CERERE DE ADEZIUNE
A. Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare,
declar pe propria răspundere că:
• Îndeplinesc condițiile pentru dobândirea calității de membru PDU .
• În conformitate cu Art. 8, alin. 3 din Legea Partidelor Politice nr. 14/2003, republicată la 10 iunie 2015 nu sunt
membru al altui partid politic;
• Nu am promovat idei sau acțiuni cu caracter xenofob, rasist, antisemit sau extremist;
• Sunt de acord cu prevederile Statutului partidului, Regulamentul de aplicare a Statutului, Programul Politic și Codul
de Conduită, Constitutia și Legile Țării, Cartele și Tratatele Internaționale ratificate de România, și mă angajez să le
respect și să le promovez.
B. Sunt de acord să
1. respect procedurile interne ale partidului.
2. propun grupului PDU din care fac parte, acțiuni politice pe care le consider necesare;
3. mă implic activ sau inițiez proiecte politice în cadrul grupului din care fac parte.
4. promovez viziunea, misiunea, valorile, scopul și obiectivele, programul politic, doctrina si alte mesaje ale partidului;
5. comunic și promovez calitatea mea de membru PDU;
6. mă informez în mod activ cu privire la acțiunile partidului și să achit cotizația lunară;
7. mă plasez în afara oricărui conflict de interese;
8. dau dovadă de solidaritate și camaraderie față de ceilalți membri ai PDU, cât timp aceștia nu încalcă unul dintre
documentele PDU.
C. Sunt de acord ca datele mele de identificare și contact să fie utilizate pentru a primi materiale informative sau
înștiințări cu privire la diverse acțiuni ale partidului.
D. În conformitate cu dispozițiile art. 40 din Constituția României privind dreptul la liberă asociere, și având în vedere
acordul cu punctele A., B., C., D., solicit să ader la Partidul Diaspora Unita,trimit adeziunea la e-mail:
adeziuni@partidul-pdu.ro
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