Stimate cetățean român cu drept de vot !
De peste 27 de ani militez în cariera mea politică
pentru Suveranitatea României și bunăstare pentru români.
Am activat politic începând cu anul 1991, am fost ales:
consilier județean, deputat, primar al Brașovului de două ori
(1996-2004), din nou deputat și de două ori senator, până în
decembrie 2016.
Cumulat, am fost ales și am exercitat funcții de demnitate publică timp de 25 de ani.
Competențele dobândite, cursurile de specializare politică și administrativă precum
și experientele parcurse, CV-ul meu, le gasiți pe site-urile Parlamentului, sau pe paginile
personale, de site si FB.
Întreaga mea carieră a fost călăuzită de cinste, patriotism, competență, educație, și
instruire continuă.
Am dobândit o importantă experiență și expertiză politică și civică ce poate fi utilă
României și pe plan european.
În calitate de europarlamentar independent voi acționa pentru suveranitatea
României și a românilor, promovarea intereselor economice și a valorilor românești și
respectarea poporului român în UE.
Pentru a putea candida am nevoie de cel puțin 100.000 de semnături ale
susținătorilor în original.
Cu ajutorul semnăturilor de susținere ale Dvs., ale membrilor familiei, ale prietenilor,
ale colegilor, ale cunoscuților Dvs., aș putea candida.
Daca apreciați că vă pot fi util Dvs., românilor și țării, vă rog să mobilizați și pe alți
cetățeni cu drept de vot pe care îi cunoașteți să semneze pentru susținerea candidaturii
mele ca independent la Parlamentul Europen din partea României și să trimiteți listele cu
semnături, prin poștă, la adresa de mai jos a cabinetului.

Procedura pentru a primi formularele cu listele de susținători
Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți se vor prelucra conform
regulamentelor GDPR, exclusiv referitor la alegerile pentru Parlamentul European 2019.
A. Format electronic
Pentru a intra în posesia fişierelor „LISTA SUSŢINĂTORILOR” şi „PROCEDURA
DE COMPLETARE A LISTELOR DE SUSȚINĂTORI” (prezentul document), aveţi
la dispoziţie următoarele variante:
1.- Să le descărcați de pe site sau de pe pagina personală de Facebook.
La aceste adrese veți găsi înaintea campaniei electorale și propunerile de program
politic și intențiile de activitate în Parlamentul European ale posibilului europarlamentar
independent Ioan Ghișe.
2.- Să le solicitati prin e-mail la adresa audiente@ghise-ioan.ro specificând
numele și numărul de telefon mobil.
3.- Să le solicitați telefonic sau SMS specificând numele, numărul de telefon mobil
și adresa de e-mail.

B. Prin poștă fără cheltuieli suplimentare
Vă putem trimite noi direct prin poștă plicul cu listele de susținători.
Pentru această variantă, vă rugăm sa ne comunicați prin e-mail, telefon sau SMS
numele, numărul de telefon mobil, adresa de e-mail și adresa poștală.
În urma acestui demers veți primi prin POȘTĂ un plic cu liste de semnături pentru
completare și un plic timbrat pentru returul listelor de susținători completate, plic
inscripționat de noi, cu adresa Cabinetului Ioan Ghise, care se poate pune în orice cutie
poștală, fără nici o cheltuială suplimentară

Metoda de lucru pentru completarea și trimiterea listelor de susținători
Listele completate se trimit prin poștă sau se înmânează personal unui delegat.
Dacă numărul de liste este mare avem posibilitatea să vă trimitem un curier rapid la
adresa specificată, pe cheltuiala noastră.
Important!!!
La rubrica „ADRESA” din „LISTA SUSŢINĂTORILOR”, este de dorit să scrieti şi
numărul de telefon (preferabil mobil) şi adresa de e-mail (dacă aveți).
Prin completarea acestora susținătorul își exprimă acordul de prelucrare a datelor cu
caracter personal, conform regulamentelor GDPR, exclusiv referitor la alegerile pentru
Parlamentul European din 2019
Atenţie!!!
LISTA SUSŢINĂTORILOR este act oficial aflat sub incidenţa art.326 din Codul penal.
ESTE INTERZISĂ semnarea mai multor liste de către aceeaşi persoană.
UN ALEGĂTOR poate susţine prin semnătura sa un singur candidat şi poate
semna pentru el o singură dată.
DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE trebuie să fie completată şi semnată,
la data întocmirii listei, de către persoana care va strânge semnăturile.
Semnarea pe o listă de susținători nu implică obligația persoanei respective să și
voteze candidatul susținut.
O persoană poate strânge oricâte liste cu semnături ale susținătorilor candidatului
fiind obligat de lege ca pe fiecare listă să semneze declarația sa pe propria raspundere
pentru certificarea corectitudinii datelor din listă.
Dacă există greşeli în completarea unei rubrici, atunci acea rubrică trebuie tăiată,
anulată şi reluată numărătoarea în spaţiul următor, existând chiar posibilitatea ca cineva
să-şi completeze datele personale pe 2 rubrici.
Vă mulțumesc pentru susținere!
Să auzim de mai bine pentru români și România!
Cu stimă,
profesor Ioan GHIŞE,
candidat independent la Parlamentul European 2019
E-mail:

audiente@ghise-ioan.ro

Site:

www.ghise-ioan.ro

Facebook:

https://www.facebook.com/Ioan.Ghise.Senator/

Telefon/SMS/WAP: 0724307433
Adresa poștală: Cabinet prof. Ioan Ghișe, Brașov, str. Memorandului, nr. 33, CP 500045

