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În data de 25 mai 2014, vor avea loc alegeri pentru membrii 
din România în Parlamentul European. 
Votarea începe la ora 7.00, ora locală şi se desfăşoară până la 
ora 21.00, ora locală, când secţia de votare se închide. 
 
Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European se face în baza Legii nr. 33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul 
European, republicată, cu modificările ulterioare.  
 

Cine are drept de vot la alegerile  
pentru membrii din România în Parlamentul European? 
 
Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în 
ziua alegerilor inclusiv; 
Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, având 
domiciliul sau reşedinţa în România şi care s-au înscris în 
lista electorală specială pentru alegerea membrilor din 
România în Parlamentul  European. 
Nu au drept de vot debilii şi alienaţii mintal puşi sub 
interdicţie şi persoanele care, în ziua alegerilor, sunt 
condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la 
pierderea drepturilor electorale. 
Atenţie! Cetăţenii români care se înscriu pe listele electorale 
ale altui  stat membru al UE nu pot vota pentru desemnarea 
reprezentanţilor României în Parlamentul European. Ei pot să 
aleagă numai reprezentanţii ţării în a cărei listă s-au înscris. 
 
Dacă în ziua votului sunt în străinătate, ca turist, pot 
vota? 
Da, cetăţenii români care în ziua alegerilor se află în 
străinătate, în scop turistic, pot vota la orice secţie de 
votare organizată în străinătate! 

Unde votează cetăţenii români cu domiciliul sau 
reşedinţa în străinătate sau cei care 

în ziua alegerilor se află în străinătate? 
 
Cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, 
dar şi cei aflaţi în ziua alegerilor în străinătate, pot să îşi 
exercite dreptul de vot, în baza unui act de identitate valabil, 
la orice secţie de vot organizată în străinătate. 

 
 

Lista secţiilor de votare organizate în străinătate poate fi vizualizată 
accesând pagina de web a Ministerului Afacerilor Externe sau pe 
cele ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României. 
 

Pe ce fel de liste vor fi înscrişi cetăţenii  
români din străinătate? 

 
Cetăţenii români care votează la secţiile organizate în 
străinătate vor fi înscrişi pe listele electorale suplimentare. 

 
Cine mai poate vota la secţiile de votare  

organizate în străinătate? 
 
Alegătorul comunitar care în ziua alegerilor se află în 
străinătate îşi poate exercita dreptul de vot la orice secţie de 
votare, în baza documentului de identitate valabil, numai 
dacă se regăseşte în tabelul care cuprinde alegătorii 
comunitari înscrişi în listele electorale speciale, întocmit de 
Autoritatea Electorală Permanentă. 
 
Atenție!  
 

SECȚIILE DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE NU VOR 
AVEA SAU UTILIZA URNE SPECIALE! 
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Care sunt actele în baza cărora se poate vota  
la secţiile de votare organizate în străinătate? 

 
Cetăţenii români aflaţi în ziua alegerilor în străinătate îşi pot 
exercita dreptul de vot la secţiile de votare organizate în 
străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de 
identitate:  

• cartea de identitate, cartea de identitate provizorie; 
• cartea electronică de identitate;  
• buletinul de identitate; 
• paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic 

electronic; 
• paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu 

electronic; 
• paşaportul simplu, paşaportul simplu temporar; 
• paşaportul simplu electronic. 

 
Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate îşi pot exercita 
dreptul de vot la orice secţie de votare organizată în 
străinătate, în baza unuia dintre următoarele acte de 
identitate: 

• cartea de identitate provizorie;  
• paşaportul diplomatic, paşaportul diplomatic 

electronic; 
• paşaportul de serviciu, paşaportul de serviciu 

electronic;  
• paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic;  
• paşaportul simplu temporar. 
 

 
 
 
 
 

Se poate vota dacă la ora închiderii  
mai sunt cetăţeni în secţie? 

 
Da. Persoanele care la ora 21.00 se află în sala în care se 
votează pot să-şi exercite dreptul de vot. 
 
Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, dacă în ziua 
alegerilor se află în România, îşi pot exercita dreptul de vot 
la orice secţie de votare organizată în ţară. 

 
Este necesară cartea de alegător în străinătate? 

 
La alegerile pentru Parlamentul European din 25 mai 2014 
NU se utilizează CARTEA DE ALEGĂTOR. 
 

NU PUTEŢI VOTA CU TITLU DE CĂLĂTORIE! 
 

NU PUTEŢI VOTA ÎN LIPSA UNUI ACT DE 
IDENTITATE VALABIL! 

 
Ministerul Afacerilor Externe recomandă tuturor cetăţenilor 
români cu documente româneşti expirate sau lipsă să se 
prezinte din timp la sediile misiunilor  diplomatice sau 
oficiilor consulare, pentru a obţine acte de identitate valabile. 
 

Cum pot fi obţinute acte de identitate valabile, în locul 
celor pierdute sau care şi-au pierdut valabilitatea? 

 
1.    În ţară, direct de la autorităţile competente; 
2. Prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor 
consulare ale României. 
Notă: Paşapoartele nu pot fi eliberate prin procură. 
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Important! 
 
 Asiguraţi-vă ca actele dumneavoastră de identitate şi cele de 
stare civilă româneşti sunt în bună stare şi valabile. 
 
Adresaţi-vă ambasadei/consulatului cel mai apropiat în 
cazul în care vă confruntaţi cu probleme consulare. 
 
Comunicaţi prezenţa dumneavoastră în străinătate la oficiul 
consular competent. 
 
Furnizaţi toate actele care sunt necesare pentru fiecare tip 
de situaţie în care solicitaţi sprijinul ambasadei/oficiului 
consular. 
 
Important!  
 
Fiecare alegător îşi exprimă votul personal.  
 
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. 
 
 
 

Ministerul Afacerilor Externe  
 

• stabileşte şi numerotează, prin ordin al ministrului 
afacerilor externe, secţiile de votare din străinătate;  

• organizează secţiile de votare din străinătate din punct 
de vedere logistic; 

• distribuie birourilor electorale ale secţiilor de votare din 
străinătate: buletinele de vot, ştampilele de control, 
ştampilele cu menţiunea «VOTAT», precum şi celelalte 
materiale necesare procesului electoral; 

• propune Autorităţii Electorale Permanente acreditarea 
observatorilor externi şi a reprezentanţilor mass-media 
străine; 

• asigură, împreună cu Autoritatea Electorală 
Permanentă, personalul tehnic auxiliar la Biroul 
electoral pentru secţiile de votare din străinătate; 

• asigură sediul Biroului electoral pentru secţiile de votare 
din străinătate; 

• predă Autorităţii Electorale Permanente dosarele 
cuprinzând listele electorale utilizate în cadrul secţiilor 
de votare din străinătate; 

• desemnează prin intermediul șefilor misiunilor 
diplomatice preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor 
de votare din străinătate; 

• propune persoane cu o bună reputaţie şi fără 
apartenenţă politică ca membri ai birourilor electorale 
ale secțiilor de votare în cazul în care desemnările 
partidelor politice sunt insuficiente.  
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Autoritatea Electorală Permanentă  
 

• comunică organismelor electorale sau autorităţilor 
competente informaţiile primite de la autorităţile cu 
responsabilităţi similare din celelalte state membre 
ale UE privind alegătorii resortisanţi şi persoanele 
eligibile comunitar; 

• transmite tabelul cuprinzând cetăţenii români care îşi 
exercită dreptul de vot la alegerile pentru 
Parlamentul European din alt stat membru al 
Uniunii Europene, precum şi tabelul cuprinzând 
alegătorii comunitari înscrişi în listele electorale 
speciale, prin intermediul Ministerului Afacerilor 
Externe, Biroului Electoral nr.48 pentru secţiile de 
votare din străinătate; 

• acreditează, la propunerea Ministerului Afacerilor 
Externe, observatorii externi şi reprezentanţii externi 
ai mass-mediei; 

• îndeplineşte formalităţile necesare acceptării 
candidaţilor declaraţi aleşi în Parlamentul European. 

 
Autoritatea Electorală Permanentă este singura autoritate 
publică din România care poate face schimb de informaţii 
privind drepturile electorale ale cetăţenilor români şi din 

alte state membre ale UE, cu autorităţile cu responsabilităţi 
similare din celelalte state membre ale UE. 

 
 
 
 

 
 

Pentru mai multe informaţii privind 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru  

Parlamentul European din 25 mai 2014,  
puteţi accesa site-urile următoarelor instituţii: 

 
Ministerul Afacerilor Externe 
http://www.mae.ro/node/25786 

 
 

Biroul Electoral Central 
www.bec2014.ro 

 
 

Biroul Electoral nr. 48 pentru secţiile de votare 
din străinătate 

http://www.mae.ro/node/25786 
 
 

Autoritatea Electorală Permanentă 
www.roaep.ro 

http://www.mae.ro/node/25786
http://www.bec2014.ro/
http://www.mae.ro/node/25786
http://www.roaep.ro/
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