CERERE ADEZIUNE
in partidul

"DEMOCRATIE DIRECTA ROMANIA"

Subsemnatul(a), ______________________________________________ identificat(ă) cu
C.I./Pasaport seria _____nr. ______________, de cetatenie ___________________________
domiciliat(ă) în _______________________________________________________________,
numar de telefon ___________________, e-mail ____________________________________,
am citit și înțeles prevederile Statutului și Programului politic ale Partidului "Democrație Directă
România" și doresc să acționez, devenind membru al partidului, pentru realizarea scopului și
obiectivelor propuse, respectând documentele menționate mai sus, precum și celelalte
regulamentele aprobate pe baza dispozițiilor statutare.
Declar pe propria răspundere că nu am fost condamnat penal pentru infracțiuni săvârșite cu
intenție, că nu am avut calitatea de lucrător, colaborator sau asimilat ca colaborator al Securității
în conformitate cu prevederile legale în vigoare, că nu îmi este interzisă prin lege asocierea
politică, că nu am și nu voi promova idei sau acțiuni de rasism, xenofobie, antisemitism, că nu
am ocupat funcții politice de conducere retribuite în aparatul central al Partidului Comunist
Român, că în decursul ultimilor 5 ani nu am făcut parte din mai mult de 2 partide politice, că nu
m-am mutat dintr-un partid aflat în opoziție în altul aflat la guvernare sau într-o coaliție de
guvernare sau am devenit independent în timpul exercitării unui mandat obținut cu sprijin politic.
Declar pe propria răspundere, ca doresc sa am calitatea de*:
Membru și voi participa în mod constant la procesul de votare în cadrul partidului, în caz
contrar asumându-mi sancțiunile prevăzute în Statut.
Membru aspirant.
__________________________________________________________________________

* se noteaza cu "X" in dreptul casutei corespunzatorare

Declar pe propria răspundere că*:
la momenul actual nu am calitatea de membru al unui alt partid politic.
la momenul actual sunt membru al partidului ____________________________________ și
sunt de acord cu faptul că, potrivit legii, înscrierea în partidul "Democrație Directă România"
echivaleaza cu renunțarea de facto la calitatea de membru avută anterior în partidul
____________________________________
__________________________________________________________________________

* se noteaza cu "X" in dreptul casutei corespunzatorare

Data
______________

Semnatura
_______________________________
(numele si prenumele, semnatura)

Se completeaza de catre un membru DDR acreditat

.

DECLARAȚIE
Subsemnatul, ..................................., domiciliat în ....................................................................
.........................................................................................., posesor al C.I.(B.I.) seria .........
nr. ..................., declar pe propria răspundere că toate datele și semnătura cuprinse în prezenta
adeziune corespund realităţii.
Data………………

Localitatea ……………………..

Semnătura……………………..

