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Titlul: proiectul LEX  ACADEMICA 

 
Moto: 
Nihil sine Lex ! 
 
Introducere: 
România este victima unui derapaj al justitiei prin însăți forma ei instituțională. 
Separarea puterilor în democrație a fost suprimată prin captarea lor politică.  
Actuala legislație este concertată de amatori supuși conducerii lor de patid și speculând 
naivitatea unui popor needucat. 
 
Partidul Monarhist din România anunță lansarea  proiectului legislativ cu acoperire 
națională LEX ACADEMICA, cu scopul de a oferii o legislație pur românească, care 
prin forțele unite ale instituțiilor înalte de învățământ academic din România, a 
reprezentanților mediului de afaceri și a societății civile, să reinstaureze statul de drept.  
 
Conținut:  
Coduri, proceduri și legi coroborate în formă exhaustivă. 
 
Structura: 
Forul de conducere: 
• Christian Em. de HILLERIN, președinte PM23 tel: 0721 310 162 email: 

info@hillerin.de 
• Bogdan BĂRBULESCU, avocat baroul București, inițiatorul proiectului tel: 0722 

293 490 email: bogdanmbarbulescu@gmail.com 
• Daniel CIUREZ, Software development engineer, platforma on-line. tel: 0771 

101405 email: ciurysoft@gmail.com 
 

Forul consultativ:  
Comisia de cenzori și Grupurile de lucru alcătuite din personalități ale societății 
academice și executive ale științelor juridice. 
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Forul de coautori:  
Proiectul se desfășoară la nivel național. Peste 500 de juriști sunt invitați să colaboreze. 
• 5 Membrii ai Comisiei de cenzori, personalități ale Facultăților de drept. 
• 12 Grupuri de lucru arondate pe teme legislative. 

Fiecare Grup de lucru este compus din 24 de membrii teoreticeni (profesori, 
asistenți, consilieri, analiști)  
Fiecare Grup de lucru este asistat de 12 membrii practicieni (judecători, 
procurori) 
 

Studiul, propunerile, comentariile, textele articolelor de lege se postează pe paginile 
platformei. Dezbaterile se desfășoară on-line și se finalizează prin vot. Articolul nou 
formulat, acceptat de Cominia de cenzori se implementează în documentul final. 
 
Durata proiectului este estimată la 5ani, se va concentra pe elaborarea succesivă, 
completă a unei secțiuni.  
Volumul legislativ va fi prezentat expertizării Comisiei EU și parlamentului român spre 
promulgare. Pachetul de legi rămâne un izvor al dreptății și ordinei sociale și va fi un 
exemplu pentru țările uniunii europene. 
 
Transparență:  Ședințe periodice de informare a societății civile activă în participarea 
publică 
 
Finanțare:  Proiectul se preconizează să fie finanțat din fonduri europene. 
Pentru început facem apel la o colaborare voluntară. 
Coautorii noii legislații se vor putea mândrii cu aportul adus. 
 
Informații generale:  
Sediul Central: Str. Amurgului, nr. 91, Bucureşti 5 
Informații  tel: 0745 141 847;  Program: L-V; 9-18, cu preaviz. 
 
Contul bancar: Partidul Monarhist 
Banca BCR Ron;  IBAN: RO31RNCB0027156451380001 
Text: Sponsorizare Lex Academica 
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