




Anexa nr. 1

Cerere de acreditare a observatorilor interni ai organizaţiei neguvernamentale__________________________*
la alegerile pentru membrii din Parlamentul European din anul 2014


	Subsemnatul________________________________**,___________________________***, în cadrul___________________________________*, solicit acreditarea la alegerile pentru  membrii din Parlamentul European din anul 2014, a persoanelor ale căror prenume, nume,  serie şi număr de act de identitate sunt cuprinse în tabelul anexat la prezenta cerere.
Anexez declaraţiile pe propria răspundere ale tuturor persoanelor pentru care solicit acreditarea, conform căreia acestea nu au apartenenţă politică.
Depun anexat1, adeverinţa eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă, conform căreia organizaţia neguvernamentală pe care o reprezint îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 73 alin. (3) din Legea                    nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.
_______________________________****

________________*****

___________________________________
* Se trece denumirea organizaţiei neguvernamentale;
** Se înscriu numele şi prenumele persoanei din conducerea organizaţiei neguvernamentale care face cererea;
*** Se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în organizaţia neguvernamentală;
1Adeverinţa poate fi depusă în original sau în copie;
**** Se semnează şi se aplică ştampila organizaţiei neguvernamentale;
***** Se trece data.


Anexa nr. 2
Cerere de acreditare a reprezentanţilor interni ai 
instituţiei mass-media__________________________*
la alegerile pentru membrii din Parlamentul European din anul 2014


	Subsemnatul________________________________**,___________________________***, în cadrul___________________________________*, solicit acreditarea la alegerile pentru membrii din Parlamentul European din anul 2014, a persoanelor ale căror prenume, nume,  serie şi număr de act de identitate sunt cuprinse în tabelul anexat la prezenta cerere.
Anexez declaraţiile pe propria răspundere ale tuturor persoanelor pentru care solicit acreditarea, conform căreia acestea nu au apartenenţă politică.
Depun anexat1, adeverinţa eliberată de Autoritatea Electorală Permanentă, conform căreia instituţia mass - media pe care o reprezint îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 73 alin. (4) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare.

_______________________________****

________________*****

_____________________________________
* Se trece denumirea instituţiei mass-media;
** Se înscriu numele şi prenumele persoanei din conducerea instituţiei mass-media care face cererea;
*** Se trece funcţia pe care persoana care face cererea o are în instituţia mass-media;
1Adeverinţa poate fi depusă în original sau în copie;
**** Se semnează şi se aplică ştampila instituţiei mass-media;
***** Se trece data.


Anexa nr. 3

DECLARAŢIE DE NEAPARTENENŢĂ POLITICĂ




Subsemnatul___________________________________________, posesor al actului de identitate________, serie______, nr._______________, CNP_____________________, declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declaraţii că nu am apartenenţă politică.


	________________*					                             _________________**







_____________________________________
* Se trece data;
**Se trece semnătura.
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BIROUL ELECTORAL __________________*)

ACREDITARE

	Având în vedere cererea înregistrată cu nr.____/___________ formulată de_________________________**), 
În temeiul prevederilor art. 73 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, Biroul Electoral __________________________*) acreditează ca observatori interni ai ______________________**) la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, pe dna/dl:
1.________________________***) _______________________****)
2.________________________***) _______________________****)
3...
4...
PREŞEDINTE,
____________________

Notă:
Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia şi în spaţiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate care a emis acreditarea.
________________________________________________
*) Se trece denumirea biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz; 
**) Se înscrie denumirea organizaţiei neguvernamentale care a formulat cererea;
***) Se înscriu numele si prenumele observatorului intern din partea organizaţiei neguvernamentale; 
****) Se înscriu seria şi numărul actului de identitate. 

Anexa nr. 5
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BIROUL ELECTORAL __________________*)

ACREDITARE

	Având în vedere cererea înregistrată cu nr.____/___________ formulată de_________________________**), 
În temeiul prevederilor art. 73 alin. (5) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, Biroul Electoral __________________________*) acreditează ca reprezentanţi interni ai ______________________**) la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2014, pe dna/dl:
1.________________________***) _______________________****)
2.________________________***) _______________________****)
3...
4...
PREŞEDINTE,
____________________

Notă:
Persoanele acreditate pot asista la operaţiunile electorale în ziua votării, începând cu ora 6,00 şi terminând cu momentul încheierii şi semnării de către membrii biroului electoral al secţiei de votare a procesului-verbal de constatare a rezultatelor votării în secţia respectivă, numai dacă prezintă actul de acreditare, care este valabil şi în copie. Acestea nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza în scris preşedintele biroului electoral în cazul constatării unei neregularităţi. Orice act de propagandă electorală, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, suspendarea acreditării de către biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare.
La biroul electoral al secţiei de votare, persoanele acreditate pot staţiona numai în spaţiul stabilit în acest sens în sala de votare de către preşedintele biroului electoral al secţiei de votare. Acreditarea permite accesul titularului acesteia şi în spaţiul special amenajat în acest sens la biroul electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau la biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate care a emis acreditarea.
______________________________________________
*) Se trece denumirea biroului electoral judeţean, al sectorului municipiului Bucureşti sau a biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate, după caz; 
**) Se înscrie denumirea instituţiei mass-media care a formulat cererea;
***) Se înscriu numele și prenumele reprezentantului intern al instituţiei mass-media; 
****) Se înscriu seria şi numărul actului de identitate. 

