Un Timbru pentru Dreptate
Instrucţiuni de completare
Dacă ai ajuns aici, înseamnă că ai descărcat documentul. Îţi mulţumim, te felicităm şi te
rugăm să-ţi chemi prietenii să ni se asocieze.
1. Tipăreşte acest document.
2. Completează – cel mai bine cu pix albastru – câmpurile libere de pe prima pagină (ca în
actul cu care te identifici):
2.1 Nume, prenume
2.2 Adresa de domiciliu și, dacă e cazul, cea de reședință.
2.3 Actul de identitate cu care te identifici
2.4 Adresa de poștă electronică, dacă ai.
3. La sfârşitul petiţiei, trece data şi semnează.
4. Adaugă la cerere o copie a actului de identitate pe care l-ai menționat și o dovadă a
adresei tale.
5. Ai acum un pachet de acte care trebuie să conţină:


Cererea împreună cu petiţia (acest document), completat şi semnat (14 pagini)



Copie după cartea ta de identitate, sau după paşaportul tău



Dacă locuieşti în străinătate: act care dovedeşte unde locuieşti

6. Expediază acest pachet de acte prin una din metodele de mai jos:


Metoda preferată: în plic, cel mai bine recomandat, la adresa:
Avocatul Poporului
str. George Vraca nr. 8
Bucureşti sector 1, cod poştal 010146
Dacă faci aşa, e bine să încarci o poză a plicului tău, timbrat pentru dreptate, în
grupul Facebook „Timbru pentru Dreptate”



Sau: Prin fax, la numărul +40-21-3124921



Sau: Scanează cererea (toate paginile) şi actele de la punctele 4 şi 5 şi trimite-le ca
attachment la adresa: avp@avp.ro
Pune în copie (CC) info@untimbrupentrudreptate.eu ca să putem urmări ce se
întâmplă şi cu cererea ta.

Vezi pe verso explicații despre dovada reședinței

Dovada domiciliului sau a reședinței


Dacă locuiești în România: copia cărții de identitate este suficientă. Dacă ai viză de
reședință (popular: „flotant”), fă o copie față-verso căci viza se trece pe verso.



Dacă locuiești în străinătate: copie a cărții de identitate ori a pașaportului (paginile
relevante).
◦ Adaugă o copie după actul care atestă reşedinţa sau domiciliul tău. Aceste acte
sunt diferite de la ţară la ţară; în locul de unde ai descărcat acest document sau la
linkul de mai jos găseşti o listă. Este suficient unul din actele prevăzute acolo
pentru ţara în care locuieşti.

Exemplu de CI fără viză de reședință.
Dacă ar exista viza pe verso,
ar fi necesară copie față/verso

Exemplu pașaport

Lista cu documente pentru reședință, pe țări:
https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/omae500.pdf

