Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate

CERERE DE ADEZIUNE
Subsemnatul/a, ______________________________________________, cetățean _________, născut(ă) la
data de _______________, identificat(ă) cu CNP _____________________________, act identitate ______
serie ______ nr.____________, domiciliat(ă) în țara/județul ____________________________________,
comuna/sectorul ________________________________, sat ____________________________________
strada _____________________________, nr. ______, bloc/scara/etaj/apartament _________________,
adresă email _____________________ telefon ____________________ cont pe rețele de socializare
facebook _________________________________________ twiter _______________________________
Alte conturi/rețele _______________________________________________________________________
în conformitate cu dreptul de asociere prevăzut la art. 40 din Constituția României, cunoscând prevederile
Statutului și Codului etic ale Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate și acceptându-le fără rezerve, îndeplinind
condițiile prevăzute de lege, solicit prin prezenta aderarea la Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate.
În conformitate cu dispozițiile alin.(3) al art. 8 din Legea partidelor politice nr.14/2003, cunoscând dispozițiile art.
322 privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, respectiv art. 325 privind falsul informatic din Codul penal,
declar pe propria răspundere că îndeplinesc condițiile prevăzute de Statutul Partidului Libertate, Unitate și
Solidaritate, pentru a deveni membru al acestuia:
1. Am drept de vot și dreptul de a mă asocia în partide politice
2. Ader la Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate și promovez scopurile prevăzute de Statutul
Partidului
3. Am exercițiul deplin al drepturilor politice și cetățenești
4. Nu sunt membru al unui alt partid politic
5. Nu am obținut lucrări, diplome sau alte titluri științifice prin plagiat sau furt intelectual
6. Nu am obtinut si nu am fost implicat(ă) în obținerea unor avantaje (ne)patrimoniale nejustificate
sau în cazuri de conflict de interese
7. Nu sunt in conflict de interese cu Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate
8. Accept fara rezerve Statutul și Codul Etic ale Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate
9. Nu am fost trimis in judecata pentru fapte penale si nu am fost condamnat penal dupa 1989
10. Nu am deținut niciodată și nu dețin nicio calitate în cadrul: Serviciului Român de Informații;
Serviciului de Informații Externe; Serviciului de Telecomunicații Speciale; Direcției Generale de
Informații a Apărării; Direcției de Informații Militare; Direcției Contrainformații și Securitate
Militară; Direcției Generale de Informații și Protecție Internă/Direcției Generale de Protecție
Internă; Direcției de Operațiuni Speciale; Direcției Generale de Protecție și Anticorupție (fostă
SIPA), unui alt serviciu de informații.
11. Nu am colaborat niciodată, în calitate de informator sau agent sub acoperire, cu niciuna dintre
instituțiile menționate la punctul 10

Data

Semnatura

____________________

________________________

Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate

12. Nu am deținut și nu dețin nicio calitate și nu am colaborat niciodată, în calitate de informator sau
agent sub acoperire, cu instituții din alte state având un obiect de activitate echivalent instituțiilor
menționate la punctul 10
13. Nu am transmis informații, scris sau verbal, organelor de Securitate
14. Nu am semnat un Angajament prin care am acceptat să transmit informații organelor de
Securitate.
15. Îmi exprim consimțământul ca datele mele personale furnizate prin inregistrarea in acest formular,
respectiv numele, prenumele, sat/comuna/sector, judetul, adresa de email si numarul de telefon
sa fie comunicate celorlalti membri ai comunitatii locale aferente/filialei judetene
16. Sunt de acord cu termenii și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Partidului
Libertate, Unitate și Solidaritate. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați:
www.ro.plus/termeni
Prefer să îmi desfășor activitatea în cadrul Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate:

☐ în localitatea și județul de domiciliu
☐ o altă adresă: judetul __________________________, comuna/sectorul ___________________, sat
_________________________________

strada

_________________________________,

nr.

_______, bloc/scara/etaj/apartament _________________
Precizez că

☐ nu am fost membru al nici unui partid politic

☐ am fost membru al Partidului ________________________________________________, în
perioada __________________, și am avut calitatea de ___________________________.
Declar pe propria răspundere, sub sancțiunea articolului 325 din Codul Penal privind falsul în declarații, că: Accept
fără rezerve Statutul și Codul Etic ale Partidului Libertate, Unitate și Solidaritate.
Mă angajez la plata cotizației lunare:

☐ în cuantum de 10 RON/lună

☐ solicit reducerea cuantumului cotizației (valabil pentru studenți, pensionari, persoane cu venituri reduse)
☐ optez pentru plata cotizației voluntare in valoare de 50 ron/luna.

Motivația pentru care doresc să devin membru al Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate este:
__________________________________________________________________________________________
Profesia ____________________________________ Ocupatia _______________________________________
Domeniul de activitate ________________________________________________________________________
Informațiile de mai sus despre ocupație, profesie și domeniul de activitate au doar rol statistic și nu condiționează
decizia de acceptare.
În scopul finalizarii procesului de aderare la Partidul Libertate, Unitate si Solidaritate, respectiv de a aduce la cunoștința celorlalti
membri din comunitatea județeană PLUS din care doriți să faceți parte faptul că doriți să aderați la PLUS, colectăm numele,
prenumele, sat/comuna/sector, judetul, adresa de email si numarul de telefon, CNP, seria si numar de buletin, profesia, ocupația.
Precizăm faptul că aceste date sunt cele furnizate de dumneavoastră prin înregistrarea pe acest formular. Dacă sunteți de acord
cu toate condițiile notate în prezenta cerere de adeziune, vă rugăm să ne confirmați prin semnatură, mai jos.

Data

Semnatura

____________________

________________________

