PARTIDUL DACIA ETERNĂ
CUM COMPLETAŢI LISTELE
Fiecare tabel are zece linii, câte o linie pentru fiecare susţinător.
Trebuie completate toate câmpurile dintr-o linie de tabel.
Lista va trebui să cuprindă în mod obligatoriu persoane din aceeaşi
localitate de domiciliu, înscrisă în actul de identitate al persoanei care
semnează. Dacă o persoană are domiciliul intr-o altă localitate, folosiţi o
altă listă!
Fiecare persoană poate să semneze o singură dată pentru susţinerea PDE.
După ce o persoană semnează, verificaţi cu actul său de identitate ca toate
informaţiile să fie corecte.
La rubrica “Nume şi prenume” se trece numele şi prenumele persoanei
cu majuscule.
In rubrica “Adresa” se trece adresa completă din actul de identitate al
persoanei respective.
La rubrica “Act de identitate se trece felul actului de indentitate, respectiv
buletin deidentitate ( BI ) sau carte de identitate ( CI )
Tabelul se completează de persoana care strânge semnăturile de susţinere,
după documentele de identitate ale persoanelor care susţin infiinţarea
partidului.
Dacă apare o greşeală la completarea datelor se barează poziţia respectivă
cu o linie orizontală.
Persoana care strânge semnăturile de susţinere va trebui să informeze
complet şi corect asupra scopului în care se strâng aceste semnături.

Subsolul tabelului se completează de către persoana care strânge
semnăturile, cu datele sale de identificare, din actul său de identitate, şi se
semnează. La numărul de poziţii se trece numărul de poziţii efectiv completate
corect din tabel. Dacă tabelul nu se completează cu 10 poziţii,
poziţiile rămase libere se barează.
Nu pot fi incluse pe tabel persoane minore.
Nu pot fi incluse pe tabel decât cetăţeni români.
Pot să dau propria semnatură de susţinere dacă eu strâng semnături?
Bineînteles că şi dumneavoastră puteţi să semnati în tabel ca sustinător, şi
de asemenea semnaţi în josul paginii în dreptul celui care le strânge. Dar nu
faceţi exces de zel şi semnaţi ca susţinător de mai multe ori, pentru că este
ilegal.
Dacă cineva îmi dă informaţii false sau minte că nu a mai semnat în trecut
pentru Partidul Dacia Eternă, ajung la puşcărie?
Nu, atâta timp cât dumneavoastră le cereţi să va dea informaţii reale şi nu
falsificaţi semnături cu bună ştiinţă, nu aveţi pentru ce vă teme.
Dacă o persoană ar dori să semneze, dar nu are un act de identitate cu ea,
ce pot să fac?
Folosiţi o foaie întreagă pentru acea persoană şi rugaţi-o să completeze ea
declaraţia pe propria răspundere din josul paginii.
Dacă o persoană se arată doritoare pentru a contribui la promovarea şi
legalizarea PDE, ce pot să fac?
În primul rând, sugeraţi acelei persoane să ne ajute pentru strângerea de
semnaturi. Dacă este de acord, daţi-i niste liste de la dumneavoastră, cu o

copie a acestui ghid. Se pot prelua de pe www.noidacii.ro .Tot de aici află
unde trebuie să le trimită.
În al doilea rând, daţi cât mai multe informaţii despre partid, despre
principiile şi valorile pe care le împărtăşim, şi cereţi-i să ia legătura direct
cu d-l Gheorghe Gavrilă Copil (Tel.0720127570, mail
gheorghegavrilacopil@yahoo.com)- va afla şi de la dânsul ce să facă cu
semnăturile după ce le-a strâns. Dar şi cel care i-a dat listele pentru a
strânge semnături, trebuie să-i dea toate explicaţiile, fie că aduce
semnăturile la el, fie că le va trimite prin poştă-adresa pentru această activitate
de adunare a semnăturilor este : Copil Maria, comuna Bezdead,
Str. Principală nr 236, judeţul Dămboviţa, c.p.137035
PACHETELE SE ALCĂTUIESC PE JUDEŢE PENTRU FIECARE
LOCALITATE ÎN PARTE IAR ACEST PACHET JUDEŢEAN VA AVEA
PACHEŢELE PENTRU FIECARE LOCALITATE CU O PAGINĂ
DEASUPRA LOR CU TOTALUL SEMNĂTURILOR DIN RESPECTIVA
LOCALITATE. ESTE OBLIGATORIU ŞI TOTALUL SEMNĂTURILOR
PE JUDEŢ-să nu existe judeţ cu semnături sub 700, dar pentru a avea
25.000 semnături trebuie să fie adunate cel puţin 1200 semnături de judeţ.
DACĂ O PERSOANĂ ESTE DIN ALT JUDEŢ, faceţi un pachet cu acest
judeţ. Nu refizaţi pe cei din alte judeţe.
DE CE AVEŢI NEVOIE?
De cât mai multe liste de semnături, pixuri, răbdare şi rugăciune.
Nu am imprimantă, ce pot face?
Rugaţi persoana care are liste să vă împrumute una până vă faceţi copii

xerox.
DE LA CINE CEREŢI SEMNĂTURI
Persoane cunoscute: rude, colegi, prieteni, vecini. Aceştia, în general, vor da
o semnatura doar pentru ca va cunosc, fiind foarte uşor de convins. Chiar
dacă vor fi şi cazuri de refuz, insistaţi altă dată!
Persoane necunoscute. Pe aceştia îi abordaţi în diverse locuri, le spuneti ce
vrem şi le cereţi o semnatură. Mulţumiţi întotdeauna pentru timpul acordat
şi amabilitatea de a sta de vorbă cu dumneavoastră, indiferent că o
persoană a semnat sau nu.
Pot sa iau semnătura de la absolut ORICE persoană?Semnăturile se pot strânge
numai de la persoanele cu drept de vot.
Membrii altor partide POT semna şi ei pentru sustine înfiintarea Partidului
Dacia Eternă.
Ce persoane nu au drept de vot?
Persoanele sub 18 ani (verificaţi data naşterii din actul de identitate)
LOCURI DE STRÂNS SEMNĂTURI DE LA NECUNOSCUŢI
Aveti voie să cereţi semnături oriunde pe domeniul public: trotuare,
parcuri, pieţe, gări, etc.
Puteţi sta pe o bancă publică, sau să adunaţi semnături într-un local privat,
în care vi se permite să puneţi o masă şi un scaun.
Dorim să vă mulţumim pentru ajutor. Fără sprijinul dumneavoastră, acest
partid nu ar putea deveni realitate.
Semnăturile sunt necesare pentru înfiintarea Partidului Dacia Eternă,
conform legii. Completarea şi semnarea listei nu face din persoana

respectivă membru al partidului şi nu îi crează vreo obligaţie faţă de acesta.
Calitatea de membru al partidului va fi obţinută după înfiinţare, numai de
cei care vor solicita acest lucru.
Sub lista de semnături se află următorul text:
Declaraţie
Subsemnatul ........................................, născut la data de ...................,
domiciliat
în localitatea ..................................., judeţul (sectorul) ....................., str.
..........................................., nr. ......, bl. ........., et. ......, ap. ......, posesor al ....,
seria ......, nr. ............., CNP ........................, cunoscând dispoziţiile art.292 din
Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că
toate
datele şi semnăturile cuprinse în prezenta listă, care are un număr
de.................poziţii, corespund realităţii. Declar că am luat la cunoştinţă şi mam
conformat prevederilor Art.19 din Legea nr. 14/2003, după cum urmează:
*1+ Lista semnăturilor de susţinere trebuie să menţioneze obiectul susţinerii,
data
şi locul întocmirii, iar pentru susţinători trebuie să conţină numele şi
prenumele,
data naşterii, adresa, felul actului de identitate, seria şi numărul acestuia, codul
numeric personal, precum şi semnătura. Susţinătorii înscrierii unui partid politic
pot fi numai cetăţeni cu drept de vot.
*2+ Lista va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a persoanei care a
întocmit-o, care să ateste autenticitatea semnăturilor, sub sancţiunea
prevăzută de

art. 292 din Codul penal.
*3+ Lista trebuie să cuprindă cel puţin 25.000 de membri fondatori, domiciliaţi
în
cel puţin 18 din judeţele ţării şi municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 700
de
persoane pentru fiecare dintre aceste judeţe şi municipiul Bucureşti.
*4+ Fiecare listă va cuprinde persoane dintr-o singură localitate. Listele vor fi
grupate pe localităţi şi judeţe, pentru a se putea verifica prevederile alin.
*3+.Semnătura:………….………..…..……….……….
Gheorghe Gavrilă Copil

