
 

 

VOTUL ELECTRONIC SAU VOTUL PRIN CORESPONDENTA? 

- Regulament     – 

Descărcați și completați formularul de înscriere, cu toate datele de contact solicitate și opțiunea dorită. 

După completare, vă rugăm să îl transmiteti la adresa sorana.greucean@advocacy.ro 

Depoziția scrisă va conține maximum 3 pagini. 

Termenul limită de depunere a depozițiilor este 17 aprilie 2015, orele 17.00, la adresa de email 
sorana.greucean@advocacy.ro.  

Înregistrarea audio/video ține loc de susținere verbală și poate fi prezentată în timpul audierii publice. 

Această soluție este destinată doar persoanelor care doresc să-și susțină verbal opinia, dar nu au 

posibilitatea de a participa fizic la eveniment.  

Depozițiile verbale sau înregistrările audio/video se vor susține/prezenta în timpul evenimentului, doar în 

urma transmiterii depoziției scrise, în termenul prevăzut. Atenție! Înscrierea și susținerea depoziției 

verbale sau înregistrarea audio/video este obligatoriu precedată de transmiterea depoziției scrise, până 

la data limită prevăzută de regulament. 

Pentru fișiere mai mari decât limita acceptată de email, puteți folosi un server (ex: www.wetransfer.com) 

sau, în cazul înregistrărilor video, un canal de redare video (ex: Youtube) și transmiterea linkului pentru 

vizualizare. 

Participanții sunt invitați să vină cu 30 de minute înaintea începerii evenimentului de audiere 

publică, pentru înregistrare. 

Vorbitorii vor fi invitați la microfon în ordinea înscrierii și transmiterii depoziției scrise, iar înregistrările 

audio/video vor fi intercalate repectând aceeași ordine menționată mai sus. 

Vorbitorii/inregistrarile audio/video vor avea la dispoziție un timp de maximum 2 minute. 

Membrii Comisiei de Experți pot pune întrebări clarificatoare vorbitorilor de la pupitru, în maximum 30 de 

secunde. Vorbitorii răspund concis, în maximum 1 minut/întrebare. 

Toate depozițiile verbale se înregistrează și se vor posta pe site-ul evenimentului, alături de depozițiile 

scrise corespunzătoare. 

Mass media și publicul larg vor avea rolul de observatori, în cadrul evenimentului de audiere 

publică. Procedura de audiere publică nu le permite acestora intervenții din sală sau intrări in dialog, în 

timpul ,,audierii vorbitorilor”. Se pot lua declarații/interviuri, în afara evenimentului propriu zis de audiere 

publică. 

Toți participanții, inclusiv mass media, vor primi, ulterior evenimentului, într-un interval de aprox 10 zile, 

raportul sinteză al evenimentului, la adresa electronică indicată în formularul de înscriere. 

Întocmit, 

Comisia de Inițiere a Audierii Publice 
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