
Data validării de BPT:

Data validării de BPL:

Număr de înregistrare în registrul electronic  myPNL:  

Secţia de votare:Organizaţia cartier:

Organizaţia locală:Filiala teritorială:

Cod numeric personal:

E-mail:Telefon:

Prenume:Nume:

Informaţii personale

Judeţ:Localitate:

Apartament:Bloc:Nr.:Strada:

Adresă

CERERE DE ADEZIUNE

Alte informaţii

Ocupaţia:

Comisia de specialitate a PNL:

Profesia:

Copii: Starea civilă:

Religia:Naţionalitatea:

E-MAIL: secretargeneral@pnl.ro 
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Data completării, Semnătura,

Declar pe propria răspundere că:

Alte informaţii:

Care a fost motivul excluderii/suspendării din PNL?: 

Aţi fost exclus/suspendat din PNL ?         DA          NU

Aţi mai fost membru PNL ?         DA          NU

Aţi mai fost membru al altui partid politic după 1989?         DA          NU

În ce perioadă?:

În ce perioadă?:

Care?:

Solicitarea de înscriere, se motivează exclusiv pe adeziunea la principiile liberale, pe dorinţa de a milita pentru promovarea 
în viaţa publică a valorilor în care liberalii cred: libertatea individuală, respectul faţă de cetăţean şi familia sa, egalitatea 
şanselor, toleranţă faţă de convingerile religioase, garantarea proprietăţii private, economie de piaţă, coeziune economică 
şi socială, stat minimal etc.

Am citit Statutul Partidului Naţional Liberal, Regulamentul de aplicare al Statutului, Codul Etic şi sunt de acord cu toate
prevederile acestora.

Ar fi de datoria mea ca după dobândirea calităţii de membru PNL, să susţin moral şi material partidul, în vederea atingerii 
ţelurilor pe care şi le propune, fără a condiţiona această susţinere de favorizarea obţinerii de avantaje.

Datele mele de identificare şi contact corespund realităţii şi pot să fie utilizate pentru a primi materiale informative de 
partid sau înştiinţări cu privire la diverse acţiuni ale organizaţiei sau filialei.

Nu mă aflu în nici una din situaţiile în care îmi sunt restricţionate drepturile cetăţeneşti, nu am făcut parte din structurile 
represive ale Securităţii Române înainte de 1989 şi nu am avut relaţii de colaborare sub nici o formă cu Securitatea 
Română.

Recomandat de:Recomandat de:


