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Procura 
Atenție: Acest formular de procură nu trebuie utilizat decât în situația în care reclamantul nu avea desemnat un reprezentant la momentul completării formularului de cerere, sau dacă reclamantul dorește să numească un alt reprezentant decât cel desemnat în formularul de cerere înaintat deja Curții. Dacă reclamantul este reprezentat la momentul introducerii cererii, atunci trebuie completată rubrica C sau D a formularului de cerere.
Formularele de pe această pagină vor funcţiona corect doar cu Adobe Reader 9 sau versiunile ulterioare (descărcare disponibilă pe www.adobe.com).  Înainte de a-l completa, salvaţi local o copie a formularului utilizând Adobe Reader, apoi imprimaţi-l şi trimiteţi-l la Curte prin poştă.
Etichete cu cod de bare
Dacă ați primit deja din partea Curții Europene a Drepturilor Omului un lot de etichete cu cod de bare, lipiți una din acestea în rubrica de mai jos.
Număr de referință
Dacă ați primit deja din partea Curții un număr de referință pentru aceste capete de cerere, indicați-l în rubrica de mai jos.
1. Reclamant
1. The applicant
1.1. Persoană fizică
1.1. The applicant individual
Această rubrică îi privește doar pe reclamanții persoane fizice. Dacă reclamantul este o organizație, treceți la rubrica 1.2.
1. Nume
2. Prenume (toate)
5. Cetățenie
6. Adresă
7. Telefon (inclusiv prefixul țării)
8. E-mail (dacă este cazul)
ex. 31/12/1960 
3. Data nașterii
Z        Z          L         L         A         A        A         A
9. Sex
masculin
feminin
4. Locul nașterii
1.2. Organizație
1.2. The applicant organisation
Această rubrică trebuie completată doar dacă reclamantul este o firmă, organizație neguvernamentală, asociație sau orice altă persoană juridică. În acest caz, completați și rubrica 3.1.
10. Nume
11. Număr de înregistrare (dacă este cazul)
14. Sediu
15. Telefon (inclusiv prefixul țării)
16. E-mail
12. Data înregistrării sau înființării (dacă este cazul) 
ex. 27/09/2012 
Z        Z          L         L         A         A        A         A
13. Domeniu de activitate
2. Reprezentantul (Reprezentanții) persoanei fizice
2. Representative of the individual applicant
Dacă introduceți cererea în numele unei persoane fizice, dar nu sunteți avocat (ci, de exemplu, membru de familie, un prieten, un responsabil legal/tutore/curator), completați rubrica 2.1; dacă sunteți avocat și introduceți cererea în numele unei persoane fizice, completați rubrica 2.2. În ambele cazuri, completați și rubrica 2.3.
2.1. Reprezentant care nu este avocat
2.2. Non-lawyer
17. Calitate / legătură / funcție
18. Nume
19. Prenume
20. Cetățenie
21. Adresă
22. Telefon (inclusiv prefixul țării)
23. Fax
24. E-mail
2.2. Avocat
2.2. Lawyer
25. Nume
26. Prenume
27. Cetățenie
28. Adresă
29. Telefon (inclusiv prefixul țării)
30. Fax
31. E-mail
2.3. Procură
3.3. Authority
Reclamantul trebuie să îl împuternicească pe reprezentant să acționeze în numele său, semnând la rubrica 32; reprezentantul desemnat trebuie să confirme că acceptă reprezentarea, semnând la rubrica 34.
Prin prezenta împuternicesc persoana desemnată mai sus să mă reprezinte în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în legătură cu cererea mea introdusă în baza articolului 34 al Convenției.
32. Semnătura reclamantului
33. Data
ex. 27/09/2015
Z        Z          L         L         A         A        A         A
Prin prezenta accept să îl reprezint pe reclamant în fața Curții Europene a Drepturilor Omului în legătură cu cererea introdusă în baza articolului 34 al Convenției.
34. Semnătura reprezentantului
35. Data
ex. 27/09/2015
Z        Z          L         L         A         A        A         A
Comunicarea pe cale electronică între reprezentant și Curte
36. Adresă electronică (e-mail) pentru contul eComms (dacă reprezentantul este deja utilizator eComms, trebuie indicat e-mail-ul pe care l-a comunicat anterior Curții)
Completând această rubrică, vă angajați ca utilizator al sistemului
eComms.
3. Reprezentantul (Reprezentanții) organizației reclamante
3. Representative(s) fo the applicant organisation
Dacă reclamantul este o organizație, aceasta trebuie să fie reprezentată în fața Curții de către o persoană autorizată să acționeze în numele și pentru aceasta (de exemplu, un director sau oricare altă persoană împuternicită corespunzător). Indicați coordonatele reprezentantului la rubrica 3.1. 
Dacă reprezentantul mandatează la rândul său un avocat pentru a reprezenta organizația, completați de asemenea și rubricile 3.2 și 3.3.
3.1. Reprezentantul organizației
3.1. Organisation official
37. Calitate / legătură / funcție (anexați documente justificative)
38. Nume
39. Prenume
40. Cetățenie
41. Adresă
42. Telefon (inclusiv prefixul țării)
43. Fax
44. E-mail
3.2. Avocat
3.2. Lawyer
45. Nume
46. Prenume
47. Cetățenie
48. Adresă
49. Telefon (inclusiv prefixul țării)
50. Fax
51. E-mail
3.3. Procură
3.3. Authority
Reprezentantul organizației reclamante trebuie să îl împuternicească pe avocatul desemnat să acționeze în numele acesteia, semnând la rubrica 52; avocatul desemnat trebuie să menționeze că acceptă să reprezinte organizația, semnând la rubrica 54.
Prin prezenta împuternicesc persoana desemnată la rubrica 3.2. să reprezinte organizația la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu cererea introdusă în baza articolului 34 al Convenției.
52. Semnătura reprezentantului organizației
53. Data
ex. 27/09/2015
Z        Z          L         L         A         A        A         A
Prin prezenta accept să reprezint organizația la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în legătură cu cererea introdusă în baza articolului 34 al Convenției.
54. Semnătura avocatului
55. Data
ex. 27/09/2015
Z        Z          L         L         A         A        A         A
Comunicarea pe cale electronică între reprezentant și Curte
56. Adresă electronică (e-mail) pentru contul eComms (dacă reprezentantul este deja utilizator eComms, trebuie indicat e-mail-ul pe care l-a comunicat anterior Curții)
Completând această rubrică, vă angajați ca utilizator al sistemului eComms.
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