Partidul Națiunea Română
Data validării de BPL: ______________________
Data validării de BPT: ______________________
Numărul Secției de Votare: ___________________

CERERE DE ADEZIUNE
MEMBRU
Organizația Județeană: ______________________________

Număr de Înregistrare: _____________________

Organizația Locală:_______________________________

Informații personale
Nume:

Domiciliat: Oraș/Sector/Comuna:

Prenume:

Strada

Data nașterii:

Județ/Mun./Țara:

Act Indentitate: q C I

q Pasp. Seria

Nr.

Bl.

Ap.

Număr

Telefon (fix / mobil):
E-mail:

Declar pe propria răspundere că:
Am citit Statutul Partidului Națiunea Română, Regulamentul de aplicare al Statutului, Codul Etic și sunt de acord cu toate prevederile acestora.
Solicitarea de înscriere se motivează exclusiv pe adeziunea la principiile liberale, pe dorința de a milita pentru promovarea în viața publică a valorilor în care liberalii cred: libertatea individuală, respectul față de cetățean și familia sa, egalitatea șanselor, toleranță față de convingerile religioase, garantarea proprietății private, economie de piață, coeziune
economică și socială, stat minimal etc.
Datele mele de identificare și contact corespund realității și pot să fie utilizate pentru a primi materiale informative de partid sau înștiințări cu privire la diverse acțiuni ale
organizației.
Nu mă aflu în nici una din situațiile în care îmi sunt restricționate drepturile cetățenești, nu am făcut parte din structurile represive ale Securității Române înainte de 1989 și nu
am avut relații de colaborare sub nici o formă cu Securitatea Română.
Declar, de asemenea, că, în prezent, nu sunt membru al unui alt partid politic.

Data

Semnătura

Eliberat legitimație de membru seria ____ nr. ________________ la data ___/ ___/ _____

Președinte O.L.
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PNRo - BP

Partidul Națiunea Română
Activitate socio-profesională:
Profesia:

Funcție:

Angajator:

Activitate: r publică r privată Domeniul:

Ocupația:

De la - până la:

Ocupația:

De la - până la:

Nivel studii: r Elementare r Medii r Postliceale r Superioare r Postuniversitare (master) rDoctorat
Perioada:

Calificarea/diploma obținută:

Date personale:
Sex: r M r F

Naționalitate: r Român r Maghiar r German r Sârb r Rrom r Alta (specificați):

Stare civilă: r Căsătorit r Necăsătorit r Divorțat r Văduv

Copii:

Religia (specificați):
Veniturile familiei: r Sub 10,000 RON r 10,001 - 100,000 RON r peste 100,000 RON

Date suplimentare:
Ați mai fost membru al altui partid politic? r Nu r Da Care?
Partidul

Perioada

Partidul

Perioada

Domenii de interes (comisiile de specialitate):
Apartenența la alte organizații (specificați):

Alte date:

Recomandat de:

Recomandat de:

Organizația:

Organizația:

Funcția:

Funcția:

Data completării:

Semnătura:
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