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Informațiile prezentate în acest ghid sunt valabile la data publicării, 27 noiembrie 2020. 

Ministerul Afacerilor Externe va informa public cu celeritate asupra eventualelor schimbări 

care pot apărea cu privire la organizarea votării în străinătate.  
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Stimate alegător, 

 

Ghidul alegătorului român la secțiile organizate în străinătate  se dorește a fi o 

sursă utilă și completă de informații privind exercitarea dreptului de vot la 

alegerile parlamentare din anul 2020 de către cetățenii români care au 

domiciliul sau reședința în străinătate.  

Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților au loc anul acesta într-un context 

deosebit, marcat de pandemia de COVID-19, care afectează toate statele lumii.  

În acest context, vă recomandăm să respectați măsurile uzuale de igienă 

sanitară – purtați masca de protecție pe durata desfășurării procesului 

electoral, mențineți distanța fizică de cel puțin 1 metru față de ceilalți 

participanți la alegeri, dezinfectați-vă mâinile la intrarea și ieșirea din secția de 

votare, evitați contactul direct cu alte persoane. 

Măsurile de igienă și siguranță sanitară care trebuie respectate pe durata 

desfășurării votului vor fi afișate atât la sediile secțiilor de votare, cât și pe site-

urile Ministerului Afacerilor Externe, Autorității Electorale Permanente și ale 

misiunilor diplomatice și consulare.  

De asemenea, vă recomandăm să urmăriți și să respectați întocmai măsurile de 

prevenire a infectării cu COVID-19 dispuse de autoritățile din statul în care aveți 

domiciliul sau reședința. 

 

Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Externe 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
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I. CADRUL LEGISLATIV 

Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 se desfășoară în 

conformitate cu următoarele acte normative:  

 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; 

 Hotărârile Guvernului privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru 

Senat și Camera Deputaților din anul 2020, Hotărâri ale Autorității Electorale 

Permanente și Decizii ale Biroului Electoral Central, accesibile pe site-ul 

https://parlamentare2020.bec.ro/legislatie/; 

 Constituția României, republicată. 

 

II. INFORMAȚII GENERALE 

Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020  au loc  în 

străinătate în zilele de 5 și 6 decembrie 2020. 

Alegătorii cu domiciliul sau reședința în străinătate votează în cadrul 

alegerilor parlamentare pentru senatorii și deputații circumscripției electorale 

pentru cetățenii din afara țarii. Circumscripția electorală pentru cetățenii 

români din afara țării (Circumscripția nr. 43) este reprezentată de 4 deputați 

și 2 senatori (În conformitate cu  prevederile Legii 208/2015 privind alegerea 

Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și 

funcționarea Autorității Electorale Permanente, mandatele parlamentarilor se 

repartizează pe circumscripții electorale - 41 județene, 1 circumscripție a 

municipiului București și 1 circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul 

sau reședința în străinătate). 

De aceea, spre deosebire de alte alegeri (de exemplu, alegerile pentru 

Președintele României), la acest scrutin pot vota la secțiile de votare 

organizate în străinătate doar cetățenii români cu drept de vot cu domiciliul 

sau reședința în străinătate, cu unele excepții definite prin lege (de exemplu, 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
https://parlamentare2020.bec.ro/legislatie/
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personalul militar sau diplomatic, candidații la alegerile parlamentare în 

circumscripția nr. 43, membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din 

străinătate, dacă au domiciliul sau reședința în străinătate, cetățenii români 

aflați în străinătate pentru tratament medical pe o perioadă mai mare de 90 

de zile, potrivit condițiilor menționate la capitolul IV).  

Conform legii, alegerile în România se desfășoară cu respectarea caracterului 

universal, egal, direct, secret și liber exprimat al votului.  

Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului și la un 

singur vot pentru alegerea Camerei Deputaților.  

Fiecare alegător își exprimă votul personal. Exercitarea votului în numele altui 

alegător este interzisă prin lege.  

Participarea cetățenilor la alegeri se face pe baza liberului consimțământ al 

acestora. 

În ceea ce privește actele necesare votării, dacă aveți domiciliul în străinătate 

și doriți să votați la o secție în străinătate, trebuie să prezentați: 

1. Un act de identitate românesc valabil, cu menționarea țării de 

domiciliu. 

Dacă aveți reședința în străinătate și doriți să votați la o secție în străinătate, 

trebuie să prezentați: 

1. Un act de identitate românesc valabil; 

2. Un act ce dovedește reședința în străinătate.  

Regăsiți lista completă de documente necesare votării la capitolul IV al 

acestui ghid. 

Totuși, dacă dețineți un act de identitate românesc expirat în perioada 1 

martie - 6 decembrie 2020, puteți să vă exercitați dreptul de vot în baza 

acestuia. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf


 

 
 

5 
 

IMPORTANT! 

 Alegătorii pot prezenta documentul care atestă reședința în străinătate, emis 

de autoritățile străine, în original, în copie sau în format electronic, conform 

Decizie BEC nr. 85/2020. 

 

 Alegătorul cu reședința în străinătate care deține un document ce atestă 

reședința în străinătate al cărui termen de valabilitate a expirat în perioada 1 

martie – 6 decembrie 2020 își poate exercita dreptul de vot în baza acestuia, 

conform Deciziei BEC nr. 85/2020. Dacă statul de reședință recunoaște 

valabilitatea documentelor expirate înainte de data de 1 martie, acestea pot fi 

utilizate pentru exercitarea dreptului de vot. Lista documentelor ce atestă 

reședința în străinătate și care sunt considerate valabile de statul emitent, în 

aceste condiții, va fi adusă la cunoștință publică până cel mai târziu cu 48 de 

ore înaintea primei zile a votării, pe site-ul MAE, de către misiunile diplomatice 

și consulare și la secțiile de votare.   

III. CINE POATE VOTA ÎN STRĂINĂTATE 

Pot vota în străinătate la alegerile pentru Parlamentul României cetăţenii 

români care: 

 dețin un act de identitate românesc valabil (inclusiv dacă acesta a expirat în 

perioada 1 martie - 6 decembrie 2020); 

 au vârsta de cel puţin 18 ani, dacă această vârstă a fost împlinită până în 

ziua alegerilor inclusiv;  

 nu au fost puşi sub interdicţie sau nu li s-a interzis exercitarea dreptului de 

vot, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă; 

 au domiciliul în străinătate (dovedit prin menționarea țării de domiciliu în 

pașaport) sau au reședința în străinătate (dovedită printr-un document emis 

de autoritățile locale din statul de reședință, care poate fi prezentat în 

original, în copie sau în format electronic și care este considerat valabil chiar 

dacă a expirat în perioada 1 martie-6 decembrie 2020). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
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IV. DOCUMENTELE NECESARE VOTĂRII 

 

ALEGĂTORI CU DOMICILIUL ÎN STRĂINĂTATE: 

Alegătorii cu DOMICILIUL în străinătate votează pe baza următoarelor acte de 

identitate românești: 

a. pașaportul simplu, cu menționarea țării de domiciliu; 

b. pașaportul simplu temporar, cu menționarea țării de domiciliu; 

c. pașaportul simplu electronic, cu menționarea țării de domiciliu. 

 

ALEGĂTORI CU REȘEDINȚA ÎN STRĂINĂTATE: 

Alegătorii cu REȘEDINȚA în străinătate votează pe baza unui act de identitate 

românesc ȘI a unui document emis de autoritățile străine, care dovedește 

dreptul legal de ședere în străinătate pe o durată mai mare de 90 de zile. 

Actele de identitate românești în baza cărora pot vota alegătorii cu reședința 

în străinătate sunt: 

a. cartea de identitate; 

b. cartea electronică de identitate; 

c. cartea de identitate provizorie; 

d. buletinul de identitate; 

e. pașaportul diplomatic; 

f. pașaportul diplomatic electronic; 

g. pașaportul de serviciu; 

h. pașaportul de serviciu electronic; 

i. pașaportul simplu; 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
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IMPORTANT! 
 

 Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot vota la orice 

secție organizată în străinătate, indiferent de țara în care au domiciliul sau 

reședința (de ex. dacă aveți domiciliul sau reședința în Italia, puteți vota la 

o secție organizată în Spania; dacă aveți documente doveditoare ale 

reședinței emise de autoritățile din Franța, puteți vota la o secție 

organizată în Germania). 

 

 Dacă dețineți un act de identitate românesc ce a expirat în perioada 1 

martie - 6 decembrie 2020, din cele enumerate mai sus, puteți să vă 

exercitați dreptul de vot în baza acestui act. 
 

 

j. pașaportul simplu electronic; 

k. pașaportul simplu temporar. 

Cetățenii cu reședința în străinătate trebuie să prezinte, pe lângă actul de 

identitate românesc, oricare din documentele emise de autoritățile străine 

prevăzute în lista care poate fi consultată pe pagina de internet a MAE: 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_omae_1627_20191_cu_anex

e-1.pdf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excepții pentru votul în străinătate în cazul cetățenilor români fără domiciliul 

sau reședința în străinătate: 

1. 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 își exercită dreptul de vot pe baza listei avizate de 

serviciul personal al MApN/MAI care să ateste calitatea de militar în misiune; 

2. candidații la alegerile parlamentare în circumscripția nr. 43 pot vota la 

secțiile organizate în străinătate;  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_omae_1627_20191_cu_anexe-1.pdf
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_omae_1627_20191_cu_anexe-1.pdf
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3. personalul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, secțiilor consulare 

și institutelor culturale din străinătate poate vota la secțiile organizate în 

străinătate;  

4. membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate (inclusiv 

operatorii de calculator) pot vota la secțiile organizate în străinătate dacă au 

domiciliul sau reședința în străinătate; 

5. cetățenii români aflați în străinătate pentru tratament medical pe o perioadă 

mai mare de 90 de zile pot vota la secțiile de votare din străinătate pe baza 

documentelor emise ori avizate de o autoritate medicală. 

 

V. EXERCITAREA VOTULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ 

SANITARĂ 

În contextul pandemiei de COVID-19, votul la secțiile organizate în străinătate 

se va desfășura cu respectarea unor măsuri de siguranță sanitară pentru 

prevenirea contaminării şi limitarea riscului de îmbolnăvire cu noul coronavirus 

(SARS-CoV-2). 

 

IMPORTANT! 

 Purtați masca de protecție pe toată durata prezenței în fața sediului secției 

de votare și în interiorul localului de vot! 

 Dezinfectați-vă mâinile! 

 Respectați distanța fizică recomandată! 

 Țineți cont de toate recomandările și restricțiile impuse de autoritățile din 

statul în care locuiți! 

 

Vă recomandăm să respectați regulile de siguranță sanitară la exercitarea 

dreptului de vot la secție și, în același timp, să urmăriți și să respectați 

recomandările și restricțiile impuse de autoritățile din statul în care locuiți. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
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 Asigurați-vă că purtați corect masca de protecție (astfel încât să acopere 

nasul și gura) în timp ce așteptați să intrați în sediul secției de votare și în 

timp ce sunteți în interiorul localului de vot. 

 Mențineți o distanță de cel puțin 1 metru față de ceilalți alegători care 

așteaptă să intre în sediul secției de votare și față de ceilalți participanți la 

procesul electoral în timp ce sunteți în interiorul localului de vot. 

 Dezinfectați-vă mâinile la intrarea în secția de votare. 

 Pe cât posibil, evitați contactul direct cu alți participanți la procesul 

electoral. 

 Intrarea alegătorilor în secția de votare se va face eșalonat, pentru a evita 

aglomerările. 

 Alegătorii vor fi îndemnați să își poziționeze actele de identitate în suportul 

tabletei operatorului de calculator, în vederea preluării automate a CNP-

ului. 

 Pentru verificarea identității, alegătorii își vor îndepărta masca de protecție 

pentru scurt timp, asigurându-se că respectă distanța de cel puțin 1,5 metri 

față de operatorul de calculator. 

 La prezentarea actelor de identitate și, dacă este cazul, a documentelor care 

atestă reședința în străinătate, încercați pe cât posibil să evitați contactul 

direct cu membrii secției. 

 Veți semna electronic în lista electorală, pe tableta operatorului, cu un 

instrument pe care îl veți prelua singur de pe biroul operatorului. 

 În cazul puțin probabil în care tabletele din secție nu sunt funcționale, veți 

semna olograf pe o listă întocmită pe hârtie, cu un pix pe care îl veți prelua 

singur de pe biroul alegătorului. 

 Operatorul va așeza pe birou buletinele de vot și ștampila cu mențiunea 

”VOTAT”, astfel încât alegătorii să le poată prelua singuri, cu evitarea 

contactului fizic cu operatorul. 

 După ce votați, operatorul de calculator vă va îndemna să vă aplicați singur 

ștampila cu mențiunea ”VOTAT” pe pașaport sau timbrul autocolant pe 

cartea de identitate. 

 Membrii secției de votare vă vor asista în respectarea măsurilor de siguranță 

sanitară. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
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 La intrarea în sediul secției de votare, membrii secției vor efectua un triaj 

observațional și vor măsura temperatura alegătorilor, pentru a organiza 

accesul prioritar și în condiții de siguranță al alegătorilor care prezintă 

simptome respiratorii evidente. 

 

VI. PROCEDURA DE VOTARE 

ATENȚIE! Respectați măsurile de siguranță sanitară pe durata prezenței în 

secția de votare: purtați masca de protecție, dezinfectați-vă mâinile, păstrați 

distanța de minimum 1 metru față de alte persoane, evitați contactul direct 

cu ceilalți participanți la alegeri. 

Prezentați operatorului de calculator actul de identitate: 

 În cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate: pașaportul simplu, 

pașaportul simplu temporar sau pașaportul simplu electronic, în care se 

menționează țara de domiciliu; 
 În cazul cetățenilor români cu reședința în străinătate: cartea de identitate, 

cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de 

identitate, pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, 

pașaportul de serviciu, pașaportul de serviciu electronic, pașaportul simplu 

ȘI un document emis de autoritățile străine, care dovedește dreptul legal de 

ședere în străinătate pe o durată mai mare de 90 de zile, care poate fi 

prezentat în original, în copie sau în format electronic.  
 Operatorul de calculator va introduce CNP-ul dumneavoastră în aplicația 

din tabletă (SIMPV), pentru a verifica dacă ați mai votat la alegerile 

parlamentare din 5-6 decembrie, aveți drepturile electorale interzise sau 

nu aveți vârsta de 18 ani, situații în care nu vă veți putea exercita dreptul 

de vot.  
 Semnați electronic pe tabletă. Dacă aplicația informatică SIMPV nu este 

funcțională în secție, veți semna pe lista electorală întocmită pe hârtie. 
 După ce semnați, preluați buletinele de vot și ștampila cu mențiunea 

”VOTAT”. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf


 

 
 

11 
 

 Veți primi DOUĂ buletine de vot: unul pentru alegerea Senatului, unul 

pentru alegerea Camerei Deputaților. 
 În cabina de vot, aplicați ștampila cu mențiunea ”VOTAT” în patrulaterele 

care corespund opțiunilor dumneavoastră. 
 Îndoiți buletinele de vot astfel încât ultima pagina (cu ștampila de control a 

secției) să fie în afară, în vederea asigurării secretului votului. 
 Introduceți buletinele de vot în urnele corespunzătoare. 
 Introducerea unui buletin de vot în altă urnă nu atrage nulitatea buletinului 

de vot. 
 În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului 

nu mai este asigurat, acesta se anulează și veți primi, numai o singură dată, 

un nou buletin de vot. 
 Returnați operatorului de calculator ștampila cu mențiunea ”VOTAT”. 
 La îndrumarea operatorului, aplicați în actul de identitate ștampila cu 

mențiunea ”VOTAT” sau timbrul autocolant, după caz. Timbrul autocolant se 

aplică pe cărțile de identitate, iar ștampila cu mențiunea ”VOTAT” pe 

pașapoarte.  

ATENȚIE! Dacă aplicația informatică SIMPV semnalează că ați mai votat la 

alegerile parlamentare, președintele secției va verifica dacă semnătura 

dumneavoastră există pe lista electorală din secția semnalată de SIMPV și 

veți putea vota doar după ce completați și semnați un proces verbal. 

Infracțiunea de fraudă la vot se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 

sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi! 

 

VII. ORARUL VOTĂRII ÎN STRĂINĂTATE 

Votarea în străinătate se desfăşoară pe parcursul a DOUĂ zile: 

 sâmbătă, 5 decembrie 2020 - votarea începe la ora locală 7:00 şi se încheie 

la ora locală 21:00; 

 duminică, 6 decembrie 2020 - votarea începe la ora locală 7:00 şi se 

încheie la ora locală 21:00. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
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Alegătorii care la ora 21:00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care 

se află la rând în afara sediului secţiei de votare pentru a intra în localul de vot, 

pot să îşi exercite dreptul de vot până cel mult la ora 23:59. 

 

VIII. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Pe parcursul procesului de vot, membrii secțiilor de votare vă vor oferi 

asistența necesară și vă vor pune la dispoziție materiale informative. Însă, 

având în vedere condițiile actuale și provocările generate de pandemia de 

COVID-19, vă îndemnăm să vă informați temeinic înainte de a ajunge la secția 

de vot.  

În acest scop, Ministerul Afacerilor Externe a pus la dispoziție pe pagina sa de 

internet o secțiune specială dedicată alegerilor parlamentare din acest an, în 

cadrul căreia veți regăsi informații relevante, precum:  

 Lista secțiilor de votare organizate în străinătate; 

 Harta secțiilor de votare; 

 Întrebări frecvente privind votul prin corespondență și votul la secția de 

votare; 

 Măsuri şi acţiuni de sănătate publică pentru desfăşurarea în siguranţă a 

alegerilor parlamentare în străinătate (ordin comun al ministrului 

afacerilor externe și al ministrului sănătății). 

Totodată, vă recomandăm să urmăriți îndeaproape informațiile transmise prin 

intermediul rețelelor de socializare de către misiunile diplomatice și oficiile 

consulare ale României și să vă informați temeinic asupra regulilor și 

restricțiilor aplicabile de către statele în care aveți domiciliul sau reședința. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
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IX. CUM VA FUNCȚIONA  SISTEMUL INFORMATIC DE 

MONITORIZARE A PREZENȚEI LA VOT ȘI DE PREVENIRE A 

VOTULUI MULTIPLU (SIMPV)? 

Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, locţiitorii 

acestora, respectiv membrii secțiilor de votare îndeplinesc atribuţiile ce le revin 

operatorilor de calculator. 

La intrarea în secția de votare, alegătorul trebuie să prezinte actul de identitate 

unuia dintre membrii biroului electoral al secției de votare. Acesta va scana 

actul de identitate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi 

de prevenire a votului ilegal, care semnalează dacă: 

 persoana care s-a prezentat la vot nu a împlinit vârsta de 18 ani până în ziua 

votării inclusiv; 
 persoanei care s-a prezentat la vot i s-a interzis exercitarea dreptului de vot; 
 alegătorul care s-a prezentat la vot este omis din lista electorală 

permanentă; 
 alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că și-a mai exercitat dreptul de 

vot la același scrutin, la o secție de votare; 
 alegătorul care s-a prezentat la vot figurează că a votat prin corespondență, 

votul prin corespondență transmis de acesta fiind recepționat de biroul 

electoral competent. 

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 ce se impun, conform legii: 

 opreşte de la votare persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani până în 

ziua votării inclusiv şi persoana care şi-a pierdut drepturile electorale;  

 permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat 

la vot şi care figurează în SIMPV că a votat la o altă secție prin 

corespondenţă, numai după ce se asigură că: 

o a fost verificat cazul semnalat;  

o au fost sesizate organele competente; 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
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o alegătorul a dat o declaraţie potrivit căreia nu şi-a exercitat dreptul 

de vot la același scrutin; 

 solicită alegătorilor care au reședința în străinătate să prezinte un document 

emis de autoritățile străine prin care se face dovada dreptului legal de 

ședere în străinătate; 

 permite alegătorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege să voteze. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf

