GHIDUL ALEGĂTORULUI ROMÂN
DIN STRĂINĂTATE

Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților

11 decembrie 2016

Material informativ

INFORMAŢII GENERALE
CINE ȘI UNDE POATE VOTA ÎN STRĂINĂTATE?
•
•

•
•

Alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor vor avea
loc duminică, 11 decembrie 2016.
Votarea începe la ora 7.00, ora locală, şi se desfăşoară
până la ora 21.00, ora locală, în conformitate cu
prevederile legislației în vigoare.
Alegătorii care la ora 21.00 se află în sala în care se
votează pot să-şi exercite dreptul de vot.
Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii
corespunzătoare numărului cabinelor.

CADRU LEGISLATIV
Legile cadru privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru
Senat și Camera Deputaţilor sunt Legea nr. 208/2015 privind
alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale, cu
modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 288/2015
privind votul prin corespondenţă. Informaţii suplimentare
privind cadrul legislativ pentru alegerile parlamentare din anul
2016 se pot consulta pe pagina de web a Biroului Electoral
Central: http://parlamentare2016.bec.ro/legislatie/

CINE ARE DREPT DE VOT?
Au drept de vot cetăţenii români cu DOMICILIUL sau
REŞEDINŢA în străinătate, care au vârsta de 18 ani, împliniţi
până în ziua alegerilor inclusiv şi care nu au drepturile electorale
interzise.

Îşi pot exercita dreptul la vot în străinătate, cetăţenii români cu
DOMICILIUL sau REŞEDINŢA în străinătate. Aceștia pot vota:
• prin corespondență, dacă s-au înscris în Registrul electoral
cu această opțiune în termenul prevăzut de lege;
• la oricare dintre cele 417 secţii de votare organizate în
străinătate, în funcție de apropiere sau alte considerente de
ordin personal, pentru ceilalți alegători;
cetăţenii români cu DOMICILIUL sau REŞEDINŢA în
străinătate care în ziua votului se află în altă
localitate/țară decât aceea de DOMICILIU sau
REȘEDINȚĂ, pot vota la orice secție de votare din
străinătate, în funcție de apropiere sau alte considerente
de ordin personal.
CINE NU POATE VOTA LA SECȚIILE DIN
STRĂINĂTATE
Cetăţenii români care locuiesc în România și care în ziua
alegerilor se află în străinătate (în scop turistic, în călătorii de
afaceri, etc.) NU îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile
organizate în străinătate, ci, conform legii, doar la secţia de
votare din ţară, căreia îi sunt arondați.
Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, care
au confirmat primirea documentelor necesare exercitării
dreptului de vot prin corespondență

LISTA SECŢIILOR DE VOTARE
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Lista secțiilor de votare organizate în străinătate şi adresele
acestora pot fi vizualizate accesând pagina de web a Ministerului
Afacerilor Externe:
http://www.mae.ro/parlamentare-2016 sau paginile de web ale
misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României.

UNDE VOTEAZĂ CETĂŢENII ROMÂNI CU
DOMICILIUL SAU REȘEDINȚA ÎN STRĂINĂTATE
CARE ÎN ZIUA ALEGERILOR SE AFLĂ ÎN ROMÂNIA?
Cetăţenii români cu DOMICILIUL în străinătate care în ziua
votării se află în România NU pot să îşi exercite dreptul de vot
la secţiile de votare din ţară.
Cetățenii români cu REȘEDINȚA în străinătate care s-au înscris
în Registrul electoral cu adresa de REȘEDINȚĂ din străinătate
și care în ziua votării se află în România NU pot vota la secţiile
de votare din ţară.
Cetățenii români cu REȘEDINȚA în străinătate și
DOMICILIUL în România, care NU s-au înscris în Registrul
electoral cu adresa de reședință din străinătate și care în ziua
votării se află în România pot vota la secţiile de votare din ţară.

CUM VOTEAZĂ CETĂȚENII CARE S-AU ÎNSCRIS
ÎN REGISTRUL ELECTORAL
CU OPȚIUNEA VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ
Poşta Română va transmite cetățenilor români cu domiciliul sau
reședința în străinătate care s-au înscris în Registrul Electoral cu
opțiunea exercitării votului prin corespondenţă, cu conﬁrmare de
primire, cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor,
următoarele documente necesare votării:
• Un plic exterior autoadresat;
• Un plic interior;

•
•
•
•

Un autocolant cu menţiunea „votat”;
Certiﬁcatul de alegător;
Buletinul de vot prin corespondenţă;
Instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, inclusiv
termenul în care alegătorul trebuie să depună la poştă
opţiunea de vot exprimată.
Notă: Instrucţiunile privind exercitarea votului prin corespondenţă
pot fi găsite şi pe pagina de web a BIROULUI ELECTORAL
PENTRU VOTUL PRIN CORESPONDENŢĂ la linkul de mai jos:
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/20
16.11.11_instructiuni_vot_prin_corespondenta.pdf

Alegătorul care a conﬁrmat primirea documentelor necesare
votării prin corespondenţă NU îşi poate exercita dreptul de
vot la acel scrutin în cadrul unei secţii de votare.
Totodată, alegătorul care s-a înscris în Registrul electoral cu
opțiunea pentru votul prin corespondenţă trebuie să comunice de
îndată Autorității Electorale Permanente dacă documentele
necesare exercitării dreptului de vot prin corespondență au fost
pierdute, furate sau deteriorate din motive neimputabile lui sau
dacă acestea nu i-au parvenit până cel mai târziu cu 20 de zile
înaintea datei votării. Alegătorul aflat în această situație își va
putea exercita dreptul de vot la secția de votare, conform legii.

ASPECTE PROCEDURALE ALE
PROCESULUI DE VOTARE
Cetăţenii români care votează la secţiile organizate în străinătate
vor fi înscrişi pe listele suplimentare, cu excepția cetățenilor
români cu DOMICILIUL/REȘEDINȚA în străinătate care s-au
înscris în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul la secție.
Pentru a preîntâmpina votul multiplu, în toate secțiile de votare,
actele de identitate ale fiecărui alegător vor fi verificate prin
scanare, anterior votării, de către un operator de calculator.
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ACTELE ÎN BAZA CĂRORA ÎŞI POT EXERCITA
DREPTUL LA VOT CETĂŢENII ROMÂNI CU
DOMICILIUL STRĂINĂTATE
Potrivit prevederilor art. 83 alin (1) din Legea nr. 208/2015
cetăţenii români cu DOMICILIUL în străinătate îşi pot
exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de
identitate, valabile în ziua votării1:
• paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu;
• paşaportul simplu temporar, cu menţionarea ţării de
domiciliu;
• paşaportul simplu electronic, cu menţionarea ţării de
domiciliu.

ACTELE ÎN BAZA CĂRORA ÎŞI POT EXERCITA
DREPTUL LA VOT CETĂŢENII ROMÂNI CU
REŞEDINŢA ÎN STRĂINĂTATE
Potrivit prevederilor art. 83 alin (2) din Legea nr. 208/2015
cetăţenii români cu REŞEDINŢA în străinătate, îşi pot
exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de
identitate, valabile în ziua votării2:
• cartea de identitate;
• cartea electronică de identitate;
• cartea de identitate provizorie;
• buletinul de identitate;
• paşaportul diplomatic;
• paşaportul diplomatic electronic;
1
2

Art. 83 alin (1) din Legea nr. 208/2015
Art. 83 alin (2) din Legea nr. 208/2015

•
•
•
•
•

paşaportul de serviciu;
paşaportul de serviciu electronic;
paşaportul simplu;
paşaportul simplu electronic;
paşaportul simplu temporar.

Acestea trebuie însoţite de un document oficial emis de statul
străin privind stabilirea reşedinţei.
Tipurile de documente care atestă reședința în fiecare stat pot fi
găsite pe site-urile Ministerului Afacerilor Externe și ale
misiunilor diplomatice și consulare din statele respective.
ATENŢIE! Nu se poate exercita dreptul de vot în baza
titlului de călătorie!
ESTE NECESARĂ CARTEA DE ALEGĂTOR
ÎN STRĂINĂTATE?
La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 11
decembrie 2016 NU se utilizează cartea de alegător.

PENTRU A PUTEA VOTA TREBUIE SĂ AVEŢI ACTE
DE IDENTITATE VALABILE!
Ministerul Afacerilor Externe recomandă tuturor cetăţenilor
români cu documente româneşti expirate, pierdute sau furate săși reînnoiască/preschimbe din timp documentele cu care pot vota.
Pentru a obţine acte de identitate valabile, recomandăm să se
prezinte din timp la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor
consulare, sau să le solicite în România, după caz.

CUM POT FI OBŢINUTE ACTE DE IDENTITATE
VALABILE ÎN LOCUL CELOR PIERDUTE SAU CARE
ŞI-AU PIERDUT VALABILITATEA?
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•
•

În România, direct de la autorităţile competente;
Prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor
consulare ale României.

Notă: Paşapoartele nu pot fi eliberate prin procură.

SE POATE VOTA DACĂ LA ORA ÎNCHIDERII
MAI SUNT CETĂŢENI ÎN SECŢIA DE VOTARE?
DA. Alegătorii care la ora 21.00 se află în sala în care se
votează pot să-şi exercite dreptul de vot.

ATENŢIE!
SECŢIILE DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE NU VOR
AVEA SAU UTILIZA URNE SPECIALE (MOBILE)!

Pentru mai multe informaţii privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din
11 decembrie 2016, puteţi accesa site-urile următoarelor
instituţii:
Ministerul Afacerilor Externe
http://www.mae.ro/node/38740
infoalegeri2016@mae.ro
Biroul Electoral Central
http://parlamentare2016.bec.ro/
Biroul electoral de circumscripție 43
pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în
afara ţării
http://www.mae.ro/node/38738
Biroul electoral pentru votul prin corespondenţă
http://www.mae.ro/node/38739

IMPORTANT
Autoritatea Electorală Permanentă
•
•
•
•
•
•
•

Fiecare alegător îşi exprimă votul personal.
Votul multiplu este interzis.
Exercitarea votului în numele altui alegător este
interzisă.
Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret.
Orice control asupra modului în care votează un
alegător este interzis.
Participarea cetăţenilor la alegeri se face pe baza
liberului consimţământ al acestora.
Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra
unui alegător pentru a-l determina pe acesta să
participe sau să nu participe la alegeri.

www.roaep.ro
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