INSTRUCȚIUNI

COMPLETAREA ȘI CENTRALIZAREA LISTELOR DE
SEMNĂTURI “MARE ÎN EUROPA”
1. CUM COMPLETEZI CORECT LISTA?
1. Descarcă de pe www.mareineuropa.ro/www.georgesimion.ro, de pe e-mail sau cere la punctele din
orașul tău lista de semnături corespunzătoare și completează județul și localitatea din buletin sau de pe
mutație ta în căsuța din partea de jos a tabelului.
2. Completează lista:
a. De mână, cu majuscule;
b. Indicând toate datele așa cum apar ele în cartea de identitate a semnatarului.
3. Completează anexa atașată listei cu telefonul și, eventual, cu adresa de e-mail sau sugestiile
semnatarului pentru a ne asigura că procesul de numărare a voturilor din 26 mai nu este fraudat.
4. În cazul unei greșeli, lista se anulează, așadar completează lista cu mare atenție și, preferabil, cu actul
de identitate în față!
2. ATENȚIE! ȚINE CONT DE URMĂTOARELE REGULI:
1. Pe o listă pot semna persoane din localități diferite (indiferent de județ).
2. Listele NU pot fi completate de persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani.
3. La câmpul act de identitate se completează cu: CI (Cartea de Identitate), BI (Buletinul de Identitate )
sau CIP (Cartea de Indentitate Provizorie), după caz iar în pentru românii din Diaspora se acceptă și P
(Pașaportul)
3. INSTRUCȚIUNI DE CENTRALIZARE A SEMNĂTURILOR
1. Semnăturile se vor centraliza în fiecare capitală de județ de către membrii ai campaniei.
2. Dacă strângi semnături în zona ta, încearcă să convingi cel puțin 10 persoane (o listă) din sectia ta de
votare pentru a putea să organizăm rețele locale de voluntari și mobilizare la vot.
3. Poți trimite semnăturile prin poștă la adresa sediului oficial de campanie: București, oficiul poștal 6,
căsuța poștală nr. 51, împuternicit Alexandru Bordian.
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