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Cap.3 Patrimoniul Asociaţiei.
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STATUTUL ASOCIAŢIEI CIVICE
„Asociaţia Pentru Libertatea Românilor”
Cap. I
Denumirea, natura juridică, scopul, sediul, durata Asociaţiei.
Denumire si natură juridică
Art.1 „Asociaţia Pentru Libertatea Românilor” se constituie ca
fiind o organizaţie civică, cu caracter nepatrimonial, care funcţionează ca o
persoană juridică română de drept privat, cu scop nelucrativ, non-profit,
înfiinţată în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Scopul
Art.2 „Asociaţia Pentru Libertatea Românilor” îşi declară
independenţa faţă de: partide şi grupuri politice, organe sau organizaţii
guvernamentale sau ale administraţiei de stat, alte forme de asociere, contrare
principiilor şi valorilor promovate de Asociaţie şi care sunt cuprinse în
Constituţia României şi în Declaraţia universala a drepturilor omului.
Art.3 Constituirea „Asociaţiei Pentru Libertatea Românilor” are la
bază acordul de voinţă a membrilor fondatori cuprinşi în Tabelul din anexă,
având drept scop, promovarea şi apărarea valorilor democratice şi a drepturilor
şi a libertăţilor individuale ale omului şi de ajutor comunitar pentru persoane
defavorizate.
Sediul
Art.4 Asociaţia îşi are sediul în Bacău, str.Decebal, bl.6, et.3, ap.l
1, cod poştal 600283, conform contractului de comodat încheiat în data de
30.03.2009.
Asociaţia poate avea şi structuri de reprezentare în alte localităţi de
pe teritoriul României, ca filiale, şi poate deschide structuri similare şi în
străinătate.
Asociaţia se poate afilia la federaţii şi confederaţii asociative din
ţară sau străinătate, decizie care se adoptă în Adunarea Generală.

Durata
Art.5 Asociaţia va funcţiona pe termen nelimitat şi îşi va desfăşură
activitatea la nivel naţional, internaţional şi/sau local prin intermediul
structurilor sale componente.
Cap. II
Obiectivele, activităţile şi principiile Asociaţiei.
Art.6 Asociaţia are ca scop promovarea şi apărarea valorilor democratice, a
drepturilor şi libertăţilor individuale a persoanei şi de ajutor comunitar pentru
persoanele defavorizate.
În conformitate cu aceste valori ocrotite de lege,
Asociaţia îşi propune următoarele obiective:
a. militează pentru garantarea accesului liber şi neîngrădit la
exprimarea opiniilor, gândurilor, potrivit propriei credinţe, propriului sistem de
valori, prin viu grai, prin scris sau prin alte mijloace de comunicare în public.
b. interzicerea oricărei cenzuri, prin orice mijloace de constrângere,
care aduce atingere demnităţii şi libertăţii persoanei şi a comunităţii, privind
apartenenţa la limbă, obiceiuri, tradiţii şi credinţe.
c. militează pentru apărarea vieţii intime, familiale şi private.
d. promovarea şi apărarea valorilor dreptei credinţe strămoşeşti,
pentru manifestarea neîngrădită a convingerilor şi conştiinţei religioase şi
respingerea oricărei ingerinţe care ar putea să aducă atingere acestor valori.
e. garantarea libertăţii de asociere, de întrunire şi de manifestare (cu
respectarea legii) în spaţii publice cu dezbaterea unor acte normative sau
iniţiative legislative sau teme de interes social, public, local, cetăţenesc.
f. pentru garantarea egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi respingerea
discriminărilor şi constrângerilor de orice fel sub formă directă sau indirectă.
g. pentru apărarea dreptului la viaţă, protecţia copiilor, tinerilor,
bătrânilor, femeilor abuzate în familie sau în societate, categoriilor defavorizate,
a persoanelor cu handicap, cărora prin acte de constrângere le sunt încălcate
drepturile fundamentale ale omului.
h. garantarea informaţiilor şi datelor de ordin personal de către
instituţiile care au acces la ele şi le utilizează cu acceptul persoanei.
i. garantarea secretului în cazul utilizării serviciilor de comunicaţii
poştale, telefonie fixă, telefonie mobilă, internet sau asimilate lor.
j. respectarea libertăţii persoanei de a alege potrivit convingerilor şi
a valorilor sale în a utiliza, a accepta utilizarea unor instrumente electronice de
plată, de identitate (carduri, carnete auto, paşapoarte sau acte de identitate cu
microcipuri) şi respingerea oricăror forme de constrângere, de urmărirea fără
drept a persoanei.
k. militează pentru respectarea libertăţii persoanei de a decide
acceptarea sau respingerea implantării de microcipuri în/pe corpul uman, ca

sistem de evidenţă a populaţiei impus de autorităţile naţionale sau
internaţionale.
l. respingerea oricărei forme de constrângere sau urmărire a
persoanei, fară / drept şi fară o justă cauză şi reţinerea, arestarea, condamnarea,
sau îngrădirea accesului la libera circulaţie fară temei legal şi justificat a
persoanelor.
m. punerea sub învinuire fară a beneficia de un tratament echitabil
injustiţie,
n. respectarea dreptului privind egalitatea de şanse în alegerea profesiei,
locului de muncă, protecţie socială, educaţie, cultură şi religie,
o. neîngrădirea accesului la informaţii cu caracter public şi personal,
p. protecţia sănătăţii persoanelor şi a mediului înconjurător,
q. implicarea in elaborarea unor proiecte de lege supuse dezbaterilor
publice şi înaintarea lor spre aprobare Parlamentului României, cât şi înaintarea
unor propuneri de modificare a unor legi.
r. realizarea controlului civic în privinţa funcţionării cu transparenţă a
instituţiilor publice,
s. asigurarea transparenţei în funcţionarea instituţiilor publice locale sau
centrale.
t. implicarea cetăţenilor în elaborarea deciziilor şi politicilor publice în
rezolvarea problemelor comunităţii,
u. promovarea altor valori de interes public de ordin social, economic,
juridic, cultural, confesional.
Art.7 Pentru atingerea acestor obiective „Asociaţia Pentru Libertatea
Românilor” îşi propune o serie de activităţi care să vizeze:
a. activităţi de sensibilizare a opiniei publice privind cunoaşterea
drepturilor omului, privind cunoaşterea cadrului juridic care reglementează
drepturile şi libertăţile cetăţeneşti.
b. activităţi legate de atragerea de fonduri pentru realizarea
obiectivelor şi acordarea de ajutor persoanelor aflate în dificultate din punct de
vedere financiar şi de sprijin uman.
c. informarea cetăţenilor privind probleme de interes public,
d. monitorizarea autorităţilor publice locale şi centrale privind
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,
e. organizarea de evenimente, conferinţe, simpozioane, dezbateri pe
teme legate de obiectivele Asociaţiei, cu invitarea unor personalităţi ale vieţii
politice, culturale, sociale, religioase şi dezbateri cu cetăţenii şi reprezentanţii
autorităţilor publice locale şi centrale, pe teme de interes public, social,
economic, cultural şi religios.
f. îmbunătăţirea cadrului legislativ prin iniţierea unor proiecte de
lege sau amendamente la legile existente.
g. organizarea de dezbateri şi sondaje de opinie pe probleme de

interes public.
h. dezvoltarea de programe în regim de parteneriat cu autorităţile
publice locale sau centrale şi proiecte care să vizeze îndeplinirea obiectivelor
Asociaţiei.
i. instituirea unor distincţii anuale pentru activităţi civice, acordate
membrilor sau unor personalităţi ale vieţii publice.
j. susţinerea înfiinţării de noi organizaţii nonguvemamentale pentru
formularea şi apărarea intereselor cetăţenilor.
k. stabilirea de relaţii de colaborare cu alte organizaţii similare din
ţară şi/sau străinătate şi crearea de parteneriate.
1. sprijinirea şi apărarea membrilor şi voluntarilor Asociaţiei.
m. activităţi de informare şi educaţie civică şi creştină
n. activităţi de restaurare a sistemului de valori culturale, morale,
etice
o. alte activităţi care vizează realizarea obiectivelor Asociaţiei
conform legislaţiei în vigoare.

