
 

 Lista semnăturilor de susţinere a membrilor fondatori pentru înfiinţarea  PARTIDULUI DACIA ETERNĂ  

Listă întocmită la data de ...................... 2011, în localitatea .............................................., judeţul (sectorul)................................................ 

Nr. 

crt. 
Nume  şi  prenume 

Act  de  identitate Data  naşterii 
Adresă Semnătură Denu- 

Serie Număr C.N.P. ZZ LL AA 
mire 
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Subsemnatul ………………………………………………….......……………………, cu domiciliul în localitatea ............................................................., judeţul (sectorul) ....................................................., str. ...................................................................................., nr. ............., 

bl. ..........., et. ......, ap. .........., legitimate cu actul de identitate .........., seria ............., nr. ............................, eliberat de ..........................................., la data de ............................, C.N.P. .........................................................., cunoscând dispoziţiile art. 292 Cod penal cu privire la falsul 

în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă care are un nr. de .............. poziţii corespund cu realitatea.  Declar că am luat la cunoştinţă şi m-am conformat prevederilor art. 19 din Legea nr. 14/2003, după cum urmează: 

(Legeanr.14/2003: Art.19-(1) Lista semnăturilor de susţinere trebuie să menţioneze obiectul susţinerii, data şi locul întocmirii, iar pentru susţinători trebuie să conţină numele şi prenumele, data naşterii, adresa, felul actului de identitate, seria şi numărul acestuia, codul 

numeric personal, precum şi semnătura.  Susţinătorii Partidului Poporului pot fi numai cetăţeni cu drept de vot. 

(2)  Lista va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care a întocmit-o, care să ateste autenticitatea semnăturilor, sub sancţiunea prevăzută de art. 292 din Codul Penal. 

(3)  Lista trebuie să cuprindă cel puţin 25.000 de membri fondatori, domiciliaţi în cel puţin 18 din judeţele ţării şi municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 700 de persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi municipiul Bucureşti. 

(4)  Fiecare listă va cuprinde persoane dintr-o singură localitate.  Listele vor fi grupate pe localităţi şi judeţe, pentru a se putea verifica prevederile alin.(3).)Semnătura: …………………..................................... 

 



 

 

Lista semnăturilor de susţinere a membrilor fondatoripentru înfiinţarea  PARTIDULUI DACIA ETERNĂ  

   Întocmită la data de  ...../…./……... în localitatea …………………………… judeţul (sectorul) ………..………. 

Nr. 

Crt. 
Nume şi Prenume Data 

naşterii 
Adresa Act de identitate Semnătura 

CI/BI Seria Nr. CNP 
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Declaraţie 

Subsemnatul ........................................, născut la data de ..................., domiciliat în localitatea ..................................., judeţul (sectorul) ....................., str. 
..........................................., nr. ......, bl. ........., et. ......, ap. ......, posesor al ...., seria ......, nr. ............., CNP ........................, cunoscând dispoziţiile art.292 din Codul Penal cu 
privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr de.................poziţii, corespund 
realităţii. Declar că am luat la cunoştinţă şi m-am conformat prevederilor Art.19 din Legea nr. 14/2003, după cum urmează:  

*1+ Lista semnăturilor de susţinere trebuie să menţioneze obiectul susţinerii, data şi locul întocmirii, iar pentru susţinători trebuie să conţină numele şi prenumele, data 
naşterii, adresa, felul actului de identitate, seria şi numărul acestuia, codul numeric personal, precum şi semnătura. Susţinătorii înscrierii unui partid politic pot fi numai 
cetăţeni cu drept de vot. 
*2+ Lista va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care a întocmit-o, care să ateste autenticitatea semnăturilor, sub sancţiunea prevăzută de art. 292 
din Codul penal. 
*3+ Lista trebuie să cuprindă cel puţin 25.000 de membri fondatori, domiciliaţi în cel puţin 18 din judeţele ţării şi municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 700 de persoane 
pentru fiecare dintre aceste judeţe şi municipiul Bucureşti. 
[4+ Fiecare listă va cuprinde persoane dintr-o singură localitate. Listele vor fi grupate pe localităţi şi judeţe, pentru a se putea verifica prevederile alin. *3+. 

Semnătura:………….………..…..……….………. 

 



 

 

 


