
 

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ 

 

HOTĂRÂRE  

pentru aprobarea modelului declaraţiei de acceptare a candidaturii, a modelului 

listei de candidaţi,  a modelului cererii de admitere a candidaturii independente, a 

modelului cererii de renunţare la candidatură şi a modelului certificatului 

doveditor al alegerii care vor fi folosite la alegerile pentru membrii din România 

în Parlamentul European din anul 2019 

 

 Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (2), alin. (5) lit. c), art. 17 alin. (2), art. 

19 alin. (4) și art. 52 alin. (3) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European, republicată, cu modificările ulterioare, 

 În temeiul art. 66 alin. (2) din Legea nr. 33/2007, republicată, cu modificările 

ulterioare, 

 

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1. - Se aprobă  modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii, modelul listei 

de candidaţi, modelul cererii de admitere a candidaturii independente, modelul cererii 

de renunţare la candidatură şi modelul certificatului doveditor al alegerii care vor fi 

folosite la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 

2019, prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. -  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, 

Daniel-Constantin Barbu 

Contrasemnează: 

Vicepreşedinte, 

Marian Muhuleţ 

 

Vicepreşedinte, 

                                                                                                               Zsombor Vajda 

 

Bucureşti,  

Nr. _____/_______________



 

Anexa nr. 1 

Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii care va fi folosit la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 

 

DECLARAŢIE 

de acceptare a candidaturii 

 

 Subsemnatul/a______________________________________________*), fiul/fiica lui 

___________________ (prenumele tatălui) și al  ___________________ (prenumele mamei),  

născut/ă la data de ___________________________ 

în________________________________________**), cetăţean _______________________, 

domiciliat/ă în_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________***), 

membru al ____________________________________________________________****), de 

profesie___________________*****),  având ocupaţia de ___________________******), declar 

prin prezenta că accept să candidez la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019 din partea _____________________________*******).  

 Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările 

și completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că întrunesc 

toate condiţiile prevăzute de lege pentru a candida. 

 

            Data                        Semnătura candidatului 

         
__________________                                                                                           ____________________ 
 

 

 

*) Se înscriu numele şi prenumele.  

**) Se înscriu localitatea şi statul. 

***) Cetăţenii români trec adresa înscrisă în actul de identitate, iar cei cu domiciliul în străinătate 

menţionează şi statul în care şi-au stabilit domiciliul; cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii 

Europene trec adresa din România.  

****) Se înscrie denumirea completă a partidului politic ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale al cărui/cărei membru este cel care face declaraţia sau, în cazul candidaţilor 

independenţi, menţiunea „Nu este cazul”. 

*****) Conform studiilor absolvite. 

******) Se înscrie activitatea desfăşurată la momentul efectuării declaraţiei. 
*******) Se înscrie denumirea completă a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, 

organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz, sau menţiunea „candidat 

independent”.



 

Anexa nr. 2 

Modelul listei de candidaţi care va fi folosit la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 

 

 

LISTA DE CANDIDAŢI 

ai ___________________________________________*)  

la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 

 

 
 

Nr. 

crt. 

Nume şi 

prenume 

Prenumele 

părinţilor**) 

Locul 

naşterii***) 

Data naşterii  Cetăţenia Adresa****) Apartenenţa 

politică*****) 

Ocupaţia ******) Profesia *******) 

1.          

2.          

3.          

...          

...          

...          

 

                        Data                                                                                                                                                   Semnătura conducerii 

                        _______________                                                                                                                            _____________________********) 

       

 

*) Denumirea abreviată şi completă a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după 

caz, care propune lista de candidaţi. 

**) Se înscriu prenumele tatălui şi prenumele mamei. 
***) Se înscriu localitatea şi statul. 

****) Pentru cetăţenii români se trece adresa înscrisă în actul de identitate, iar pentru cei cu domiciliul în străinătate se menţionează şi statul în care şi-au 

stabilit domiciliul; pentru cetăţenii celorlalte state membre ale Uniunii Europene se trece adresa din România. 

*****)  Se completează numai în cazul alianţelor politice sau electorale; se trece denumirea abreviată a partidului politic ori a organizaţiei cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale, după caz, al cărui/cărei membru este candidatul. 

******) Se înscriu activitatea desfăşurată la momentul întocmirii listei de candidaţi 
*******) Conform studiilor absolvite. 

********) Se semnează de către conducerea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale, după caz, sau de către persoanele împuternicite în mod expres pentru a le semna.



 

Anexa nr. 3 

 
Modelul cererii de admitere a candidaturii independente care va fi folosit la alegerile 

pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 

 

 
CERERE DE ADMITERE 

a candidaturii independente la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul 

European din anul 2019 

 

  

 

 Subsemnatul/a______________________________________________*), fiul/ fiica 

lui ___________________ (prenumele tatălui) și al  ___________________ (prenumele 

mamei),  născut/ă la data de _____________________________________ 

în________________________________**), cetăţean _____________________________, 

domiciliat/ă în______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________***), 

de profesie___________________****),  având ocupaţia de ___________________*****), 

vă solicit prin prezenta să îmi admiteți candidatura ca independent la alegerile pentru membrii 

din România în Parlamentul European din anul 2019.  

 

            Data                        Semnătura candidatului 

         

__________________                                                                         ____________________ 

 

 

 

*) Se înscriu numele şi prenumele. 

**) Se înscriu localitatea şi statul. 

***) Cetăţenii români trec adresa înscrisă în actul de identitate, iar cei cu domiciliul în 

străinătate menţionează şi statul în care şi-au stabilit domiciliul; cetăţenii celorlalte state 

membre ale Uniunii Europene trec adresa din România.  

****) Conform studiilor absolvite. 

*****) Se înscrie activitatea desfăşurată la momentul depunerii cererii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 4 

 

 

Modelul cererii de renunţare la candidatură care va fi folosit la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European din anul 2019 

 

CERERE 

de renunţare la candidatură 

 

 

 Subsemnatul/a______________________________________________*), fiul/fiica lui 

___________________ (prenumele tatălui) și al  ___________________ (prenumele mamei),  

născut/ă la data de ___________________________ 

în________________________________________**), cetăţean ______________________, 

domiciliat/ă în ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________***), 

membru al ____________________________________________________________****), 

de profesie___________________*****),  având ocupaţia de ___________________******), 

declar prin prezenta că renunţ să candidez la alegerile pentru membrii din România în 

Parlamentul European din anul 2019 din partea 

________________________________________*****). 

  

                  Data                Semnătura candidatului 

         

           ______________                                                                   ______________     
  

*) Se înscriu numele şi prenumele. 
**) Se înscriu localitatea şi statul. 

***) Cetăţenii români trec adresa înscrisă în actul de identitate, iar cei cu domiciliul în 

străinătate menţionează şi statul în care şi-au stabilit domiciliul; cetăţenii celorlalte state 

membre ale Uniunii Europene trec adresa din România. 

****) Se înscrie denumirea completă a partidului politic ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale al cărui/cărei membru este cel care face cererea, după caz, sau, în cazul 

candidaţilor independenţi, menţiunea „Nu este cazul”. 

*****) Se înscrie denumirea completă a partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale, 

organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, după caz, sau menţiunea „candidat 

independent” 

 

 

 

 

 

 



 

Anexa nr. 5 

Modelul certificatului doveditor al alegerii care va fi folosit la alegerile pentru membrii 

din România în Parlamentul European din anul 2019 

 

 
BIROUL ELECTORAL CENTRAL 

PENTRU ALEGEREA MEMBRILOR DIN ROMÂNIA ÎN PARLAMENTUL 

EUROPEAN DIN ANUL 2019 

 

CERTIFICAT DOVEDITOR  

al alegerii ca membru din România în Parlamentul European  

 

 

 Se certifică prin prezenta că doamna/ domnul _____________________________*), 

născută/născut la data de____________________ în _____________________________**)  

cetăţean _______________, domiciliată/domiciliat în________________________________ 
______________________________________________________________________***) 

având CNP_________________________________****), a fost aleasă/ales ca membru din 

România în Parlamentul European la alegerile din anul 2019. 

 

PREŞEDINTE 

            _______________________*****) 
 

 

__________________******) 

 

 

 

*)  Se înscriu numele şi prenumele. 

**) Se înscriu localitatea şi statul. 

***) Pentru cetăţenii români se trece adresa înscrisă în actul de identitate, iar pentru cei cu 

domiciliul în străinătate se menţionează şi statul în care şi-au stabilit domiciliul; pentru cetăţenii 

celorlalte state membre ale Uniunii Europene se trece adresa din România. 

****) Se completează doar pentru cetăţenii români. 

*****) Se înscriu numele și prenumele, semnătura preşedintelui Biroului Electoral Central şi 

se aplică ştampila Biroului Electoral Central. 

******) Se înscriu numărul de înregistrare şi data. 


