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GHIDUL SEMNATARULUI 
 

CUM SE COMPLETEAZĂ LISTA? 

 

1. Lista se completează de mână, cu majuscule, lizibil, cu datele exacte de identitate 

ale fiecărui semnatar. Trebuie completate toate rubricile unui rând, în caz contrar 

semnătura nu este validă. 

2. O listă de semnături poate avea un singur semnatar (un singur rând completat) sau 

maxim 10 semnatari. Ex: o listă cu o singură semnătură (un singur rând completat), 

sau cu 6 rânduri completate este validă. 

3. Declarația de la baza tabelului trebuie completată și semnată de persoana care a 

strâns semnăturile. În cazul în care lista are un singur semnatar, tot acesta va 

completa acea declarație. 

4. În cazul în care datele completate într-o rubrică sunt greșite, tăiați tot rândul cu o 

linie și treceți la rândul următor, care va avea același număr de ordine cu rândul pe 

care l-ați tăiat. 

5. Indiferent de numărul semnăturilor colectate trimiteți-le prin poștă/curier la 

adresa Cabinet de Avocatură Benea Mihnea Alexandru, Șoseaua Iancului, Nr. 

82-84, Sector 2, cod 021727, OP. 39 , București. 

6. Semnăturile trebuie trimise în formatul original, pe hârtie, în care au fost colectate. 

Semnăturile NU pot fi colectate sau transmise online sau prin fax. 

7. DATA LIMITĂ până la care pot fi trimise semnăturile este 17 martie 2014. 

 

 
 Adresa de colectare și centralizare a listelor de semnături: 
 
 Cabinet de Avocatură Benea Mihnea Alexandru, Șoseaua Iancului, 
Nr. 82-84, Sector 2, cod 021727, OP. 39 , București. 
 
 
 

CUM PUTEȚI COLECTA NUMĂRUL MAXIM DE SEMNĂTURI? 
 

1.  Descărcați lista susținătorilorilor candidatului independent Iulian Capsali la alegerile 

pentru Parlamentul European din anul 2014, printați-o și completați-o (lista este 

disponibilă pe site-ul www.iuliancapsali.ro). 

2.  Strângeți semnături cu ajutorul membrilor familiei dumneavoastră: dați câte un tabel 

fiecărui membru cu drept de vot al familiei astfel încât acesta să strângă semnături de 

la prietenii și cunoscuții lui. 

3.  Strângeți semnături cu ajutorul colegilor de muncă: dați câte un tabel fiecărui coleg 

de serviciu astfel încât acesta să strângă semnături de la familia sa, de la prietenii și 

cunoscuții lui. 

http://iuliancapsali.ro/wp-content/uploads/2014/02/Lista_sustinatorilorilor_candidatului_independent_Iulian_Capsali_PE.pdf
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4.  Strângeți semnături de la vecinii de bloc, în cazul în care locuiți la oraș, sau de la 

vecinii dumneavoastră, în cazul în care locuiți la sat. Dați câte un tabel fiecărui vecin, 

astfel încât și el la rândul lui să strângă semnături de la familia, prietenii și cunoscuții 

săi, 

5.  Strângeți semnături de la membrii parohiei / pelerinii mănăstirilor unde participați la 

slujbe. 

6.  Trimiteți lista / listele de semnături pe care le-ați colectat, în original, prin Poștă sau 

curier, la adresa Cabinet de Avocatură Benea Mihnea Alexandru, Șoseaua Iancului, 

Nr. 82-84, Sector 2 București, până la data de 17 martie. 

7.  Preluați lista / listele de semnături, în original, de la toți aceia pe care i-ați informat 

despre demersul lui Iulian Capsali și care au strâns semnături pentru el, și trimiteți-le 

prin Poștă sau curier, la adresa Cabinet de Avocatură Benea Mihnea Alexandru, 

Șoseaua Iancului, Nr. 82-84, Sector 2, cod 021727, OP. 39 București, până la data de 

15 martie. 
 

 Pentru sugestii, comentarii sau nelămuriri nu ezitați să ne contactați. 

 
Persoană de contact: Eugen Jercan 
Telefon: 0720190081 
Email: secretariat@iuliancapsali.ro 
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