Marea
Adunare Națională. La expirarea acestui termen, se impune formarea
unui nou Consiliu de Miniștri, condus de un alt prim-ministru sau de
același, conform articolului 69 din prezenta Constituție;
(5) Demisia sau revocarea din funcție a prim-ministrului presupune
încetarea mandatului întregului Consiliu de Miniștri.
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ARTICOLUL 72 – ACTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI
(1) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Consiliul de Miniștri adoptă hotărâri și
ordonanțe. Acestea se adoptă cu votul majorității membrilor
Consiliului de Miniștri;
(2) Hotărârile se emit în vederea implementării legilor;
(3) Ordonanțele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele
și în condițiile prevăzute de aceasta;
(4) Hotarârile și ordonanțele adoptate de către Consiliul de Miniștri se
semnează de prim-ministru, se contrasemnează de miniștrii care au
obligația punerii lor în executare și se publică în Jurnalul Oficial.
Nepublicarea atrage inexistența hotărârii sau a ordonanței;
(5) Miniștrii Consiliului adoptă ordine de ministru în domeniile în care
funcționează ministerele lor. Acestea trebuie contrasemnate de primministru și publicate în Jurnalul Oficial. Nepublicarea atrage
inexistența ordinului.

ARTICOLUL 73 – RĂSPUNDEREA POLITICĂ
(1) Consiliul de Miniștri răspunde politic numai în fața Marii Adunări
Naționale pentru întreaga sa activitate. Fiecare membru al Consiliului
de Miniștri răspunde politic solidar cu ceilalți membri pentru
activitatea Guvernului Regal și pentru actele acestuia;
(2) Numai Regele Juclandiei și Consiliul de Stat au dreptul să ceară
urmarirea penală a membrilor Consiliului de Miniștri pentru faptele
săvârșite în exercițiul funcției lor. Dacă s-a cerut urmărirea penală,
Regele poate dispune suspendarea acestora din funcție. Trimiterea în
judecată a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din
funcție.

ARTICOLUL 74 – ÎNCETAREA MANDATULUI
(1) Consiliul de Miniștri își exercită mandatul până la expirarea
mandatului acestuia, sau până la pierderea încrederii Marii Adunări
Naționale;
(2) Consiliul de Miniștri al cărui mandat a încetat potrivit alineatului (1)
îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor
publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Consiliu
de Miniștri.
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ARTICOLUL 75 – ADMINISTRAȚIA DE SPECIALITATE
(1) Structura pe ministere și departamente a Consiliului de Miniștri se
stabilește

prin

lege

organică.

Ministerele

și

departamentele

subordonate acestora funcționează potrivit legii;
(2) Alte organe de specialitate se pot organiza în subordinea Consiliului de
Miniștri sau ca autorități administrative autonome;
(3) Consiliul de Miniștri și ministerele pot înființa organe de specialitate, în
subordinea lor, numai dacă legea le recunoaște această competență.
(4) Autorități autonome se pot înființa prin lege organică.

SECȚIUNEA C: CONSILIUL DE JUSTIȚIE
ARTICOLUL 76 – INFĂPTUIREA JUSTIȚIEI
(1) Justiția se înfăptuiește în numele legii;
(2) Justiția este unică, imparțială și egală pentru toți;
(3) Judecătorii și procurorii sunt independenți în exercițiul funcției lor și se
supun numai legii;
(4) Funcția de magistrat este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau
privată, cu excepția celei de membru al Marii Adunări Naționale, a
celei de membru în structurile cooperative și a celor din domeniul
academic.

ARTICOLUL 77 – STATUTUL JUDECĂTORILOR
(1) Judecătorii sunt reprezentanții poporului în înfăptuirea și aplicarea
corectă a legii. Aceștia sunt inamovibili până la expirarea mandatului
acestora;
(2) Cetățenii aleși judecători au datoria de a-și păstra independența
politică, economică și socială. În cazurile pe care le judecă, aceștia
trebuie să țină cont doar de faptele petrecute;
(3) Funcția de judecător este incompatibilă cu orice calitate de membru al
unui partid politic sau al unei asociații sau persoane juridice de drept
privat ce poate provoca o stare de conflict de interese.

ARTICOLUL 78 – ROLUL CONSILIULUI DE JUSTIȚIE
(1) În Juclandia, justiția se realizează numai prin Consiliul de Justiție,
unica instanță a țării;
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(2) Este interzisă înființarea de instanțe extraordinare. Prin lege organică
pot fi înființate instanțe specializate în anumite materii, cu posibilitatea
participării, după caz, a unor persoane din afara magistraturii;
(3) Controlul judecătoresc al actelor administrative ale autorităților
publice, pe calea contenciosului administrativ, este garantat, cu
excepția celor care privesc raporturile cu Parlamentul, precum și a
actelor de comandament cu caracter militar. Consiliul de Justiție este
competent să soluționeze cererile persoanelor vătămate prin ordonanțe
sau,

după

caz,

prin

dispoziții

din

ordonanțe

declarate

neconstituționale.
(4) Consiliul de Justiție acționează ca instanță pentru toate conflictele de
natură juridică dintre persoanele fizice și juridice, naționale, federale
sau străine, de pe teritoriul Juclandiei;
(5) Consiliul de Justiție asigură interpretarea și aplicarea unitară a legii pe
tot teritoriul țării.

ARTICOLUL 79 – STRUCTURA CONSILIULUI DE JUSTIȚIE
(1) Consiliul de Justiție funcționează conform normelor prezentei
Constituții. Orice reglementare adițională se stabilește printr-un statut
adoptat ca lege organică;
(2) Consiliul de Justiție este format din patru judecători numiți de Regele
Juclandiei, la recomandarea Marii Adunări Naționale, pe o perioadă de
doi ani, câte doi în fiecare an. Judecătorii trebuie să aibă studii juridice
și să aibă titlul de Doctor în drept al Universității din Jucărești;
(3) Membrii Consiliului de Justiție aleg, dintre ei, un președinte, care
servește pentru un mandat de un an. Alegerea președintelui se face în
fiecare an, în septembrie.

ARTICOLUL 80 – ACCESUL LA CONSILIUL DE JUSTIȚIE
(1) Guvernul Regal are responsabilitatea de a asigura accesul tuturor
cetățenilor la mecanismele de justiție ale Consiliului de Justiție;
(2) Ședințele Consiliului de Justiție sunt publice. Ședințele pot fi secrete în
condițiile legii;
(3) Procedura judiciară se desfășoară în limba română. Cetățenii
aparținând minorităților naționale, cetățenii străini și apatrizii care nu
înțeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua la cunoștință
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de toate actele și lucrările dosarului, de a vorbi în instanță și de a pune
concluzii, prin interpret; acest drept este asigurat în mod gratuit.

ARTICOLUL 81 – INTERPRETARE ȘI CONTROL
(1) Consiliul de Justiție are datoria de a verifica toate actele normative
adoptate de celelalte autorități publice în vederea controlului existenței
constituționalității acestora;
(2) Consiliul de Justiție trebuie să ceară Consiliului de Stat anularea, în
termen de 3 zile de la publicarea deciziei judecătorești, a actului
normativ găsit neconstituțional. De la publicarea deciziei judecătorești
și până la anularea formală a actului normativ, prevederile acestuia se
suspendă de drept.

ARTICOLUL 82 – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CONSILIUL DE
JUSTIȚIE
(1) În activitatea judiciară, Parchetul de pe lângă Consiliul de Justiție
reprezintă interesele generale ale societății și apără ordinea de drept,
precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Totodată, acesta
reprezintă statul în procese;
(2) Parchetul își exercită atribuțiile prin intermediul procurorilor și
funcționează pe lângă instanța supremă, Consiliul de Justiție;
(3) Procurorul

General

coordonează

activitatea

Parchetului,

sub

autoritatea Ministerului de Justiție. Procurorul General este numit de
către Consiliul de Stat printr-o directivă, la propunerea Consiliului de
Miniștri;
(4) Alți procurori pot fi numiți în condițiile legii, la propunerea
Procurorului General și cu acordul Consiliului de Miniștri și al
Consiliului de Stat.

ARTICOLUL 83 – ACTELE CONSILIULUI DE JUSTIȚIE
(1) Actele Consiliului de Justiție poartă denumirea de decizii;
(2) Deciziile privesc un caz adus spre atenție completului Consiliului de
Justiție și se adoptă cu asentimentul majorității judecătorilor
Consiliului de Justiție;
(3) Judecătorii care se află în minoritate trebuie să atașeze o opinie diferită
la decizia Consiliului de Stat. Conform practicii judecătorești, și
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judecătorii aflați în majoritate, dacă au utilizat un alt raționament spre a
ajunge la decizia dată, pot atașa o opinie separată;
(4) Modalitatea de redactare a deciziilor se stabilește de comun acord de
către judecătorii Consiliului de Justiție.

CAPITOLUL 3: ȘEFUL STATULUI
ARTICOLUL 84 – ROLUL ȘEFULUI STATULUI
(1) Șeful Statului reprezintă statul juclandez și este garantul independenței
și suveranității naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării.
Șeful Statului este deținătorul puterii de stat, care este exercitată de
către Guvernul Regal al Juclandiei în numele său;
(2) Șeful Statului poartă titlul de Rege al Juclandiei;
(3) Șeful Statului veghează la respectarea Constituției și la buna
funcționare a autorităților publice. În acest scop, Șeful Statului exercită
funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și
societate.

ARTICOLUL 85 – ALEGEREA REGELUI ȘI VACANȚA FUNCȚIEI
(1) În Juclandia, Șeful Statului este ales prin consensul cetățenesc pentru o
perioadă de 8 ani. Perioada mandatului începe, de obicei, pe data de 23
august a anului alegerilor, și se termină întotdeauna pe data de 23
august a anului al optulea al mandatului;
(2) În cazul în care Șeful Statului demisionează sau decedează, funcția este
declarată vacantă. Pe perioada vacanței funcției, atribuțiile Regelui sunt
exercitate de către un Regent, desemnat de Rege în timpul mandatului
său;
(3) Nominalizarea unui nou Șef al Statului se face de către Adunarea
Cetățenilor Statului Liber Lenia, din rândul membrilor acesteia, în
maxim 10 zile de la declararea vacanței tronului. Decizia nominalizării
se face prin consens, iar dacă acesta nu este obținut, prin votul a două
treimi din membrii Adunării;
(4) Marea Adunare Națională are datoria ca în 10 zile de la decizia
Adunării Cetățenești să accepte sau să respingă nominalizarea făcută.
Decizia se ia prin consens, iar dacă acesta nu este obținut, prin votul a
două treimi din membrii Marii Adunări Naționale. În caz că
nominalizarea este respinsă, Adunarea Cetățenească reia procesul,
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nominalizând alt candidat. În urma reluării procesului, Marea Adunare
Națională acceptă sau respinge nominalizarea doar cu jumătate plus
unu din numărul membrilor acesteia;
(5) Noul Rege este învestit în funcție în maxim 20 de zile de la decizia
Marii Adunări Naționale.

ARTICOLUL 86 – DEPUNEREA JURĂMÂNTULUI
(1) La data ceremoniei de învestire, Regele Juclandiei depune următorul
jurământ: „Afirm solemn că îmi voi dărui toată puterea și priceperea
pentru îndeplinirea atribuțiilor mele, că voi respecta, voi păstra și voi
apăra Constituția și legile țării, că voi lupta pentru apărarea
democrației, a drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor,
pentru suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a
Juclandiei.”;
(2) Din momentul depunerii jurământului, Regele ales primește toate
prerogativele funcției.

ARTICOLUL 87 – INCOMPATIBILITĂȚI ȘI IMUNITĂȚI
(1) În timpul mandatului, Regele Juclandiei trebuie să arate echidistanță
politică și nu poate îndeplini nicio altă funcție publică sau privată;
(2) Regele Juclandiei se bucură de imunitate. Persoana Regelui este
inviolabilă. Membrii Guvernului Regal sunt răspunzători pentru actele
contrasemnate;
(3) Niciun

Act

al

Regelui

nu

poate

avea

efecte

juridice

fără

contrasemnătura membrului al Guvernului Regal responsabil.

ARTICOLUL 88 – NUMIREA GUVERNULUI REGAL
(1) Regele Juclandiei numește membrii Guvernului Regal pe baza
deciziilor luate de către Marea Adunare Națională;
(2) Regele Juclandiei revocă și numește miniștrii Consiliului de Miniștri la
propunerea prim-ministrului, cu acordul Marii Adunări Naționale.

ARTICOLUL 89 – RELAȚIA CU GUVERNUL
(1) Guvernul Regal își exercită atribuțiile în numele Regelui, care este
deținătorul simbolic al puterii de stat;
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(2) Regele Juclandiei poate consulta consiliile Guvernului Regal cu privire
la problemele țării și la situația internă și externă.;
(3) Regele Juclandiei are dreptul să ia parte la ședințele Consiliului
Guvernului Regal. Regele prezidează ședințele la care este prezent.
Ședințele Consiliului Guvernului Regal se organizează la Palatul Regal;
(4) Toate deciziile Guvernului Regal ce nu necesită aprobarea Marii
Adunări Naționale, și care nu fac obiectul directivelor, al deciziilor, al
hotărârilor sau al ordonanțelor sunt adoptate prin decret regal.

ARTICOLUL 90 – RELAȚIA CU PUTEREA LEGISLATIVĂ
(1) Regele Juclandiei adresează Marii Adunări Naționale mesaje cu privire
la principalele probleme ale națiunii;
(2) Regele Juclandiei poate convoca plenul Marii Adunări Naționale în
sesiune extraordinară pentru a expune acesteia o problemă urgentă.
Convocarea regală poate fi făcută de cel mult patru ori pe an.

ARTICOLUL 91 – RELAȚIA CU SOCIETATEA
(1) Regele Juclandiei acționează ca un liant între stat, cooperative și
indivizi, precum și între stat și societatea civilă. Acesta are datoria de a
fi în dialog cu reprezentanții asociațiilor și de a proteja drepturile și
libertățile cetățenești;
(2) Regele Juclandiei trebuie să aibă în vedere toate ideile și doleanțele
societății civile, să acționeze ca un factor de dialog cu orice grup de
interese civile.

ARTICOLUL 92 – RELAȚIILE CU ARMATA
(1) Regele Juclandiei este comandantul suprem al forțelor armate
juclandeze și îndeplinește funcția de președinte al Consiliului de
Coroană;
(2) El poate declara mobilizarea parțială sau totală a forțelor armate;
(3) În caz de agresiune armată îndreptată împotriva țării, Regele Juclandiei
ia măsuri pentru respingerea agresiunii și le aduce neîntârziat la
cunoștință Marii Adunări Naționale, printr-un mesaj;
(4) În caz de mobilizare sau de război Marea Adunare Națională și
Guvernul Regal își continuă activitatea pe toată durata acestor stări, iar
dacă nu se află în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la
declararea lor.
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ARTICOLUL 93 – ATRIBUȚII EXTERNE
(1) Toate atribuțiile în domeniul relațiilor externe revin Regelui;
(2) Regele poate delega unele atribuții unui Înalt Reprezentant Extern,
numit de Rege;
(3) Regele încheie tratate internaționale în numele Juclandiei. Tratatele de
recunoaștere reciprocă nu necesită aprobarea Marii Adunări Naționale,
toate celelalte necesitând acordul acesteia. Tratatele internaționale se
ratifică de către Marea Adunare Națională urmând procedura legilor
organice;
(4) Regele acreditează și recheamă reprezentanții diplomatici ai Juclandiei
și aprobă înființarea, desființarea sau schimbarea rangului misiunilor
diplomatice;
(5) Reprezentanții diplomatici ai altor state sunt acreditați pe lângă Rege.

ARTICOLUL 94 – ALTE ATRIBUȚII
(1) Regele Juclandiei îndeplinește și următoarele atribuții:
a) conferă decorații și titluri de onoare, conform legii;
b) acordă gradele militare și statutul de membru în Garda Regală;
c) numește în funcții publice, în condițiile prevăzute de lege;
d) acordă grațierea individuală sau colectivă;
e) orice alte atribuții conferite acestuia de legislația juclandeză;
(2) Regele Juclandiei are atribuția de a promulga legile adoptate de Marea
Adunare Națională;
(3) Regele Juclandiei poate refuza promulgarea legilor, retrimițându-le
Marii Adunări Naționale, cu propuneri de amendamente și modificări.
Marea Adunare Națională ia în considerare aceste propuneri, și pune
sub dezbatere proiectul de lege amendat. Dacă acesta este adoptat a
doua oară, cu sau fără amendamente, Regele este obligat să promulge
legea;
(4) În exercitarea atribuțiilor sale, Regele Juclandiei emite decrete regale
care se publică în Jurnalul Oficial al Juclandiei. Nepublicarea atrage
inexistența decretului. Decretele trebuie contrasemnate, după caz, de
președinte sau de prim-ministru;
(5) Decretele regale ce țin de activitatea Consiliului de Miniștri se
contrasemnează de prim-ministru. Cele care țin de activitatea
Consiliului de Stat sau de prerogativele regale trebuie contrasemnate
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de către președintele Juclandiei, sau în lipsa acestuia, de către vicepreședinte. Contrasemnatarii își asumă decretul.

CAPITOLUL 4: RAPORTURILE MARII ADUNĂRI
NAȚIONALE CU GUVERNUL REGAL
ARTICOLUL 95 – INFORMAREA
(1) Cele trei consilii ale Guvernului Regal, în cadrul controlului
parlamentar al activității lor, sunt obligate să prezinte informațiile și
documentele cerute de Marea Adunare Națională;
(2) Participarea membrilor Guvernului Regal la lucrările Marii Adunări
Naționale este obligatorie. Neprezentarea nemotivată la mai mult de
două ședințe consecutiv atrage după sine pierderea funcției din cadrul
Guvernului Regal.

ARTICOLUL 96 – INTERPELĂRI ȘI MOȚIUNI SIMPLE
(1) Guvernul Regal și fiecare dintre membrii săi au obligația să răspundă la
întrebările sau la interpelările formulate de cetățeni, în condițiile
prevăzute de regulamentul Marii Adunări Naționale;
(2) Membrii Consiliului de Miniștri au datoria să se prezinte la ședințele
Consiliului de Stat, dacă aceștia îi convoacă pentru interpelări sau
întrebări. Consiliul de Stat poate adopta o declarație prin care să-și
exprime poziția cu privire la o problemă de politică internă sau externă
ori, după caz, cu privire la o problemă ce a făcut obiectul unei
interpelări.

ARTICOLUL 97 – CONTROLUL CONSILIULUI DE MINIȘTRI
(1) Marea

Adunare

Națională

poate

retrage

încrederea

acordată

Consiliului de Miniștri prin adoptarea unei moțiuni de cenzură, cu
votul majorității absolute a membrilor acesteia;
(2) Moțiunea de cenzură poate fi inițiată numai de către Consiliul de Stat;
(3) Moțiunea de cenzură se dezbate după maxim o săptămână de la data la
care a fost prezentată în ședința Marii Adunări Naționale;
(4) Daca moțiunea de cenzură a fost respinsă Consiliul de Stat nu mai
poate propune, în aceeași sesiune, o nouă moțiune de cenzură, cu
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excepția cazului în care Consiliul de Miniștri își angajează răspunderea
pe o lege.

ARTICOLUL 98 – ANGAJAREA RĂSPUNDERII
(1) Consiliul de Miniștri își poate angaja răspunderea în fața Marii
Adunări Naționale asupra unui program politic;
(2) Consiliul de Miniștri este demis dacă o moțiune de cenzură, depusă
automat în termen de 2 zile de la prezentarea programului politic, a
fost votată;
(3) Dacă Consiliul de Miniștri nu a fost demis potrivit alineatului (2),
programul politic se consideră adoptat, și devine obligatoriu pentru
Consiliul de Miniștri;
(4) În cazul în care Consiliul de Stat cere reexaminarea programului
adoptat potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face în ședință
extraordinară a Marii Adunări Naționale.

ARTICOLUL 99 – CONTROLUL CONSILIULUI DE STAT
(1) În cazul în care Consiliul de Stat, prin directivele adoptate, aduce
atingere ordinii statornicite de prezenta Constituție, Marea Adunare
Națională poate dizolva Consiliul de Stat, cu votul a două treimi din
membrii acesteia;
(2) În cazul unui vot de dizolvare, Marea Adunare Națională este
convocată de cel puțin 15 cetățeni, care prezintă propunerea de
dizolvare în fața plenului Marii Adunări Naționale, iar ședința la care
se votează dizolvarea este prezidată de către Președintele Consiliului
de Justiție.
(3) Decizia de dizolvare se ia prin două voturi consecutive la interval de
cel puțin o săptămână. Primul vot se dă asupra expunerii de motive
pentru dizolvare, iar cel de-al doilea se dă asupra deciziei de dizolvare.;
(4) Între cele două voturi, Consiliul de Justiție poate oferi un aviz
consultativ asupra propunerii de dizolvare a Consiliului de Stat;
(5) Dizolvarea Consiliului de Stat presupune și demiterea automată a
Președintelui și a Vice-președintelui Consiliului de Stat;
(6) În cazul în care Consiliul de Stat este dizolvat, în maximum 30 de zile
de la dizolvare se organizează alegeri pentru toate posturile vacante.
Președintele, vice-președintele și membrii aleși vor servi numai pentru
restul mandatului Consiliului dizolvat;
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(7) Consiliul de Stat nu poate fi dizolvat dacă se află în ultimele trei luni de
mandat.

ARTICOLUL 100 – DELEGAREA LEGISLATIVĂ
(1) Marea Adunare Națională poate adopta o lege specială de abilitare a
Consiliului de Miniștri pentru a emite ordonanțe în domenii care nu fac
obiectul legilor organice;
(2) Legea de abilitare va stabili, în mod obligatoriu, domeniul și data pâna
la care se pot emite ordonanțe. Perioada de abilitare nu poate depăși 45
de zile. Marea Adunare Națională nu poate abilita Consiliul de Miniștri
în a adopta ordonanțe care privesc domenii pentru care a fost deja
abilitat Consiliul de Stat;
(3) Consiliul de Miniștri poate adopta ordonanțe de urgență numai în
situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, avand
obligatia de a motiva urgența in cuprinsul acestora. Ordonanțele de
urgență pot privi atât domeniile rezervate Consiliului de Stat, cât și
cele ale Marii Adunări Naționale;
(4) Ordonanța de urgență intră în vigoare numai după publicarea ei in
Jurnalul Oficial și aprobarea ei preliminară de către Consiliul de Stat.
Consilul de Stat, daca nu se află în sesiune, se convoacă automat în 24
de ore. În cazul în care Marea Adunare Națională, la prima sesiune de
după adoptarea ordonanței de urgență, respinge ordonanța, aceasta se
consideră nulă ab initio. În acest caz, Guvernul Regal al Juclandiei are
datoria de a anula efectele deja produse de ordonanță;
(5) Ordonanțele de urgență nu pot fi adoptate în domeniul legilor
constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale
statului, drepturile, libertățile și îndatoririle prevăzute de Constituție.
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TITLUL IV
DIVIZIUNILE ADMINISTRATIVE
CAPITOLUL 1:
DIVIZIUNILE ADMINISTRATIVE LOCALE
ARTICOLUL 101 – PRINCIPII GENERALE
(1) Juclandia este stat unitar și indivizibil. Orice putere a autorităților
locale provine de la Guvernul Regal, autoritatea centrală a statului;
(2) Juclandia este impărțită în municipii și comune. Acestea se stabilesc
prin lege organică, în urma consultării populației rezidente;
(3) Regiunile culturale ale Juclandiei sunt Cipimania, Jucăreni și Nisipești.
Acestea

au

o

semnificație

simbolică,

neavând

nicio

funcție

administrativă.

ARTICOLUL 102 – COMUNELE
(1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială elementară a Juclandiei,
fiind

compusă

din

comunitatea

locală

organizată

politic

și

administrativ, în cadrul extinderii teritoriale determinate de necesitatea
organizării funcționale a relațiilor de vecinătate, pentru asigurarea unei
eficiențe economice maxime;
(2) Comunele sunt de două feluri: comune urbane și comune rurale. Toate
comunele cu rezidenți permanenți sunt comune urbane și beneficiază
de serviciile publice asigurate și garantate de legile în vigoare.
Comunele fără rezidenți permanenți sunt comune rurale;
(3) Prin petiția locuitorilor unei comune, Guvernul Regal poate delega
unele atribuții către o autoritate locală, compusă dintr-un consiliu local,
ales direct de către populație. Numărul membrilor unui consiliu local
este proporțional cu numărul locuitorilor comunei. Înființarea de
consilii locale nu este obligatorie, și se stabilește numai în urma petiției
locuitorilor comunei.
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ARTICOLUL 103 – MUNICIPIILE
(1) Municipiile sunt unități administrativ-teritoriale de rangul doi,
compuse din mai multe comune, urbane sau rurale, liber-asociate între
ele. Un municipiu trebuie să aibă cel puțin o comună urbană;
(2) Municipiile beneficiază, la cererea locuitorilor acestora, de însemne
heraldice proprii;
(3) În cadrul municipiilor se pot fonda organizații cu caracter cultural,
educativ sau reprezentativ, sub patronajul municipiilor respective;
(4) Municipiile pot dobândi atribuții de la Guvernul Regal la cererea
locuitorilor comunelor componente. Consiliile municipale formate în
acest sens, alese prin vot direct de către locuitori, vor administra
serviciile acordate la nivel municipal. Fondarea consiliilor municipale
nu este obligatorie, și se stabilește numai în urma unei petiții a
locuitorilor comunelor componente.

ARTICOLUL 104 – ATRIBUȚII DELEGATE
(1) Guvernul Regal nu poate acorda atribuții autorităților locale în ceea ce
privește stabilirea de taxe și impozite, apărarea națională sau afacerile
externe;
(2) Autoritățile locale nu pot adopta legislație în baza delegării
guvernamentale decât pentru raza lor administrativ-teritorială.

CAPITOLUL 2: STATUL LIBER LENIA
ARTICOLUL 105 – FORMA STATULUI LIBER LENIA
(1) Statul Liber Lenia este o republică autonomă, de sine-stătătoare, în
cadrul Juclandiei;
(2) Statul Liber Lenia este guvernat prin intermediul unei constituții
proprii, adoptată prin decizia cetățenilor acestuia și aprobată de Regele
Juclandiei;
(3) Statul este format ca o democrație directă, sub conducerea Adunării
Cetățenești. Din această Adunare fac parte toți cetățenii federali ai
Juclandiei;
(4) În teritoriul său, Statul Liber Lenia poate adopta legi care să
reglementeze orice aspect al guvernării și al vieții publice, cu excepția
statutului granițelor, al împărțirii administrative, al afacerilor externe și
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al apărării naționale. Acestea se adoptă de Adunarea Cetățenească, sub
forma unui Act al Adunării Cetățenești;
(5) Legile Juclandiei sunt valabile și în limitele administrative ale Statului
Liber Lenia. În caz de conflict, primează legea națională.

ARTICOLUL 106 – ORGANELE PUTERII DE STAT ÎN LENIA
(1) Adunarea Cetățenească servește ca organ legislativ al Statului Liber
Lenia;
(2) Puterea executivă în Lenia este deținută de un guvernator, ales din
rândul membrilor Adunării Cetățenești de către aceasta pentru un
mandat de un an;
(3) Consiliul de Justiție al Juclandiei are atribuțiile puterii judecătorești.
Prin lege organică, Marea Adunare Națională, la cererea Adunării
Cetățenești, poate dispune formarea unei instanțe judecătorești în
Statul Liber Lenia.

TITLUL V -ECONOMIA ȘI
FINANȚELE PUBLICE
CAPITOLUL I: ECONOMIA
ARTICOLUL 107 – PRINCIPII GENERALE
(1) Economia Juclandiei este bazată pe comerțul liber, pe libera inițiativă și
asociere a cetățenilor, prin intermediul principiilor cooperatiste de
organizare a economiei;
(2) În Juclandia, activitatea economică se bazează pe parteneriatul între
indivizi, cooperative și stat. Astfel, în timp ce în economie activează ca
agenți indivizii și cooperativele, statul administrează serviciile de
interes național și ramurile vitale ale economiei cu consimțământul și
pe baza deciziilor cetățenești și cooperatiste;
(3) Statul, partener în economie, trebuie să asigure:
a) libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea
cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de
producție;
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b) protejarea intereselor naționale in activitatea economică,
financiară și valutară;
c) stimularea cercetării științifice și tehnologice naționale și a artei;
d) ocrotirea mediului înconjurător și menținerea echilibrului
ecologic;
e) crearea condițiilor necesare pentru creșterea calității vieții;
f) aplicarea unor politici de dezvoltare economică și socială
durabilă.

ARTICOLUL 108 – MONEDA NAȚIONALĂ
(1) Moneda națională a Juclandiei este leul. Statutul acesteia și valorile
puse în circulație se stabilesc prin lege organică;
(2) Monede străine pot circula în țară în baza unei legi organice.

ARTICOLUL 109 – BANCA NAȚIONALĂ
(1) Banca Națională a Juclandiei este banca centrală a statului și unica
autoritate monetară;
(2) Banca Națională a Juclandiei deține monopol asupra emisiunii de
monedă națională și asupra stabilirii politicilor monetare și financiare;
(3) Banca Națională a Juclandiei deține rezervele internaționale ale
statului;
(4) Statutul, organizarea și funcționarea Băncii Naționale se stabilesc prin
lege organică.

ARTICOLUL 110 – PROPRIETATEA DE STAT
(1) Toate domeniile și proprietățile care există pe teritoriul Juclandiei, și nu
sunt declarate proprietate a Statului Liber Lenia sau proprietate
privată, fie ea individuală sau colectivă, sunt declarate ca aparținând
statului;
(2) Proprietatea de stat se împarte în domeniul public al statului și
domeniul privat al statului. O lege organică va stabili care este
proprietatea de stat aflată în domeniul public și care este aflată în
domeniul privat;
(3) Proprietatea de stat nu poate fi vândută sau înstrăinată decât cu
acordul majorității deputaților Marii Adunări Naționale. Aceasta nu
poate fi vândută sau înstrăinată dacă nu are ca scop îmbunătățirea

Constituția Republicii Juclandeze

23 August 2017

41

calității vieții și a serviciilor publice sau respectarea interesului național
și a suveranității populare.

ARTICOLUL 111 – COMERȚUL EXTERN
(1) În Juclandia, comerțul extern se desfășoară liber, fără intervenție din
partea statului;
(2) Statul juclandez nu are dreptul să impună tarife și taxe vamale pe
produsele importate sau exportate;
(3) Statutul granițelor și organizarea vămilor, precum și interzicerea
importării unor produse, se stabilesc prin lege organică.

ARTICOLUL 112 – DATORIA EXTERNĂ
(1) Pentru realizarea unor lucrări publice sau investiții naționale, statul
juclandez se poate împrumuta în valută de pe piața internațională.
Contractarea de astfel de credite se stabilește prin lege organică;
(2) Datoria externă a țării nu poate depăși două treimi din venitul național
brut calculat în valută. Pentru raportarea la realitățile economice,
valutele recunoscute în Juclandia sunt leul românesc și euro.

CAPITOLUL II: FINANȚELE PUBLICE
ARTICOLUL 113 – BUGETUL PUBLIC NAȚIONAL
(1) Toate cheltuielile autorităților publice fac parte din bugetul public
național;
(2) Consiliul de Stat elaborează anual proiectul bugetului național, pe care
îl supune aprobării Marii Adunări Naționale;
(3) Dacă legea bugetului național nu a fost adoptată cu cel puțin o
săptămână înainte de expirarea exercițiului bugetar, se aplică în
continuare bugetul național al anului fiscal precedent, până la
adoptarea noului buget;
(4) Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de
finanțare;
(5) Exercițiul bugetar coincide cu anul fiscal, care începe la data de 1
septembrie și se termină la data de 31 august.
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ARTICOLUL 114 – CONTRIBUȚII LA BUGETUL NAȚIONAL
(1) Constituie venituri la bugetul național plățile facultative, plățile
obligatorii și dividendele provenind din profiturile acelor companii
aflate în proprietatea statului ori unde statul deține o cotă parte din
acțiuni;
(2) Sumele reprezentând contribuțiile la constituirea unor fonduri se
folosesc, în condițiile legii, numai potrivit destinației acestora;
(3) Nivelurile plăților obligatorii și facultative care trebuie date de indivizi
și cooperative la bugetul național se stabilesc în cadrul Mării Adunări
Naționale, prin consens, și cu avizul Consiliului de Stat.

ARTICOLUL 115 – DEFICITUL BUGETAR
Pentru păstrarea echilibrului bugetar și macroeconomic, în bugetul de
stat cheltuielile nu pot depăși veniturile cu mai mult de 7% din
valoarea veniturilor.

ARTICOLUL 116 – BUNURI ȘI SERVICII ESENȚIALE
(1) Statul are datoria de a asigura aprovizionarea cetățenilor cu bunuri și
servicii esențiale vieții, în special în timp de dezastru natural;
(2) Sectorul economic alimentar beneficiază de un statut special. Fiecare
cetățean are dreptul la o alimentație de bază garantată. Această
prevedere se aplică prin construirea unui sistem de producție și
aprovizionare cu alimente de bază, coordonat de stat și deținut în
comun de cooperative. Structura sistemului și a pachetului de alimente
de bază se stabilesc prin lege organică;
(3) În condițiile legii, unele bunuri și servicii esențiale pot fi declarate
monopoluri de stat.

ARTICOLUL 117 – MONOPOLURI DE STAT
(1) Resursele subsolului constituie un bun al întregului popor, și prin
urmare acestea se află sub controlul statului. Acesta nu le poate
înstrăina, și nu le poate utiliza decât în interesul poporului. Condițiile
exploatării resurselor naturale se stabilesc prin lege organică;
(2) Se mai află sub incidența monopolului de stat acele sectoare ale
economiei unde construirea unui cadru concurențial nu este posibilă,
prin natura activității economice constituindu-se în monopol natural. În
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urma unei analize economice a Universității din Jucărești, Marea
Adunare Națională adoptă o lege organică pentru stabilirea acelor
activități economice care cad sub incidența unui monopol natural, și
care sunt administrate prin urmare de stat.

TITLUL VI
ARMATA REGALĂ
ARTICOLUL 118 – PRINCIPII GENERALE ASUPRA ARMATEI
(1) Pe teritoriul Juclandiei, Armata Regală este singura instituție care are
responsabilitate asupra apărării suveranității și integrității teritoriale a
Juclandiei, precum și asupra apărării și menținerii securității naționale,
interne și externe;
(2) Armata Regală se subordonează voinței poporului. În acest sens,
acțiunile, posesiunile, bugetul și principiile directoare ale Armatei
Regale sunt controlate de Marea Adunare Națională.

ARTICOLUL 119 – ROLUL ARMATEI
(1) Regele Juclandiei este Comandantul Suprem al Armatei Regale
Juclandeze, și servește în aceasta în grad de Mareșal al Juclandiei;
(2) Guvernul Regal are datoria de a administra și coordona Armata Regală,
în numele Regelui Juclandiei și al Marii Adunări Naționale;
(3) Armata are rolul de a apăra țara în cazul în care este atacată de o putere
străină. Totodată, aceasta are rolul intern de a păzi ordinea publică și
de a asigura implementarea legilor statului, în cazul în care o Poliție
civilă nu se poate constitui din diverse motive.

ARTICOLUL 120 – NEUTRALITATEA NAȚIONALĂ
(1) Juclandia este un stat neutru;
(2) Juclandia nu poate fi parte la tratate, înțelegeri sau alianțe militare;
(3) Juclandia, prin Guvernul Regal și prin Marea Adunare Națională, nu
poate declara război de agresiune niciunui stat străin. Juclandia poate
declara război numai acelui stat care invadează teritoriul juclandez.
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ARTICOLUL 121 – CONSILIUL DE COROANĂ
(1) Consiliul de Coroană al Juclandiei are datoria de a coordona activitatea
armatei și de a stabili politica de securitate a țării. Acesta organizează și
coordonează unitar activitățile care privesc apărarea țării și ordinea și
securitatea

națională,

participarea

la

menținerea

securității

internaționale și la acțiuni de menținere sau de restabilire a păcii;
(2) Consiliul de Coroană este compus din Regele Juclandiei, președinte,
vice-președinte, prim-ministru, viceprim-ministru, ministrul afacerilor
interne și toți mareșalii și generalii țării.

ARTICOLUL 122 – ARMATA CA GARDIAN AL ORDINII PUBLICE
ȘI AL LEGII
(1) Armata Regală are și responsabilitatea de a apăra drepturile și
libertățile fundamentale ale persoanei prin activităţi de menținere,
asigurare și restabilire a ordinii și securității publice, de prevenire,
investigare și de descoperire a infracțiunilor și contravențiilor;
(2) Această responsabilitate apare numai în cazul în care statul nu are
resursele sau mijloacele necesare pentru crearea unei Poliții civile;
(3) Activitatea Armatei Regale ca suplinitor al Poliției se desfășoară în
cadrul Forței Naționale, instituție componentă a Armatei.

ARTICOLUL 123 – GRADELE MILITARE
(1) La propunerea ministrului afacerilor interne, Regele Juclandiei acordă
sau retrage gradele pentru Armata Regală, în Forța Națională;
(2) Regele are dreptul să acorde și să retragă la discreția sa statutul de
membru în Garda Regală, precum și orice grad militar;
(3) Gradele din cadrul Gărzii Regale și cel al Forței Naționale se stabilesc
prin lege organică.

ARTICOLUL 124 – STRUCTURA ARMATEI
(1) Armata Regală se organizează în Garda Regală și în Forța Națională.
Alte instituții subordonate se pot stabili prin lege organică;
(2) Garda Regală are rolul de apărare a suveranității și integrității
teritoriale a statului, de respingere a atacurilor și a invaziilor străine.
Aceasta se subordonează întru totul principiilor de conduită și ordine
militară. Garda Regală se împarte în divizii, stabilite prin lege organică;
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(3) Forța Națională este organismul Armatei Regale ce are rolul de
suplinitor al unei Poliții civile. Statutul acesteia se reglementează prin
lege organică. Forța Națională nu se supune principiilor de ordine și
conduită militară, fiind un organism semi-civil.

ARTICOLUL 125 – PRINCIPII MILITARE
(1) Armata Regală este subordonată exclusiv voinței poporului pentru
garantarea suveranității, a independenței și a unității statului, a
integrității teritoriale a țării și a democrației constituționale;
(2) Cadrele militare au datoria de a respecta principiile subordonării după
grade militare, a secretului militar, precum și a loialității față de țară;
(3) Structura sistemului național de apărare, pregătirea populației, a
economiei și a teritoriului pentru apărare, precum și statutul cadrelor
militare se stabilesc prin lege organică;
(4) Guvernul Regal are datoria de a adopta periodic o strategie națională
de apărare;
(5) Organizarea de activități militare sau paramilitare în afara autorității
statale este interzisă;
(6) Pe teritoriul Juclandiei nu pot intra, trece, staționa sau desfășura
operațiuni trupe ale unor state sau organizații străine.

TITLUL VII
DISPOZIȚII FINALE
ȘI REVIZUIREA CONSTITUȚIEI
ARTICOLUL 126 – INTRAREA ÎN VIGOARE
(1) Prezenta Constituție intră în vigoare la data de 1 mai 2015. La aceeași
dată, Constituția din 28 martie 2011, cu amendamentele din 23 august
2012 și 23 februarie 2014, este și ramâne în întregime abrogată;
(2) La data intrării în vigoare a prezentei Constituții, Adunarea Națională
Constituantă convocată la 29 decembrie 2014, autoarea acestei legi
fundamentale a statului, se consideră dizolvată.
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ARTICOLUL 127 – CONFLICTUL TEMPORAL DE LEGI
(1) Legile și toate celelalte acte normative adoptate înainte de aprobarea
prezentei Constituții rămân în vigoare, în măsura în care ele nu
contravin acesteia;
(2) Consiliul de Stat va face verificările de rigoare și are obligația ca în 3
luni de la intrarea în vigoare a prezentei Constituții sa propună spre
abrogare Marii Adunări Naționale toate legile și actele normative care
contravin acestui act fundamental.

ARTICOLUL 128 – DISPOZIȚII TRANZITORII
(1) Proiectele de legi și propunerile legislative în curs de legiferare se
dezbat și se adoptă potrivit noilor dispoziții constituționale;
(2) Instituțiile prevăzute de vechea Constituție, existente la data intrării în
vigoare a celei noi, rămân în funcțiune până la constituirea celor noi;
(3) Pentru asigurarea tranziției legislative, Marea Adunare Națională,
constituită la data intrării în vigoare a prezentei Constituții, va
nominaliza, în termen de 3 zile de la intrarea în vigoare, 12 membri
provizorii ai Consiliului de Stat, până la organizarea de alegeri. Regele
Juclandiei îi va numi în funcții în urma nominalizării prin decret regal.

ARTICOLUL 129 – REVIZUIREA CONSTITUȚIEI
(1) Revizuirea Constituției poate fi inițiată de Regele Juclandiei, la
propunerea Consiliului de Miniștri, de Consiliul de Stat, sau de cel
puțin o optime din numărul membrilor Marii Adunări Naționale;
(2) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Consiliul de
Stat cu o majoritate de două treimi din numărul total al membrilor
acesteia;
(3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei de către Marea Adunare
Națională, care adoptă proiectul de revizuire a Constituției cu o
majoritate de jumătate plus unu din numărul membrilor săi, în trei
voturi consecutive, la diferență de două săptămâni între ele;
(4) Dispozițiile prezentei Constituții privind caracterul independent,
suveran, unitar și indivizibil al statului juclandez, forma de
guvernământ (democrația parlamentară), integritatea teritoriului,
independența justitiei, pluralismul politic și limba oficială nu pot forma
obiectul revizuirii.
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(5) De asemenea, nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat
suprimarea sau restrângerea drepturilor și libertăților constituționale
ale cetățenilor sau a garanțiilor acestora;

ARTICOLUL 130 – REPUBLICAREA CONSTITUȚIEI
Legea de revizuire a Constituției se publică în Jurnalul Oficial în
termen de 10 zile de la data adoptării ei de către Marea Adunare
Națională. Constituția, modificată și completată, după adoptare, se
republică de către Guvernul Regal, cu reactualizarea denumirilor,
dându-se textelor o nouă numerotare, după caz.

