
Procura

Avertisment : acest formular de procură trebuie utilizat doar în 
cazul în care reclamantul nu era reprezentat la momentul 
completării formularului de cerere sau în cazul în care reclamantul 
dorește să desemneze un alt reprezentant decăt cel desemnat în 
formularul de cerere deja transmis Curții. În cazul în care 
reclamantul este reprezentat în momentul introducerii cererii, 
trebuie utilizată procura care figurează la pagina 2 a formularului de 
cerere.

A.   Reclamant (persoană fizică) 
Această rubrică privește doar reclamanții persoane fizice. 
Treceți la rubrica B dacă reclamantul este o organizație. 

B.   Reclamant (organizație) 
Această rubrică trebuie completată doar dacă reclamantul este o societate, 
organizație neguvernamentală, asociație sau orice altă entitate juridică.

1. Nume

2. Prenume

3. Data nașterii

4. Cetățenie

5. Adresă

6. Telefon (inclusiv prefixul țării)

7. E-mail (dacă este cazul)

8. Sex

masculin 

feminin 

9. Nume

11. Data înregistrării sau înființării (dacă este cazul)

12. Domeniu de activitate

13. Sediu

14. Telefon (inclusiv prefixul țării)

15. E-mail

Z Z  L       L       A      A      A      A 

ex. 27/09/2012 Z Z L L A A A A 

ex.  27/09/2012 

Număr de referință 
Dacă ați primit deja un număr de referință cu privire la 
capetele de cerere în legătură cu care prezentați acest 
formular de procură, indicați-l mai jos.

10. Număr de înregistrare (dacă este cazul)

Etichete cu coduri de bare
Dacă ați primit deja din partea Curții Europene a Drepturilor 
Omului un lot de etichete cu coduri de bare, lipiți una din 
acestea în rubrica de mai jos.
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C.   Reprezentantul (Reprezentanții) reclamantului  

Avocat 

Explicați în rubrica de mai jos în ce calitate îl reprezentați pe 
reclamant sau ce legătură aveți cu acesta ori, dacă este vorba de 
o organizație, ce funcție oficială ocupați în cadrul acesteia.

16. Calitate / legătură / funcție

17. Nume

18. Prenume

19. Cetățenie

20. Adresă

21. Telefon (inclusiv prefixul țării)

22. Fax

23. E-mail

24. Nume

25. Prenume

26. Cetățenie

27. Adresă

28. Telefon (inclusiv prefixul țării)

29. Fax

30. E-mail

Procură
Reclamantul trebuie să îl împuternicească pe reprezentant să acționeze în numele său, semnând formularul de procură de mai jos 
(a se vedea documentul „Cum se completează formularul de cerere”).

Prin prezenta împuternicesc persoana desemnată mai sus în scopul de a mă reprezenta în procedura în fața Curții Europene a 
Drepturilor Omului în legătură cu cererea pe care am introdus-o, în baza articolului 34 al Convenției.

31. Semnătura reclamantului 32. Data

Z Z  L       L       A      A      A       A 

ex.  27/09/2012 

Completați această parte a formularului dacă îl reprezentați pe 
reclamant însă nu sunteți avocat.

Completați această parte a formularului dacă îl reprezentați 
pe reclamant în calitate de avocat.

Reprezentant care nu este avocat / Reprezentant al 
unei organizații
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