
    F E D E R A Ţ I A   N A Ţ I O N A L Ă “OMENIA”
a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România

Str. Amurgului 53, Sector 5, Bucuresti,  cod poştal 051983
Tel/Fax:021/423.1749; 021/456.3699

E-mail: fn.omenia@yahoo.com; www.fn-omenia.ro
Persoană juridică non profit; cod fiscal 12437816

       CEC BANK Ag. Alexandria, Bucuresti -  RO72 CECE B502 30RO N254 6991

DECLARATIE

Statutul Federatiei Nationale “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale
Pensionarilor din Romania, stipuleaza la art.1 ca aceasta este un organism
reprezentativ, consultativ, de interes public, autonom, neguvernamental, nepolitic.

Dupa congresul Extraordinar al Federatiei din 20 aprilie 2007, prin
documentele adoptate, Strategia de dezvoltare pentru perioada 2007-2011 si
Declaratia de principii, prin masurile luate de Biroul Permanent si Comitetul
Director s-a respectat cu strictete caracterul nepolitic al intregii activitati.

Colaborarea cu partidele politice sau parlamentari s-a desfasurat si se va
desfasura numai pentru sustinerea proiectelor legislative care vizeaza persoanele
varstnice. Exemplificam in acest sens, activitatea desfasurata pentru includerea
propunerilor noastre in Ordonanta de urgenta nr.28/2006, aprobata prin Legea
266/2006.

Colaborarea cu organele publice ale administratiei centrale si locale,
indiferent de partidele politice care sunt la guvernare are loc potrivit art.51 din
O.G.26/2000 in scopul obtinerii de fonduri nerambursabile destinate pentru
realizarea de catre C.A.R.P-uri a proiectelor de asistenta sociala si medicala a
persoanelor varstnice, realizarea unor obiective ca centre de zi si camine pentru
batrani, cantine sociale etc.

Sponsorizarile primite de Federatie sau C.A.R.P.-uri din partea unor
organizatii sau persoane, vor avea la baza prevederile Legii nr.32/1994,
completata cu O.G. nr.36/1998 si nu vor fi acceptate daca vor fi conditionate de
implicarea noastra in activitati sau actiuni de natura politica.

Biroul Permanent a aprobat in unanimitate, in sedinta din 09.10.2007,
prezenta declaratie, in scopul eliminarii oricarei suspiciuni in privinta activitatii si
caracterului apolitic al Federatiei noastre.
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