Reteaua Politica
Statut
Capitolul 1.
Art.1
Constituire, Sediu, Membri Fondatori

1.1. Se constituie miscarea politica: Reteaua Politica, in temeiul legii nr. 14/2003.
1.2 Reteaua Politica este o asociatie cu caracter politic, la care are dreptul sa adere si
sa isi exercite in mod liber vointa politica, orice cetatean roman cu drept de vot.
Reteaua Politica va solicita statutul de Partid Politic in momentul in care va avea un
numar de 25.000 (douazecisicincimii) de membri aderenti.
1.3. Reteaua Politica isi va desfasura activitatea prin intermediul Internetului.
1.4. Reteaua Politica va avea sediul in Romania, Jud. Ilfov, Popesti-Leordeni, Str.
Cazanesti nr. 1C. Acest sediu va fi folosit doar pentru corespondenta oficiala si pentru
depozitatarea documentelor oficiale ale "Retelei Politice".
1.5. Reteaua Politica a fost fondata de catre:
 Octavian Marin
Au mai contribuit cu idei la doctrina "Reteaua Politica" , de asemenea avand calitatea
de membri fondatori:
- Sebastian Vasile Doroftei
- Ileana Mihaela Ionescu

Art. 2
Denumirea Organizatiei, Simbolul Organizatiei
2.1. Denumirea integrala a organizatiei este "Reteaua Politica", iar denumirea
prescurtata este "RPOL".
2.2. Simbolul Organizatiei ( Semnul distinctiv - Imaginea reprezentativa – Brandul )
este compus din 6 (sase) sageti colorate si orientate in directii relative, diferite, in sus.
2.3. Semnul electoral al organizatiei este identic cu semnul permanent.

2.4. Reprezentarea grafica a semnului permanent este parte integranta a prezentului
Statut (vezi Anexa 1).

Capitolul 2.
Art. 3
Organizarea RPOL
3.1. Reteaua Politica este o organizatie cu structura piramidala, bazata pe Linii
ierarhice.
Fiecare Linie a organizatiei va avea, de sus in jos, un numar de 10 ori mai mare de
membri fata de Linia anterioara.
Prima Linie va avea 10 membri. Membrii organizatiei situati in Prima Linie vor
reprezenta Reteaua Politica in relatiile cu tertii si se vor numi "Consiliul
Reprezentativ".
3.2. Comunicarea intre membrii RPOL se va face prin intermediul platformei de
internet: www.reteauapolitica.ro.
3.3. Fiecare membru al RPOL poate posta propria opinie politica sau poate initia
sondaje de opinie printre membrii organizatiei. Exprimarea opiniei online a unui
membru RPOL este posibila doar daca acesta din urma initiaza sondaje de opinie.
Astfel, viziunile politice nu pot fi comentate prin intermediul platformei de Internet.
3.4. Reteaua Politica garanteaza dreptul la propria viziune politica oricarui membru al
sau. Diversitatea de opinii este in viziunea RPOL principala forta politica a sa.
Sistemul de promovare in interiorul RPOL se bazeaza tocmai pe polarizarea opiniilor
diferite si pe promovarea acelor membri care sunt reprezentativi pentru anumite
curente politice ce au in spate sustinerea unui numar cat mai mare de membri.
3.5. Odata la 3 luni, orice membru RPOL are posibilitatea de a urca in Linia ierarhica
superioara pe baza voturilor obtinute de la sustinatorii sai din Linia ierarhica
inferioara.
3.6. Reteaua Politica va avea un numar maxim de 7 Linii Ierarhice, care pot cuprinde
un numar maxim de 11.111.110 membri.
3.7. Este obligatoriu ca, odata inscris in RPOL, sa-ti exprimi votul catre unul dintre
membrii RPOL din Linia imediat superioara.
3.8. Fiecare membru al RPOL, indiferent pe ce Linie Ierarhica se afla, poate controla
daca votul sau se duce catre acel membru din Consiliul Reprezentativ ( Prima Linie a
RPOL ) pe care doreste sa-l sustina. Acest control se poate face prin accesarea pe site
a linkului "Retea".

Art. 4.
Atributiile Consiliului Reprezentativ, Presedintele
4.1. Membrii Consiliului Reprezentativ vor reprezenta Reteaua Politica in Romania.
Oricare dintre Membrii Consiliului Reprezentativ este mandatat sa vorbeasca despre
Reteaua Politica.
4.2. Membrii Consiliului Reprezentativ pot candida pentru orice functie in stat.
4.3. Ordinea in care se pot inscrie pe listele de alegeri va fi data de pozitia acestora in
prima Linie a RPOL.
4.4. Dintre cei 10 membri ai Consiliului Reprezentativ, acela care va ocupa prima
pozitie in Ierarhia RPOL, va fi considerat PRESEDINTE.
4.5. Presedintele va fi schimbat de fiecare data cand un alt membru al primei Linii va
primi mai multe voturi decat acesta din Linia 2.
4.6. Presedintele va avea prima optiune de a candida la orice functie in stat.
4.7. Membrii RPOL cei mai bine plasati pot candida la functiile in stat.
Atat membrii Comitetului Reprezentativ, cat si Presedintele pot opta pentru a
nominaliza o personalitate publica care sa candideze in locul lor la o functie in stat.
Fiecare nominalizare de acest gen trebuie aprobata de catre membrii Comitetului
Reprezentativ cu o majoritate simpla de voturi (50%+1 - votul Presedintelui va fi
considerat dublu).
Procesul de nominalizare va fi public.
Inainte de a desemna pe altcineva, care sa candideze in locul sau la o functie in stat,
fiecare politician trebuie sa obtina acordul acestuia exprimat in scris.
Acest document va fi facut public odata cu voturile Membrilor Comitetului
Reprezentativ pe aceasta tema.
4.8. In situatia fericita in care Reteaua Politica poate nominaliza mai mult de 10
candidati la functiile in stat, atunci, acestia vor fi alesi dupa aceeasi regula privind
numarul de voturi: cei mai bine plasati dintre membrii RPOL din Linia 2.
4.9. Reprezentantii Retelei Politice care vor obtine functii in Stat, vor actiona (vota)
independent si transparent dupa propria constiinta.
4.10.Situatiile in care Reteaua Politica va fi reprezentata de decizia Consiliului
Reprezentativ vor fi exceptionale. Aceste situatii pot totusi exista, din acest motiv
vom defini aici ca aceasta se poate intampla doar in momentul in care votul individual
nu este posibil. (ex. sustinerea unui premier la formarea unui nou Guvern).
4.11.Deciziile in Comitetul Reprezentativ se iau cu o majoritate de voturi. Votul
Presedintelui va fi considerat dublu.

4.12. Comitetul Reprezentativ se va intruni de fiecare data va fi considerat necesar.
Oricare dintre membrii Comitetului Reprezentativ poate convoca sedinte.
4.13. Intrunirile Comitetului Reprezentativ vor fi considerate reprezentative daca vor
intruni un numar de 6 membri - fara presedinte, sau 5 membri - inclusiv presedintele.
4.14. Comitetul Reprezentativ poate lua in discutie:
- identificarea si propunerea in interiorul RPOL a unor sondaje pe teme economice si
politice relevante si de interes pentru populatie;
- identificarea diversitatii de opinii la nivelul celor 10 membri ai Comitetului
Reprezentativ si prezentarea acestora catre membrii RPOL in forma sintetizata;
- dezbateri pe diferite teme, argumentatie pentru pozitiile politice ale fiecarui
membru, fara obligativitatea de a ajunge la un consens.
4.15. Comitetul Reprezentativ are autoritatea de a emite puncte de vedere cu caracter
politic in numele RPOL. Reteaua Politica isi asuma aceste puncte de vedere, in logica
faptului ca au fost emise de o majoritate a membrilor sai reprezentativi. Aceste puncte
de vedere au doar caracter informativ. Membrii RPOL nu sunt obligati sa adere la
punctele de vedere ale Comitetului Reprezentativ, dar pot influenta aceste pareri prin
distribuirea votului lor catre alti membri RPOL aspiranti la promovarea in Prima Linie
RPOL.

Capitolul 3.
Art. 5
Scopul Organizatiei
5.1. Reteaua Politica este o organizatie cu scop politic care isi stabileste ierarhia in
mod democratic prin vot transparent. RPOL propune sistemului politic din Romania o
organizatie de tip nou, bazata pe politicieni independenti, cu viziune proprie, care
adera la acelasi sistem de promovare accesand platforma online:
www.reteauapolitica.ro.
5.2. Obiectivul pe termen mediu si lung al RPOL este acela de a atrage in randurile
sale cat mai multi cetateni cu drept de vot.
5.3. Dintre acestia, printr-un instrument electoral democrat, bazat pe mai multe linii
de electori, RPOL isi propune sa distinga pe aceia care dau dovada de intelegere a
realitatilor economice si culturale ale Romaniei si care sunt capabili sa le exprime atat
in nume propriu, cat si in numele celorlalti.
5.4. Scopul final este acela de a propune acesti oameni pentru ocuparea functiilor de
conducere in Romania.

Art. 6
Durata de functionare
6.1. Reteaua Politica se infiinteaza astazi, 7 februarie 2012, si isi propune sa
functioneze pentru o perioada nedeterminata.

Capitolul 4.

Art. 7
Membrii Organizatiei
7.1. Poate obtine calitatea de membru al RPOL orice cetatean roman cu drept de vot
care se inscrie pe www.reteauapolitica.ro .
7.2. Fiecare membru poate vota transparent, fara constrangeri, orice membru din Linia
superioara, a carui viziune politica este reprezentativa.
7.3. Membrii Retelei Politice vor avea obligatia sa colecteze si sa transmita mai
departe adeziunile membrilor RPOL pentru inregistrarea sa ca si Partid Politic.
7.4. Refuzul membrilor de a sustine transformarea RPOL in Partid Politic poate duce
la excluderea lor din randul organizatiei.

Art. 8.
Identificarea Membrilor
8.1. Deoarece Reteaua Politica este o miscare politica care isi desfasoara activitatea
aproape in totalitate online, membrii RPOL vor avea obligatia de a se identifica atunci
cand exista dubii in privinta identitatii lor sau atunci cand RPOL ajunge cu procesul
identificarii membrilor sai la ei.
8.2. Pentru identificare, RPOL va propune mai multe variante.
In situatia in care un membru nu este de acord cu niciuna dintre variantele de
identificare la distanta propuse de RPOL, atunci acesta poate fi solicitat sa se prezinte
la unul dintre sediile fixe ale RPOL si sa se identifice in fata unuia dintre
reprezentantii RPOL.
Se poate autentifica identitatea unui membru al RPOL si prin intermediul altor
membri anterior autentificati.
Acestia vor fi mandatati sa actioneze in numele RPOL si sa procedeze la identificarea
membrilor.
Fiind o Retea de tip piramidal, in principiu, procesul de identificare va fi facut pe
ramurile acestei piramide.
8.3. Reteaua Politica va colecta date cu caracter personal de la membrii sai.
8.4. Pana la inregistrarea sa ca si Partid politic, aceste date vor fi procesate de catre
Fondatorul RPOL - Octavian Marin, care s-a inregistrat in acest scop la Autoritatea

Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal , cu numarul
22077 / 10.02.2012.

Capitolul 5.

Art. 9.
Patrimoniu, Bunuri Materiale
9.1. Reteaua Politica nu va administra bunuri materiale.
9.2. Reteaua Politica functioneaza pe o platforma de internet pusa la dispozitie de
Fondatorul RPOL - Octavian Marin.
9.3. Niciun membru al RPOL nu va administra bunuri cu valoare sau bani. Membrii
RPOL nu trebuie decat sa se concentreze asupra promovarii propriilor viziuni politice
si economice.
9.4. Brandul "Reteaua Politica" este un brand privat, creat si promovat de catre
proprietarul sau, persoana fizica - Octavian Marin.
Site-ul de Internet: www.reteauapolitica.ro a fost astfel construit pentru a putea gazdui
spatii pentru publicitate.
Aceste spatii, precum si administrarea intregului concept, vor fi date in administrarea
unei societati comerciale.
Banii obtinuti din vanzarea drepturilor de autor asupra brandului "Reteaua Politica",
precum si din vanzarea spatiilor de publicitate, vor fi distribuiti incat sa acopere
cheltuielile de administrare ale intregului sistem si sa perpetueze imaginea publica a
RPOL.
De asemenea, pentru a stimula interesul de promovare al brandului, Societatea
Comerciala care va fi mandatata sa administreze conceptul (drepturile de autor), va
putea beneficia de profit de pe urma acestei activitati in limitele stabilite prin contract
cu detinatorul brandului, Octavian Marin.
9.5. Pentru promovarea brandului "Reteaua Politica" se poate apela la orice fel de
materiale de marketing cum ar fi: carti de vizita, flyere, stegulete, abtibilduri, mape,
filme de prezentare, colantari de masini, colantari pe geamuri, etc.
Toate aceste materiale vor putea fi achizitionate si folosite ca materiale de promovare
de catre orice cetatean roman si nu numai.
9.6. Eventualele donatii pe care le va primi "Reteaua Politica" vor fi administrate
transparent ( publicate pe pagina web ).
Absolut toate cheltuielile rezultate facute cu banii proveniti din donatii vor fi afisate
pe pagina de Internet a RPOL.
Eventualele bunuri imobiliare pe care Reteaua Politica le va primi spre folosinta, vor
fi folosite in mod transparent doar de "Reteaua Politica" sau pentru activitati de
sustinere ale RPOL. Cu toate acestea, nici Comitetul Reprezentativ, nici alt membru
al RPOL nu va avea dreptul sa decida asupra destinatiei acestor bunuri.

9.7. Politica de administrare a bunurilor prezentata mai sus are la baza principiul
potrivit caruia Politicienii trebuie sa faca Politica si sa fie feriti de tentatiile materiale.

Capitolul 6.
Art. 10
Programul Politic. Doctrina.
10.1. Programul Politic al RPOL are in vedere identificarea personalitatilor societatii
romanesti, din randul oamenilor fara expunere publica si de a ii promova in viata
politica activa.
Convingerea RPOL este ca, alegerea celor mai reprezentativi membri ai societatii si
punerea lor la conducerea societatii, va genera solutii practice ce se vor constitui ca
alternative viabile de management al tarii.
10.2. Doctrina RPOL are la baza principiile de TRANSPARENTA SI
INDEPENDENTA.
RPOL ofera societatii romanesti o miscare politica care sa transfere la nivelul
institutiilor statului caracterul sau transparent.
Totodata "Reteaua Politica", desi se constituie ea insasi ca si grup, doreste sa
promoveze un sistem care garanteaza independenta membrilor sai, astfel incat, daca
acestia vor primi mandatul de a conduce Romania, sa nu fie subordonati niciunui
interes, altul decat cel al Romaniei, asa cum este el vazut in viziunea lor.
10.3. Doctrina Transparentei si Independentei, pe care noi o propunem, poate ingloba
atat curente de opinie liberale, socialiste cat si crestin-democrate.
Solutia Politica pe care RPOL o ofera este aceea a echilibrului in aprecieri, a solutiilor
cu caracter divers acceptate din punct de vedere teoretic si aplicate pe realitatea
punctuala a Romaniei de la un moment dat.
10.4. Doctrina Transparentei si independentei, asa cum este ea in viziunea RPOL,
consideram ca este solutia cea mai potrivita pentru o lume care a desfasurat deja
nenumarate revolutii coordonate prin Internet si ai carei clase politice a ramas in
urma, organizandu-se prin intermediul unor sedinte cu usile inchise.
10.5. Doctrina Transparentei si Independentei, este potrivita acum pentru ca unele
corporatii au ajuns sa detina capitaluri uriase cu ajutorul carora fac jocuri politice.
Reteaua Politica va face un nou tip de Politica.
TRANSPARENTA SI INDEPENDENTA

Art. 11
Alegerile in interiorul Organizatiei
11.1. Sistemul de alegeri in cadrul RPOL este bazat pe un sistem piramidal de
electori.
RPOL va fi structurata in Linii ierarhice.
Vor fi maxim 7 Linii ierarhice.
11.2. Prima Linie va avea 10 membri, urmand ca fiecare Linie urmatoare sa aiba de
10 ori mai multi membri decat precedenta.
Partidul va avea atatea linii cate vor fi necesare pentru a cuprinde toti membrii sai.
Fiecare membru al RPOL, are obligatia sa acorde un vot unui membru situat in linia
imediat superioara. Astfel Reteaua Politica va putea cuantifica ce sustinere are fiecare
membru al sau din partea alegatorilor aflati in Linia imediat inferioara.

11.3. Alegerile propriu zise vor avea loc de 4 ori pe an.
11.4. Acestea se vor desfasura in datele: 15 ianuarie, 15 aprilie, 15 iulie, 15
octombrie, de fiecare data incepand cu ora 0.00.
11.5. In functie de numarul de voturi pe care le au membrii RPOL la ora alegerilor,
acestia vor promova sau vor retrograda dupa cum urmeaza:
20 % dintre membrii unei Linii vor retrograda , 2% dintre membrii unei Linii vor
promova.
11.6. In situatia in care dintr-o Linie, in afara celor 20% retrogradati in procesul de
alegeri, mai retrogradeaza si alti membri, atunci locul lor va fi ocupat de cei mai bine
plasati membri din Linia imediat urmatoare.

11.7. Cazuri speciale:
a. In urma unei operatiuni de alegeri, membrii care vor retrograda vor avea statut
preferential la urmatoarele alegeri, neputand retrograda.
O noua retrogradare a unui membru va putea fi posibila doar dupa un interval de 6
luni. In acest fel, respectivul membru va avea timp suficient pentru a aduna voturi pe
noua Linie pe care se afla.
b. In urma unei operatiuni de alegeri, membrii care vor promova nu vor avea statut
preferential la urmatoarele alegeri. Acestia trebuie sa-si asigure suficiente voturi
pentru a-si pastra pozitia in Linia superioara si poate chiar sa mai promoveze o
treapta.
c. Votul reprezinta singura obligatie a unui membru al Retelei Politice. Membrii care,
in urma unor alegeri, fie au promovat, fie au retrogradat sunt obligati sa acorde votul
lor unei persoane aflate pe Linia ierarhica superioara. Nealocarea unui astfel de vot
pana la urmatoarele alegeri le va aduce acestora retrogradarea in ultima Linie a
Retelei Politice.

Absenta votului pentru o perioada de 6 luni duce la excluderea din Reteaua Politica.
d. In situatia in care membrii ultimei Linii active nu beneficiaza de voturi ce provin
dintr-o Linie inferioara, promovarea acestora se va face dupa criteriile stabilite de
Consiliul Reprezentativ. Consiliul Reprezentativ va avea intreaga autoritate in
stabilirea acestor criterii, inclusiv dreptul de a decide prin tragerea la sorti.

NOTA IMPORTANTA:
Sistemul de Alegeri din interiorul RETEAUA POLITICA este TRANSPARENT, in
opozitie cu Prevederile Legii 14/2003 a Partidelor Politice, Art. 17 (3), care spune ca
votul trebuie sa fie secret.

Capitolul 7.
Art. 12
Organizatiile Teritoriale
12.1. Reteaua Politica prin forma ei de organizare, are caracter national.
12.2. Totusi pentru situatii exceptionale, Reteaua Politica va identifica si recunoaste
apartenenta teritoriala a membrilor sai in functie de localitatea in care locuiesc.
Pot fi in aceasta situatie membrii ai RPOL care doresc sa candideze la functii in
administratia locala.
Pentru functiile in administratia locala, RPOL va sustine candidaturile acelor membri
care sunt cel mai bine plasati in ierarhia generala a RPOL si care au locuinta de
domiciliu in respectiva localitate.
12.3. Pentru alegerile parlamentare, prioritate vor avea, asa cum este precizat anterior,
cei mai bine plasati membri din primele doua Linii superioare ale RPOL. Ei vor
beneficia, doar din punct de vedere legal, de suportul "organizatiei teritoriale" adica al
acelor membri care se regasesc in cicumscriptia electorala respectiva, dar si de
sustinerea RPOL in ansamblu.
12.4. Pe masura ce se vor inscrie in Reteaua Politica membrii cu domiciliul in diferite
zone ale tarii, aceste zone vor fi recunoscute ca avand Organizatii Teritoriale de catre
RPOL.

Capitolul 8.
Art. 13
Dispozitii Finale
13.1. Cei ce doresc sa adere la Reteaua Politica trebuie sa isi exprime acordul cu
privire la prevederile prezentului statut, sa il respecte si sa nu aiba actiuni in
contradictie cu acesta.

13.2. Statutul RPOL nu poate fi modificat de catre membrii sai.
Statutul RPOL poate fi modificat doar de catre fondatorul RPOL.
13.3. Orice modificare a statutului va fi adusa la cunostinta membrilor RPOL.
Daca in urma modificarilor statutului, vreun membru RPOL nu mai este de acord cu
noile principii de functionare, atunci acesta este liber sa paraseasca organizatia.
Continuarea activitatii in cadrul RPOL ( intelegand prin asta logarea la site de cel
putin 3 ori ) reprezinta acordul membrului cu privire la modificarea statutului RPOL.

Anexa 1.
Reprezentarea grafică a semnului permanent al RPOL

