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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. 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.

ETAPE 
I. Înscrierea în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul 
prin corespondență.
II. Primirea, prin Poștă, a  documentelor necesare votului prin 
corespondență.
III. Exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

Cine poate vota 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. 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.

ETAPE 
I. Înscrierea în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul la 
secția de votare.
II. Arondarea la o secție de votare.
III. Exercitarea dreptului de vot la secția de votare. 

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.

Pot vota în străinătate cetăţenii români care îndeplinesc 
următoarele condiţii:

Ÿ  au domiciliul sau reşedinţa în străinătate;
Ÿ au vârsta de cel puţin 18 ani, dacă această vârstă a fost 

împlinită până în ziua alegerilor inclusiv;
Ÿ nu au fost puşi sub interdicţie sau nu li s-a interzis 

exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin 
hotărâre judecătorească definitivă.

Cetățenii români cu drept de vot care au domiciliul sau 
reședința legal stabilite în străinătate își pot exercita a 
dreptul de vot:

Ÿ prin corespondență;
Ÿ în cadrul secției de votare la care sunt arondați;
Ÿ în cadrul secțiilor de votare de pe lângă misiunile 

diplomatice, oficiile consulare sau institutele culturale din 
țara de domiciliu sau reședință.

Cine poate vota în străinătate?

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:
Ÿ paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu;
Ÿ pașaportul simplu temporar, cu menționarea țării de 

domiciliu;
Ÿ pașaportul simplu electronic, 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:
Ÿ  cartea de identitate, cartea electronică de identitate;
Ÿ  cartea de identitate provizorie;
Ÿ  buletinul de identitate;
Ÿ  pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic;
Ÿ  pașaportul de serviciu, paşaportul de serviciu electronic;
Ÿ  pașaportul simplu, pașaportul simplu electronic;
Ÿ  pașaportul simplu temporar.

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.
 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.
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