
.PARTICIPAREA CETĂȚENILOR UNIUNII EUROPENE  

LA ALEGERILE LOCALE DIN 27 SEPTEMBRIE 2020 

 

Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au 

dreptul de a alege şi de a fi aleşi în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, cu 

îndeplinirea prevederilor legale.  

Unde votează cetățenii UE care au domiciliul sau reședința în România? 

 Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România votează numai 

la secţia de votare la care este arondată strada sau localitatea de domiciliu sau 

reședință. 

Cine deține evidențele cetățenilor UE cu domiciliul sau reședința în România și 

cine întocmește listele electorale cuprinzându-i pe aceștia?  

 Cetățenii UE cu domiciliul sau reședința în România se află în evidențele 

Inspectoratului General pentru Imigrări și vor fi înscriși în listele electorale 

complementare, care au caracter permanent;  

 Listele electorale complementare se întocmesc şi se actualizează de primar, împreună 

cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări. 

Cu ce date sunt înscriși cetățenii UE în listele electorale complementare? 

 Listele electorale complementare cuprind în mod obligatoriu următoarele date: numele 

şi prenumele alegătorului, data şi locul naşterii, statul-membru de origine, adresa la care 

locuieşte în România, numărul circumscripţiei electorale;  

 Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul să verifice înscrierile făcute în listele electorale 

complementare. În acest scop, primarii aduc la cunoştinţa publică locul şi intervalul 

orar când acestea pot fi verificate. 

Care este data-limită pentru actualizarea listelor electorale complementare? 

 Primarul, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru 

Imigrări, actualizează listele electorale complementare până cel mai târziu cu 23 de 

zile înaintea zilei votării.  

În ce condiții sunt radiate persoanele înscrise în listele electorale complementare? 

 Persoanele care şi-au pierdut drepturile electorale se radiază din lista electorală 

complementară, în temeiul comunicării făcute primarului de către instanţa de judecată, 

în termen de 3 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.  



 În cazul în care nu mai îndeplinesc condiţiile de exercitare a dreptului de vot prevăzute 

de prezenta lege sau dacă solicită expres radierea lor din listele electorale prin cerere 

scrisă adresată primarului, precum şi în caz de deces, cetăţenii Uniunii Europene sunt 

radiaţi de către primar din listele electorale complementare. În caz de deces, radierea 

cetăţenilor Uniunii Europene din listele electorale complementare se face pe baza 

comunicării efectuate de către Inspectoratul General pentru Imigrări. 

Cum votează cetăţenii UE cu domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală 

în care au loc alegeri, dar nu se află în evidenţele Inspectoratului General pentru 

Imigrări? 

 Cetăţenii Uniunii Europene cu drept de vot care au domiciliul sau reşedinţa în 

circumscripţia electorală în care au loc alegeri şi nu se află în evidenţele Inspectoratului 

General pentru Imigrări sunt înscrişi, la cerere, de către primar, în lista electorală 

complementară, pe baza unui document care le atestă identitatea şi a unui 

document care atestă adresa la care locuiesc. Cererea trebuie depusă până cel mai 

târziu cu 23 de zile înainte de ziua alegerilor. 

Care sunt documentele cu care cetățenii UE pot face dovada adresei la care 

locuiesc în România? 

Prin document care atestă adresa se înţelege unul dintre următoarele acte:  

a) acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, 

privind titlul locativ, respectiv contractul de vânzare-cumpărare, contractul de 

închiriere şi altele;  

b) declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, 

însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a);  

c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a 

poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că 

solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate 

prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b);  

d) documentul eliberat de primărie, din care să rezulte că solicitantul figurează înscris 

în Registrul agricol, pentru mediul rural. 

 Cu ce acte de identitate pot vota cetățenii UE? 

 Cetățenii Uniunii Europene își pot exercita dreptul de vot pe baza oricărui document 

valabil care le atestă identitatea. 

Cum pot vota cetățenii UE omiși din copia listei electorale complementare? 



 În ziua votării, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare înscrie în lista 

electorală suplimentară cetăţenii Uniunii Europene omişi din copia de pe lista 

electorală complementară care se prezintă la vot şi fac dovada că au domiciliul sau 

reşedinţa în raza teritorială a secţiei de votare respective, cu oricare dintre documentele 

emise de Inspectoratul General pentru Imigrări sau cu unul dintre documentele care 

atestă adresa din România. 

Cum poate vota cetățeanul UE care și-a schimbat adresa după înaintarea copiei 

de pe lista electorală complementară la biroul electoral al secţiei de votare? 

 În cazul în care alegătorul, cetăţean al Uniunii Europene, îşi schimbă adresa la care 

locuieşte în altă circumscripţie electorală după înaintarea copiei de pe lista electorală 

complementară la biroul electoral al secţiei de votare, acesta îşi exercită dreptul de vot 

în circumscripţia electorală pe a cărei rază teritorială locuieşte, în baza oricărui 

document valabil de identitate însoţit de certificatul de înregistrare care atestă noua 

adresă sau, după caz, de cartea de rezidenţă permanentă ori de permisul de şedere 

permanentă care atestă adresa anterioară, însoţit de o adeverinţă eliberată de 

formaţiunea teritorială competentă a Inspectoratului General pentru Imigrări, care 

atestă adresa actuală. Totodată, în vederea exercitării dreptului de vot, cetăţeanul 

Uniunii Europene poate adresa primarului o cerere, însoţită de unul dintre documentele 

care atestă adresa din România.  

 Alegătorul aflat în situația de mai sus este înscris, în ziua alegerilor, în lista electorală 

suplimentară, de către preşedintele secţiei de votare în a cărei rază teritorială se află 

noua adresă la care locuieşte persoana respectivă. 

Dreptul cetățenilor Uniunii Europene de a fi aleși la alegerile locale din România  

 Cetăţenii Uniunii Europene au dreptul de a fi aleşi în funcţia de primar, consilier local, 

consilier județean și președinte al consiliului județean.  

 Cetăţenii Uniunii Europene pot candida în unitatea administrativ-teritorială în 

care au domiciliul. Propunerile de candidaturi se depun în aceleaşi condiţii ca şi pentru 

cetăţenii români.   

 În cazul în care listele de candidaţi cuprind cetăţeni ai Uniunii Europene, în dreptul 

acestora se înscriu următoarele menţiuni: numele, prenumele, statul membru de origine, 

locul şi data naşterii, adresa la care locuiesc în România, ocupaţia, profesia şi 

apartenenţa politică, iar în cazul alianţelor, şi alianţa politică sau electorală care i-a 

propus.      



 În cazul candidaturii unui cetăţean al Uniunii Europene, declaraţia de acceptare a 

candidaturii cuprinde numele, prenumele, statul membru de origine, adresa din 

România, ocupaţia, profesia şi apartenenţa politică, consimţământul expres al acestuia 

de a candida pentru funcţia respectivă, precum şi precizarea că întruneşte condiţiile 

prevăzute de lege pentru a candida. Declaraţia de acceptare a candidaturii este însoţită 

de un document care atestă adresa din România sau de un document emis de 

Inspectoratul General pentru Imigrări. 

 Odată cu depunerea candidaturii, pe lângă documentele necesare cetăţenilor români, 

cetăţenii Uniunii Europene prezintă un document care le atestă identitatea şi o declaraţie 

pe propria răspundere, care cuprinde următoarele menţiuni:  

a) că nu sunt lipsiţi de dreptul de a candida în statul membru de origine, în urma unei 

hotărâri judecătoreşti penale sau civile definitive;  

b) că nu deţin funcţii în alt stat membru al Uniunii Europene, echivalente funcţiilor 

incompatibile în România cu statutul de ales local. 

 


