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CADRUL LEGAL

INTRODUCERE

Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei
Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității
Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 553/24 iulie 2015, cu completările și modificările
ulterioare, accesibilă pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea Legislație
Electorală – Alegeri parlamentare

Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și
modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și
funcționarea Autorității Electorale Permanente, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866/19 noiembrie 2015,
accesibilă pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea Legislație Electorală –
Alegeri parlamentare





INFORMAȚII GENERALE

Senatorii și deputații vor fi aleși prin scrutin de listă, potrivit
principiului reprezentării proporţionale.
[Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 208/2015]
Pentru organizarea alegerilor în străinătate se constituie
Circumscripţia electorală nr. 43 pentru cetăţenii români cu
domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.
(Art. 4 din Legea nr. 208/2015)
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Numărul de mandate de parlamentar pentru Circumscripţia
electorală nr. 43 este de 2 senatori și 4 deputați.
(Legea nr. 208/2015, ANEXA 1)

Cetățenii români cu drept de vot care au domiciliul sau reședința
legal stabilite în străinătate au la dispoziție trei variante de
exercitare a dreptului de vot:
a) prin corespondență;
b) în cadrul secției de votare la care sunt arondați;
c) în cadrul secțiilor de votare de pe lângă misiunile diplomatice,
oficiile consulare sau institutele culturale
(Legea nr. 288/2015 și Legea nr. 208/2015)
Exercitarea dreptului de vot de către alegătorii români cu
domiciliul sau reședința în străinătate nu este condiționată de
înscrierea acestora în Registrul electoral.
(Legea nr. 288/2015)

În secțiile de votare va funcționa Sistemul informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.
Președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii
acestora vor fi desemnați prin tragere la sorți din rândul
membrilor Corpului experților electorali.
[Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 208/2015]

Cine poate vota în străinătate?
Pot vota în străinătate la alegerile parlamentare cetăţenii
români care îndeplinesc următoarele condiţii:
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au domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
[Art. 2 alin. (3) din Legea nr. 208/2015]

Introducere




au vârsta de cel puţin 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită
până în ziua alegerilor inclusiv;
[Art. 2 alin. (4) din Legea nr. 208/2015]
nu au fost puşi sub interdicţie sau nu li s-a interzis exercitarea
dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre
judecătorească definitivă.
[Art. 2 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 208/2015]

Prin reşedinţă în străinătate se înţelege adresa din străinătate la care
persoana fizică declară că are locuinţa secundară, alta decât cea de domiciliu,
şi unde posedă un drept legal de şedere mai mare de 90 de zile. Documentele
care atestă reşedinţa în străinătate se stabilesc de către ministrul afacerilor
externe, prin ordin.
[Art. 83 alin. (4) din Legea nr. 208/2015]





Pot vota în străinătate şi:

personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare,
secţiilor consulare şi institutelor culturale din străinătate;
membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii
de calculator, dacă au domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile
sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
trimişi în misiune în teatre de operaţiuni din străinătate;
candidaţii, dacă aceştia candidează în circumscripţia electorală
pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara
țării.
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VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ





INFORMAȚII GENERALE

Exercitarea dreptului de vot prin corespondență este reglementată
de Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum
și modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea
Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea
și funcționarea Autorității Electorale Permanente.
Exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă este o alternativă la
votul în cadrul secției de votare și se realizează prin intermediul
serviciilor poștale.
[Art. 2 lit. b) din Legea nr. 288/2015]

Dreptul de vot poate fi exercitat prin corespondență numai cu
respectarea caracterului egal, secret, direct și liber exprimat al votului,
conform legii.
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[Art. 3 alin. (1) din Legea nr. 288/2015]

Alegătorul își poate exercita dreptul de vot prin corespondență
o singură dată, la fiecare scrutin, sub sancțiunea legii penale.
[Art. 3 alin. (2) din Legea nr. 288/2015]

Alegătorul care a confirmat primirea documentelor necesare
exercitării dreptului de vot prin corespondență nu își poate exercita
dreptul de vot la acel scrutin în cadrul secției de votare.
[Art. 3 alin. (3) din Legea nr. 288/2015]

Dacă alegătorul care a solicitat dreptul de vot prin corespondență
constată că cererea nu a fost înregistrată în Registrul electoral,
poate transmite o altă cerere.
[Art. 3 alin. (4) din Legea nr. 288/2015]

Votul prin corespondenţă








Alegătorul are obligația, sub sancțiunea legii penale, de a respecta
caracterul secret al votului, divulgarea opțiunii de vot exprimate
prin corespondență către alte persoane fiind interzisă.
[Art. 3 alin. (5) din Legea nr. 288/2015]
Exercitarea dreptului de vot prin corespondență este personală.
Exercitarea dreptului de vot prin corespondență în numele sau
în locul altui alegător este interzisă, sub sancțiunea legii penale.
[Art. 3 alin. (6) din Legea nr. 288/2015]
Exercitarea dreptului de vot prin corespondență se face numai în
baza liberului consimțământ al alegătorului.
[Art. 3 alin. (7) din Legea nr. 288/2015]

Exercitarea dreptului de vot prin corespondență este gratuită, în
condițiile legii.
[Art. 3 alin. (8) din Legea nr. 288/2015]

Cine poate vota prin corespondență?
Poate vota prin corespondență orice cetățean român cu drept de
vot care are domiciliul sau reședința legal stabilite în străinătate și
care se înscrie în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin
corespondență.
[Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015]
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PRIMUL PAS

înscrie-te în Registrul electoral
cu opțiunea pentru votul prin corespondență
Ce formalități trebuie să îndepliniți pentru a vă înscrie
în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin
corespondență?
Înscrierea în Registrul electoral se face în baza unei cereri scrise,
datate și semnate, depuse personal sau transmise prin poștă către
misiunea diplomatică sau oficiul consular din statul de domiciliu sau
reședință, la care se anexează o copie a pașaportului cu menționarea
statului de domiciliu, în cazul cetățenilor români cu domiciliul în
străinătate, respectiv o copie a actului de identitate și o copie a
documentului care dovedește dreptul de ședere, eliberat de autoritățile
străine.
[Art. 4 alin. (1) din Legea nr. 288/2015]

Modelul cererii poate fi descărcat de pe site-ul
Autorității Electorale Permanente
și de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.
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Votul prin corespondenţă

Ce date va cuprinde cererea de înscriere în Registrul
electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență?

[Art. 4 alin. (3) și (4) din Legea nr. 288/2015]

În cazul în care datele furnizate de dumneavoastră sunt eronate
sau incomplete, nu veți fi înscris în Registrul electoral cu opţiunea
pentru votul prin corespondenţă.
[Art. 5 alin. (6) din Legea nr. 288/2015]
Când vă puteți înscrie în Registrul electoral cu opțiunea
pentru votul prin corespondență?
Începând cu data de 1 aprilie 2016 și până cel mai târziu cu
48 de ore după începerea perioadei electorale te poți înscrie în
Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență.
[Art. 4 alin. (4) din Legea nr. 288/2015]
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Perioada electorală este intervalul de timp care începe la data
aducerii la cunoştinţă publică a zilei alegerilor şi se încheie odată cu
publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului
scrutinului.
[Art. 119 din Legea nr. 208/2015]
Cum puteți verifica înscrierea în Registrul electoral
cu opțiunea pentru votul prin corespondență?
După cinci zile de la expirarea termenului de înscriere în Registrul
electoral, puteți verifica online dacă ați fost înregistrat/ă. Accesați
www.registrulelectoral.ro, introduceți datele personale și veți afla dacă
ați fost înscris cu opțiunea pentru votul prin corespondență.
[Art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2015]

AL DOILEA PAS
primești prin Poșta Română documentele necesare
votului prin corespondență
Ce documente veți primi prin Poșta Română?
Poșta Română vă va trimite, până cel mai târziu cu 30 de zile
înainte de data alegerilor, la adresa de domiciliu sau de reședință
indicată în cerere, următoarele documente:
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un plic exterior autoadresat, prevăzut cu elemente de siguranţă
care să asigure sigilarea acestuia, pe care sunt imprimate numele

Votul prin corespondenţă





şi prenumele alegătorului, adresa lui de corespondenţă, adresa
biroului electoral pentru votul prin corespondenţă și un cod de
bare care asigură identificarea unică a alegătorului. În acest plic
vor fi introduse plicul interior şi certificatul de alegător;
un plic interior prevăzut cu elemente de siguranţă care să asigure
sigilarea acestuia, în care vor fi introduse opţiunea sau opţiunile
de vot, după caz. Plicul interior va conţine un autocolant cu
menţiunea „ VOTAT” , prevăzut cu elemente de siguranţă;
certificatul de alegător;

Certificatul de alegător cuprinde numele şi prenumele alegătorului,
codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa din străinătate,
după caz, seria şi numărul actului de identitate, precum şi declaraţia
pe propria răspundere a alegătorului privind exercitarea în mod
liber, direct şi secret a dreptului de vot, datată şi semnată olograf.
În conţinutul declaraţiei se vor menţiona tipul şi data scrutinului.
Certificatul de alegător se semnează olograf de către alegător şi poate
fi utilizat o singură dată, la scrutinul pentru care a fost emis.


buletinul de vot prin corespondenţă;



toate documentele menționate sunt incluse într-un al treilea
plic, al cărui expeditor este Autoritatea Electorală Permanentă.



instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se
indică şi termenul în care alegătorul trebuie să depună în cutia
poştală sau la oficiul poştal documentele necesare exercitării
votului prin corespondență;

Toate aceste scrisori sunt trimise cu confirmare de primire. Dacă
ați confirmat primirea documentelor necesare exercitării dreptului
de vot prin corespondență, nu veți mai putea vota la acel scrutin în
cadrul unei secții de votare.
(Art. 10 din Legea nr. 288/2015)
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Cum se votează efectiv prin corespondență?






Pe buletinul de vot lipiți autocolantul cu mențiunea „ VOTAT”
pe patrulaterul cu candidatul sau partidul pentru care optați.

Introduceți apoi buletinul de vot astfel marcat în plicul interior,
care nu are niciun semn distinctiv, apoi sigilați plicul.
Completați certificatul de alegător, menționând data și semnând
olograf.
Introduceți plicul interior și certificatul de alegător în plicul
exterior, pe care îl sigilați.

Depuneți plicul exterior (care are deja prevăzute pe el datele de
identificare ale Biroului electoral pentru votul prin corespondență) la orice oficiu poștal sau în orice cutie poștală.

Puteţi utiliza și servicii private de curierat rapid, dar cheltuielile vor fi
suportate de dumneavoastră.
(Art. 14 din Legea nr. 288/2015)

Pentru fiecare 10.000 de alegători se înființează câte un birou
electoral pentru votul prin corespondenţă, care are sediul în România
și funcţionează pe lângă şi în subordinea biroului electoral de
circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa
în afara ţării.
[Art. 8 alin. (3) din Legea nr. 288/2015]

Programul şi sediul birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă
sunt aduse la cunoştinţa publică, prin orice mijloc de publicitate, prin grija
Autorităţii Electorale Permanente şi a Ministerului Afacerilor Externe.
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[Art. 9 alin. (2) din Legea nr. 288/2015]

Votul prin corespondenţă

Ce se întâmplă cu documentele expediate de alegătorul
care a votat prin corespondență odată ajunse la birourile
electorale?










Birourile electorale pentru votul prin corespondenţă asigură
verificarea codurilor de bare imprimate pe plicurile exterioare şi
înregistrarea primirii acestora.
[Art. 15 alin. (1) din Legea nr. 288/2015]

După înregistrarea plicurilor exterioare, preşedintele biroului
electoral pentru votul prin corespondenţă, locţiitorul sau
membrul desemnat de către preşedintele biroului electoral
pentru votul prin corespondenţă verifică starea sigiliului plicului
exterior.
[Art. 15 alin. (2) din Legea nr. 288/2015]

Plicurile exterioare sigilate sunt desigilate de către biroul electoral
pentru votul prin corespondenţă, care va proceda la verificarea
certificatelor de alegător şi la verificarea integrităţii plicurilor
interioare şi a sigiliilor acestora.
[Art. 15 alin. (4) din Legea nr. 288/2015]

Plicurile interioare sigilate sunt introduse în urne de vot, care sunt
sigilate la sfârşitul fiecărei zile de activitate şi desigilate, dacă este
cazul, la începutul fiecărei zile de activitate.
[Art. 15 alin. (8) din Legea nr. 288/2015]

Urnele de vot sunt păstrate de către biroul electoral pentru votul
prin corespondenţă în condiţii de siguranţă şi sub pază asigurată
de către personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
[Art. 15 alin. (9) din Legea nr. 288/2015]
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În ce condiții poate fi anulat votul prin corespondență?







în cazul în care plicul exterior este desigilat sau deteriorat în
asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea
votului prin corespondenţă;
[Art. 15 alin. (3) din Legea nr. 288/2015]

în cazul în care plicurile exterioare nu conţin certificatul de alegător;
[Art. 15 alin. (5) din Legea nr. 288/2015]
în cazul în care plicul interior este desigilat sau deteriorat în
asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea
votului prin corespondenţă;
[Art. 15 alin. (6) din Legea nr. 288/2015]

în cazul în care în acelaşi plic interior au fost introduse două sau
mai multe buletine de vot.
[Art. 16 alin. (4) din Legea nr. 288/2015]
Când sunt desigilate plicurile interioare?

În ziua votării, după ora 21.00, biroul electoral pentru votul prin
corespondenţă desigilează urnele de vot una câte una şi plicurile
interioare.
[Art. 16 alin. (1) din Legea nr. 288/2015]

Opțiunile de vot sunt grupate pe tipuri de buletine de vot, pe
candidați și liste de candidați, după caz.
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Votul în cadrul secţiei de votare






AVANTAJELE VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ

Veţi avea posibilitatea de a vota de acasă, printr-o procedură simplă și
de scurtă durată.
Nu va mai trebui să vă deplasaţi la secţia de votare.
Veţi evita aglomeraţia de la secţiile de votare.

Veţi evita costurile deplasării la secţia de votare.

VOTUL ÎN CADRUL SECȚIEI DE VOTARE

Alegătorii români cu domiciliul sau reședinţa în străinătate care nu au
optat pentru votul prin corespondenţă pot vota la secția de votare din
apropierea domiciliului sau reședinței, dacă sunt înscriși în Registrul
electoral sau la secţiile de votare organizate pe lângă misiunile diplomatice
şi oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate,
dacă nu sunt înscriși în Registrul electoral.

Votul în cadrul secțiilor de votare este reglementat de Legea
nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților,
precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale
Permanente, cu modificările și completările ulterioare.
Unde se organizează secţii de votare?





În mod obligatoriu, pe lângă toate misiunile diplomatice şi oficiile
consulare, secţiile consulare, dacă acestea îşi au sediul în altă
locaţie, precum şi pe lângă institutele culturale din străinătate.
[Art. 23 alin. (1) din Legea nr. 208/2015]
Și în alte locaţii decât cele în care îşi au sediul instituțiile
menționate, cu acordul autorităţilor din ţara respectivă.
[Art. 23 alin. (2) din Legea nr. 208/2015]
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Și pentru localităţile sau grupurile de localităţi în care îşi au
domiciliul sau reşedinţa, conform Registrului electoral, cel puţin
100 de alegători, fără ca numărul alegătorilor care vor fi arondaţi
unei secţii să poată depăşi cifra de 2.000.
[Art. 23 alin. (3) din Legea nr. 208/2015]
Numărul secțiilor de votare și localitățile în care trebuie înființate
acestea sunt comunicate Ministerului Afacerilor Externe de
către Autoritatea Electorală Permanentă, în vederea luării
măsurilor necesare pentru organizarea acestora, în termen de cel
mult 30 de zile de la data începerii perioadei electorale.
[Art. 23 alin. (4) din Legea nr. 208/2015]

În termen de cel mult 60 de zile de la data începerii perioadei
electorale, Autoritatea Electorală Permanentă stabilește prin
hotărâre, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, sediile
secţiilor de votare din străinătate.
[Art. 23 alin. (6) din Legea nr. 208/2015]

I. VOTUL ALEGĂTORILOR ÎNSCRIȘI ÎN REGISTRUL ELECTORAL

Pentru a beneficia de posibilitatea de a vota la o secție de
votare din apropierea domiciliului sau reședinței, trebuie să vă
înscrieți în Registrul electoral.
Când vă puteți înscrie în Registrul electoral cu adresa de
domiciliu sau reședință în străinătate?

Începând cu data de 1 aprilie 2016 și până la data expirării a 48
de ore de la începutul perioadei electorale, alegătorii cu domiciliul
în ţară şi cu reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu domiciliul în
străinătate se pot înscrie în Registrul electoral cu adresa din străinătate
pentru scrutinul respectiv.
[Art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015]
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Ce formalități sunt necesare pentru înscrierea în Registrul
electoral?
Înscrierea în Registrul electoral a alegătorilor cu reşedinţa în
străinătate pentru alegerile parlamentare din anul 2016 se face de către
Autoritatea Electorală Permanentă, în baza următoarelor documente
transmise prin poştă sau depuse la misiunea diplomatică sau oficiul
consular:
[Art. 42 alin. (2) din Legea nr. 208/2015]






cerere scrisă (olograf sau tehnoredactată), datată și semnată, care
trebuie să cuprindă numele, prenumele şi codul numeric personal
ale alegătorului, opţional adresa de e-mail, precum şi alte date sau
informaţii considerate relevante de către alegător pentru
arondarea la o secţie de votare;
copia simplă a actului de identitate;

copia simplă a documentului care dovedește reședința în
străinătate, eliberat de către autoritățile străine.

Modelul cererii va putea fi descărcat de pe site-ul Autorităţii
Electorale Permanente și de pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.
[Art. 42 alin. (4) din Legea nr. 208/2015]
Ce date se înscriu în Registrul electoral pentru alegătorul
român care are domiciliul în România și reședința în
străinătate?




numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei
sau a modificării administrative a numelui;
data nașterii;

locul nașterii;
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codul numeric personal;



adresa de reședință din străinătate;









adresa de domiciliu;

seria și numărul actului de identitate;
data emiterii actului de identitate;

data expirării actului de identitate;
numărul secției de votare;

opțiunea pentru votul prin corespondență;

codul poștal al adresei de reședință din străinătate.
[Art. 33 alin. (4) din Legea nr. 208/2015]
Ce date se înscriu în Registrul electoral pentru alegătorul
român cu domiciliul în străinătate?
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numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei
sau a modificării administrative a numelui;
data nașterii;

locul nașterii;

codul numeric personal;
adresa de domiciliu;

numărul pașaportului;

data eliberării pașaportului;
data expirării pașaportului.

[Art. 33 alin. (2) din Legea nr. 208/2015]

Votul în cadrul secţiei de votare

Ce date se înscriu în Registrul electoral pentru alegătorul
român care și-a stabilit domiciliul în străinătate și care
locuiește temporar în România?













numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei
sau a modificării administrative a numelui;
data nașterii;

locul nașterii;

codul numeric personal;
adresa de domiciliu;

numărul pașaportului;

data eliberării pașaportului;
data expirării pașaportului;

adresa de reședință din România;

seria și numărul cărții de identitate provizorii;
data emiterii cărții de identitate provizorii;

data expirării cărții de identitate provizorii.
[Art. 33 alin. (3) și (4) din Legea nr. 208/2015]

Ce date se înscriu în Registrul electoral pentru alegătorul
român cu domiciliul în străinătate care și-a stabilit
reședința în altă țară decât cea de domiciliu?



numele şi prenumele, precum şi numele avut înaintea căsătoriei
sau a modificării administrative a numelui;
data naşterii;
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locul nașterii;



adresa de domiciliu;










codul numeric personal;
adresa de reședință;

seria și numărul actului de identitate;
data emiterii actului de identitate;

data expirării actului de identitate;
numărul secției de votare;

opțiunea pentru votul prin corespondență;

codul poștal al adresei de domiciliu sau al adresei de reședință din
străinătate.
[Art. 33 alin. (5) din Legea nr. 208/2015]

Unde votează alegătorii care au făcut cereri de înscriere
în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reşedinţă
din străinătate?




Fiecare alegător înscris în Registrul electoral cu domiciliul sau
reşedinţa în străinătate este arondat unei singure secţii de votare.
[Art. 42 alin. (3) din Legea nr. 208/2015]

Alegătorii înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul în ţară şi
cu reşedinţa în străinătate, precum şi cei cu domiciliul în
străinătate votează numai la secţia de votare unde au fost
arondaţi, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.
[Art. 42 alin. (5) din Legea nr. 208/2015]
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Alegătorii care îşi au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde
îşi are sediul misiunea diplomatică, oficiul consular, secţia
consulară sau institutul cultural sunt arondaţi secţiei de votare
organizate pe lângă misiunea diplomatică, oficiul consular,
secţia consulară sau institutul cultural, sub condiţia ca numărul
acestora să nu depăşească cifra de 300.
[Art. 23 alin. (3) din Legea nr. 208/2015]

Alegătorii arondați unei secții de votare care şi-au schimbat
domiciliul sau reşedinţa în străinătate după expirarea termenului
de înscriere votează numai la secţiile de votare organizate pe lângă
misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi
institutele culturale din străinătate ale României.
[Art. 42 alin. (6) din Legea nr. 208/2015]

Se pot înființa secții de votare la cererea alegătorilor din
străinătate?
Vor fi organizate una sau mai multe secţii de votare, la cererea unui
număr de alegători din străinătate înscriși în Registrul electoral, și pentru
localităţile sau grupurile de localităţi în care îşi au domiciliul sau reşedinţa,
conform Registrului electoral, cel puţin 100 de alegători, fără ca numărul
celor care vor fi arondaţi unei secţii să poată depăşi cifra de 2.000.
[Art. 23 alin. (3) din Legea nr. 208/2015]

Cum puteți afla la ce secție de votare sunteți arondat?
Accesați www.registrulelectoral.ro, introduceți datele personale și
veți afla secția de votare la care ați fost arondat, inclusiv adresa
acesteia.
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Orice alegător cu domiciliul sau reședința în străinătate poate
solicita Ministerului Afacerilor Externe informaţii cu privire la
propriile date cu caracter personal înscrise în Registrul electoral.
[Art. 27 alin. (1) din Legea nr. 208/2015]

De ce este utilă pentru alegătorii din străinătate înscrierea
în Registrul electoral?


secţii de votare aproape de locuinţă;



evitarea cozilor și a aglomerației;




costuri mai mici pentru deplasarea la sediul secției de votare;
timp de votare mai scurt.

II. VOTUL ALEGĂTORILOR CARE NU S-AU ÎNSCRIS ÎN
REGISTRUL ELECTORAL

Persoanele cu domiciliul sau reședința în străinătate care nu
sunt înscrise în Registrul electoral şi fac dovada că au domiciliul sau
reşedinţa în străinătate votează numai la secțiile de votare organizate
pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare
şi institutele culturale din străinătate ale României.
[Art. 51 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 208/2015]

Pe baza căror acte se votează în străinătate?

a. Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate îşi pot exercita
dreptul de vot la secţiile de votare organizate în străinătate, conform
prezentei legi, în baza unuia dintre următoarele acte de identitate,
valabile în ziua votării:
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[Art. 83 alin. (3) din Legea nr. 208/2015]
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paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu;



pașaportul simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu.



pașaportul simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu;

b. Cetăţenii români cu reşedinţa în străinătate îşi pot exercita
dreptul de vot la secţiile de votare organizate în străinătate în baza
unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării,
însoţit de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea
reşedinţei:
[Art. 83 alin. (2) din Legea nr. 208/2015]


cartea de identitate;



cartea de identitate provizorie;











cartea electronică de identitate;
buletinul de identitate;
pașaportul diplomatic;

pașaportul diplomatic electronic;
pașaportul de serviciu;

paşaportul de serviciu electronic;
pașaportul simplu;

pașaportul simplu electronic;
pașaportul simplu temporar.
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Unde votează personalul misiunilor diplomatice
și al oficiilor consulare, secțiilor consulare și institutelor
culturale din străinătate?
Personalul misiunilor diplomatice şi al oficiilor consulare, secţiilor
consulare şi institutelor culturale din străinătate votează la secţia
de votare unde îşi desfăşoară activitatea în cadrul biroului electoral
al secţiei de votare sau ca operator de calculator ori la secțiile de
votare organizate pe lângă ambasade, misiuni diplomatice, secţii
consulare sau institute culturale.
Unde votează membrii birourilor electorale ale secţiilor
de votare şi operatorii de calculator?
Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi operatorii
de calculator votează la secţia de votare unde îşi desfăşoară activitatea.
Unde votează candidaţii?
Candidaţii care nu au reşedinţa în străinătate votează numai la
secțiile de votare organizate pe lângă ambasade, misiuni diplomatice,
secţii consulare sau institute culturale.
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Unde votează militarii, poliţiştii şi personalul civil român
din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională trimişi în misiune în teatre de
operaţiuni din străinătate?
Militarii, poliţiştii şi personalul civil român din instituţiile sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională trimişi în
misiune în teatre de operaţiuni din străinătate îşi exercită dreptul de
vot la orice secţie de votare constituită în ţara în care îşi desfăşoară
misiunea. Aceştia vor fi înscrişi în lista electorală suplimentară de către
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare şi vor vota în baza
paşaportului de serviciu.
[Art. 83 alin. (5) din Legea nr. 208/2015]

Cum va funcționa Sistemul informatic de monitorizare a
prezenței la vot și de prevenire a votului multiplu (SIMPV)?
La intrarea în secția de votare trebuie să prezentați operatorului
de calculator al secției de votare actul de identitate şi, după caz,
documentul care dovedeşte reşedinţa. Acesta va înscrie codul numeric
personal în sistem, care va semnala dacă:


ați împlinit vârsta de 18 ani până în ziua votării inclusiv;



sunteți arondat/ă la altă secție de votare;





v-ați pierdut drepturile electorale;

sunteți omis/ă din lista electorală permanentă și ați formulat
o solicitare de a fi înscris/ă în Registrul electoral cu adresa de
reședință;
ați mai votat la același scrutin.
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În baza rezultatelor generate de SIMPV, a comunicărilor
efectuate prin intermediul acestuia şi a verificării actului de
identitate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare ia
măsurile care se impun, conform legii:






opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani
până în ziua votării şi persoana care şi-a pierdut drepturile
electorale;

îndrumă alegătorul să voteze la secția de votare la care este
arondat, în cazul în care este arondat la altă secție de votare sau
nu a fost înscris în Registrul electoral cu domiciliul sau reședința
în străinătate;
înscrie în lista electorală suplimentară:

— persoanele care au făcut cereri de înscriere în Registrul
electoral cu adresa de domiciliu sau reședință în străinătate,
omise din lista electorală permanentă;
— cetățenii români înscriși în Registrul electoral care și-au
schimbat domiciliul sau reședința în străinătate după
expirarea termenului legal de înscriere;

— personalul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare,
secțiilor consulare și institutelor culturale din străinătate;
— membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare;

— operatorii de calculator din străinătate, dacă au domiciliul sau
reședința în străinătate;

— candidații, dacă aceștia candidează în circumscripția electorală
externă;
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— militarii, polițiștii și personalul civil român din instituțiile
sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională
trimiși în misiune în teatre de operațiuni din străinătate;

Votul în cadrul secţiei de votare


permite alegătorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de
lege să voteze; în acest sens, după ce alegătorul semnează în
lista electorală permanentă sau suplimentară, după caz, îi
încredinţează buletinele de vot şi ştampila cu menţiunea
„ VOTAT” .

Tentativa unei persoane de a vota de mai multe ori sau fără
a avea acest drept se pedepsește conform legii penale.

Pentru o bună desfășurare a procesului electoral este nevoie
de implicarea activă a cetățenilor alături de instituțiile statului.
Alăturați-vă echipei noastre, implicându-vă în alegeri nu doar
prin participarea la vot, ci și prin exercitarea calității de operator
de calculator al birourilor electorale ale secțiilor de votare sau
de expert electoral! Autoritatea Electorală Permanentă are
nevoie de oameni competenți. Intrați pe site-ul nostru sau pe
pagina oficială de Facebook pentru a afla cum puteți deveni
operator de calculator în secția de votare sau expert electoral.
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