ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Câte buletine de vot au fost transmise pentru românii din afara ţării?
904.600 de buletine de vot. Acesta este numărul solicitat în mod constant de MAE, la
ultimele cicluri electorale. Ţinând cont de faptul că la toate alegerile anterioare s-au
prezentat cca. 100.000 de votanţi (numărul maxim atins fiind de 147.000 – în turul 2 al
alegerilor prezidenţiale din noiembrie 2009), în mod cert acest număr este acoperitor.
De ce nu se poate vota la acest scrutin pe baza titlului de călătorie?
Legea 35/2008 nu prevede titlul de călătorie ca fiind unul dintre actele de identitate cu
care se poate vota la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din 9 decembrie 2012.
De ce nu se completează declaraţii pe proprie răspundere?
Legea nu prevede acest lucru.
De ce nu vor exista camere de filmare în secţiile de votare?
Legea nu prevede acest lucru.
Cum poate fi evitată fraudarea alegerilor prin intermediul membrilor birourilor
electorale (în cazul în care printre aceştia nu pot fi desemnaţi diplomaţi)?
MAE/misiunea va lua toate măsurile logistice, potrivit atribuţiilor sale legale, pentru a
organiza şi aceste alegeri în mod corect şi cu respectarea strictă a legii, aşa cum a
procedat şi în trecut.
Partidele, presa, asociaţiile, observatorii pot fi reprezentaţi în birourile electorale ale
secţiilor de votare şi pot contribui astfel la verificarea modului de desfăşurare a votului.
Cum este asigurată securitatea secţiilor de votare din străinătate?
Siguranţa secţiilor de votare este asigurată de autorităţile locale, care au fost notificate în
acest sens.
Câţi reprezentanţi ai mass-media străine/observatori străini au primit acreditări
pentru alegeri?
Toate aceste informaţii sunt disponibile pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente (AEP),
secţiunea Accreditation: www.roaep.ro/en/section.php?id=67.
Autoritatea care oferă acreditările este AEP.
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Posibile critici ale unor reprezentanţi ai presei/observatori privind faptul că spaţiile
rezervate în cadrul secţiei de vot nu permit o vizibilitate conformă aşteptărilor lor
În cadrul fiecărei secţii de vot s-a oferit reprezentanţilor mass-media şi observatorilor
acreditaţi, vizibilitate maximă la operaţiunile electorale din sala de votare, cu condiţia însă
ca fluxul acestora în şi din incinta birourilor electorale să nu perturbe desfăşurarea în bune
condiţii a operaţiunilor electorale.
Posibile contestaţii
acreditării

presă

străină/observatori

străini

privind

imposibilitatea

Ministerul Afacerilor Externe a transmis Autorităţii Electorale Permanente în termenul
legal, toate solicitările primite din partea presei străine şi a observatorilor străini, care
respectă procedura de acreditare, conform atribuţiilor pe care le are în baza legii de
organizare a alegerilor parlamentare.
Ministerul Afacerilor Externe face doar propuneri. Deciziile de acreditare nu sunt adoptate
de către MAE. Autoritatea Electorală Permanentă este instituţia care oferă toate
acreditările.
De ce nu prezintă MAE prezenţa la vot în afara ţării, eventual la anumite intervale
orare, precum în ţară?
Potrivit legislaţiei în vigoare şi hotărârilor BEC, prezenţa la vot se comunică periodic de
către BEC, conform unui orar de monitorizare şi informare, cu privire la prezenţa
populaţiei la vot pe teritoriul naţional (Institutul Naţional de Statistică a stabilit un
eşantion de secţii de votare, reprezentativ la nivel naţional, şi va oferi periodic către BEC
informaţii cu privire la prezenţa la vot).
Prezenţa finală la vot în străinătate este adusă la cunoştinţă public de către Biroul
electoral pentru românii cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.
MAE nu are atribuţii în acest sens.
Ce condiţii trebuie să îndeplinească un român aflat peste hotare pentru
a putea vota ?
În străinătate pot vota numai cetăţenii români cu domiciliul sau cu reşedinţa în străinătate.
Reşedinţa în străinătate va trebui probată cu acte doveditoare eliberate de autorităţile
străine.
Lista documentelor care atestă reşedinţa în străinătate a fost stabilită pe baza informaţiilor
transmise de către autorităţile publice din statele respective.
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Pe baza căror documente se poate vota ?
Actele de identitate pe baza cărora se poate vota sunt: paşaportul simplu sau cartea
de identitate, paşaportul diplomatic sau de serviciu, după cum urmează:
a) Pentru statele din afara Uniunii Europene:
1. Paşaport românesc cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate (tip
CRDS) dovedind astfel că domiciliază în ţara în care îşi exercită dreptul de vot;
sau
2. Paşaport românesc simplu (cu menţiunea localităţii de domiciliu din România) însoţit
de documentul emis de autorităţile străine care dovedeşte reşedinţa în ţara în care îşi
exercită dreptul de vot.
b) În cazul statelor membre ale Uniunii Europene:
1. Paşaport românesc cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate (tip CRDS)
dovedind astfel că domiciliază în Ţara în care îşi exercită dreptul de vot;
sau
2. Paşaport românesc simplu (cu menţiunea localităţii de domiciliu din România) însoţit
de documentul emis de autorităţile străine care dovedeşte reşedinţa în Ţara în care îşi
exercită dreptul de vot;
sau
3. Cartea de identitate românească însoţită de documentul emis de autorităţile
străine care dovedeşte reşedinţa în ţara în care îşi exercită dreptul de vot.
Pot fi folosite: paşaportul simplu (model 2002), paşaportul simplu electronic şi paşaportul
simplu temporar.
• În statele UE nu se votează cu buletinul de identitate şi nici cu cartea de identitate
provizorie.
Notă:
Cetăţenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reşedinţa într-o ţară în care nu au fost
organizate secţii de votare, îşi pot exercita dreptul la vot, prin excepţie, la una dintre secţiile
de votare din orice ţară care face parte din respectivul colegiu uninominal, în baza
documentelor enumerate mai sus.



De ce nu pot vota cetăţenii români aflaţi în tranzit sau în vacanţă, etc.?

Conform art.27 din Legea 35/2008:
(2) În lista electorală suplimentară vor fi trecute, de către preşedintele biroului electoral al
secţiei de votare, persoanele care se prezintă la vot şi fac dovada că
domiciliază pe raza secţiei de votare respective, (…) cetăţenii români din străinătate
care fac dovada cu paşaportul cu menţiunea privind stabilirea domiciliului în străinătate că
domiciliază într-o ţară din colegiul uninominal respectiv, cetăţenii români care arată că au
reşedinţa într-o ţară din colegiul uninominal respectiv prin prezentarea paşaportului simplu
sau, în cazul statelor membre ale Uniunii Europene, şi a cărţii de identitate, însoţite de
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documentul emis de autorităţile străine care dovedeşte reşedinţa în străinătate, precum şi
persoanele care votează conform dispoziţiilor art. 8 alin. (3). Persoanele respective pot
vota numai în baza actului de identitate şi a cărţii de alegător.
Cetăţenii români care, în ziua alegerilor, se vor afla în altă ţară, în tranzit, în scop turistic
sau de afaceri, nu vor putea vota.
Precizăm foarte clar: alegerile parlamentare din 9 decembrie se derulează în baza Legii
35/2008 şi presupun ca fiecare cetăţean român să voteze candidaţii din colegiul unde
are domiciliul sau reşedinţa. Aceşti candidaţi sunt diferiţi, astfel că un cetăţean cu
domiciliul în Bucureşti nu poate vota candidaţii din alt judeţ sau de peste hotare, spre
deosebire de alegerile prezidenţiale sau referendum când toţi cetăţenii români, indiferent
de domiciliu sau reşedinţă votează aceeaşi candidaţi la preşedinţie sau răspund la
aceeaşi întrebare la referendum.
Un român de peste hotare aflat în ziua votului într-o altă localitate poate vota la o altă
secţie de votare, sau chiar în România ?
Da, cetăţenii români cu drept de vot, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, îşi exercită
dreptul de vot la una dintre secţiile de votare din acea ţară în care îşi au domiciliul sau
reşedinţa. Aşadar, pot vota şi într-o altă localitate din ţara respectivă.
Cetăţenii români cu reşedinţa în străinătate, dar cu domiciliul în România pot vota, dacă
se află în ţară în ziua votării, la secţia de votare de la locul de domiciliu din România.

Pe ce fel de liste electorale se vor regăsi votanţii români ?
În străinătate cetăţenii români vor fi înscrişi în listele electorale suplimentare.
Ce se întâmplă cu românii care stau mai departe de secţiile de votare?
În străinătate se poate vota numai la secţiile de votare organizate. În aceste scop informaţii
privind numărul şi locaţia acestora se pot vizualiza accesând secţiunea
http://www.mae.ro/alegeri-parlamentare-2012.
Orarul secţiilor de vot. Ce se întâmplă în cazul în care, la ora închiderii, în secţiile de
vot mai sunt votanţi ?
Votarea începe la ora 7.00 şi are loc până la ora 21.00, ora locală, când secţia de votare
se închide. Pe uşa secţiei de votare se vor afişa orele între care se desfăşoară procesul de
votare.
La ora 21.00 preşedintele biroului electoral al secţiei de votare declară votarea încheiată şi
dispune închiderea secţiei.
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Persoanele care la ora 21.00 se află în sala unde se votează vor putea să-şi exercite
dreptul de vot.
Câte secţii de votare sunt organizate în străinătate ?
Pentru Colegiile Uninominale dedicate cetăţenilor români din străinătate, Ministerul
Afacerilor Externe organizează 306 secţii de votare. Pe baza experienţelor scrutinelor
anterioare, în scopul ameliorării condiţiilor de vot şi conform legii, MAE a acţionat
permanent în sensul măririi numărului acestor secţii de vot, care a crescut în special în
ţările în care românii au o prezenţă importantă, cu precădere Europa.
Ministerul Afacerilor Externe a postat pe site harta interactivă a secţiilor de votare din afara
ţării, o aplicaţie dezvoltată de MAE pe platforma Google Maps, pentru a facilita accesul
cetăţenilor români din străinătate la secţiile de votare, link: http://www.mae.ro/node/17018.
Alte informaţii utile pentru românii aflaţi peste hotare
Vă reamintim că, pe baza legii 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului,
nu se va putea vota pe baza actelor temporare de identitate, ceea ce înseamnă că nu
se va putea vota pe baza titlului de călătorie. Pentru a îşi putea exercita dreptul la vot,
cetăţenii români trebuie să deţină acte de identitate valabile.
Aceia care au actele expirate sau pierdute şi vor să voteze trebuie să obţină documente
permanente de identitate.
Ministerul Afacerilor Externe va pune în funcţiune începând de sâmbătă, 8 decembrie, ora
9.00, un telefon verde la numărul 0800800407 (apel gratuit indiferent de ţara de apelare),
la care pot fi oferite informaţii utile cetăţenilor români din afara graniţelor, legate de
alegerile parlamentare din 9 decembrie. Numărul de telefon va fi pus la dispoziţie tuturor
celor interesaţi până luni, 10 decembrie, în regim de permanenţă.
Pentru mai multe informaţii vă recomandăm să consultaţi Ghidul alegătorului român din
străinătate link:
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/alegeri_legislative_2012/ghidul_alegatorului_roman_din_str
ainatate.pdf şi să accesaţi periodic secţiunea specială adresată alegerilor parlamentare 2012 de
pe site-ul MAE.
Recomandăm cetăţenilor români să se informeze din timp asupra procedurii privind
votul uninominal şi să îndeplinească toate demersurile necesare, pentru a îşi putea
exercita acest drept în bune condiţii la scrutinul din 9 decembrie 2012.
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