S-a cerut autentificarea prezentului act:

PROCURĂ
Subsemnatul/a .............................................................., cetăţean român, născut/ă la
data de ....................., în ..................................................., posesor al C.I./B.I./Paşaportului
seria ................... nr. ................................... eliberat/ă la data de ..........................., având
CNP ........................................, având calitatea de pensionar şi membru al asociaţiei mai
jos menţionate,
prin prezenta împuternicesc Asociaţia Naţională a Aviatorilor Pensionari,
persoană juridică, cu sediul în Bucureşti, sector 6, str. Ştefan Crişan, nr. 10, având
Certificat de înscriere ca persoană juridică nr. 34/12.04.2010, emis în baza Hotărârii
Judecătoriei Sectorului VI Bucureşti din data de 17.03.2010 în dosarul nr. 4769/303/2010,
reprezentată prin dl. Manolache Constantin în calitate de Preşedinte al acestei asociaţii
posesor al C.I. seria RR nr. 258018, având CNP 1560810401024,
pentru ca, în numele meu şi pentru mine, să îndeplinească toate formalităţile
impuse de legea română, în vederea FORMULĂRII ŞI SUSŢINERII ÎN INSTANŢĂ A
LITIGIULUI JUDECĂTORESC PRIVIND ATACAREA ORICĂREI DECIZII DE
RECALCULARE A PENSIEI EMISĂ PE NUMELE MEU ÎN BAZA LEGII nr. 119/2010,
privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.
Pentru îndeplinirea prezentului mandat, mandatarul mă va reprezenta cu depline
puteri în faţa instanţelor judecătoreşti competente din Romania precum şi în faţa
oricărei autorităţi şi organism internaţional, va semna şi va depune acţiunea privind
anularea/desfiinţarea juridică a oricărei Decizii de recalculare a pensiei mele emisă
în baza Legii nr.119/2010, va semna angajamentul juridic cu avocatul ales de acesta
şi va stabili toate clauzele contractului avocaţial încheiat în acest sens.
Mandatarul va stabili obiectul acţiunii judecătoreşti, va solicita şi administra
toate probele necesare susţinerii intereselor mele (inclusiv să facă declaraţii şi să
răspundă la interogatoriu în numele meu) având dreptul şi posibilitatea de a alege şi
promova orice formă de atac ordinară şi/sau extraordinară în faţa instanţelor
judecătoreşti din Romania şi la autorităţile şi organismele internaţionale în scopul
redobândirii de către mine a pensiei ocupaţionale anterioare obţinută în baza Legii
nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din
România. Acest mandat este valabil până la soluţionarea irevocabilă a litigiului în
faţa instanţelor române, în cursul căilor extraordinare de atac prevăzute de codul de
procedură civilă română, în faţa oricărei autorităţi şi instanţe internaţionale, inclusiv
în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului de la Strasbourg, precum şi în faţa
instanţelor din Romania (pe calea extraordinară a revizuirii) ulterior pronunţării
hotărârii internaţionale.
Mandatarul va putea să facă orice act de dispoziţie, va susţine sau retrage
acţiunea, inclusiv va putea să renunţe la judecată, în ceea ce priveşte litigiul
judecătoresc iniţiat de acesta în numele şi pe seama mea, va putea iniţia orice alt
litigiu având ca obiect Decizia de recalculare a pensiei mele emisă în baza Legii
nr. 119/2010, va legaliza şi investi cu formulă executorie hotărârile judecătoreşti
pronunţate şi va demara orice demers necesar în faţa oricărei autorităţi şi/sau
instituţii ale Statului Român în vederea punerii în executare a hotărârilor
judecătoreşti pronunţate.
Pentru ducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul va semna pentru
mine şi în numele meu oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.
Prezentul mandat este conferit cu titlu gratuit şi este valabil pană la revocarea sa expresă.
Redactată şi autentificată astăzi ................ de către .........................................., în 4 (patru)
exemplare, dintre care 3 (trei) au fost înmânate mandantului.
MANDANT,

