
 
 

LISTA 

documentelor care atestă reședința în străinătate ale căror termene de valabilitate au expirat anterior datei de 1 martie 2020 și care sunt considerate 

valabile de statul emitent, pe baza cărora alegătorii își pot exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 
 

Nr. 

crt. 
Ţara Documentele Observații 

1 Franţa 
6. Ultimul aviz de impozitare  

9. Card de asigurare medicală  

6.Ultimul aviz de impozitare valabil este cel din anul 2019 

9. Cardul de asigurare medicală nu are înscris termenul de emitere/expirare 

2 Italia 

1. Carte de identitate pentru cetăţenii străini  

2. Atestat de şedere/de înscriere în registrul populaţiei  

3. Certificat de rezidenţă emis de primăria locală  

4. Certificat privind componenţa familiei  

5. Certificat cumulativ privind reşedinţa şi alte drepturi  

6. Permis de şedere  

7. Carte de identitate pentru membrii corpului diplomatic și NATO ID CARD   

8. Carte de identitate electronică  

 

Cetățenii români rezidenți în Republica Italiană își vor putea exercita dreptul de vot 

în baza documentelor prevăzute în Anexa OMAE nr. 1627 din 26.08.2019, chiar dacă 

acestea au expirat începând cu 31ianuarie 2020. 

11 

Regatul Unit al 

Marii Britanii şi 

Irlandei de Nord 

7. Permis de conducere 

 

 

7. prelungit până la 31.12.2020 

 

12 Norvegia 

1. Certificat de înregistrare a domiciliului (Bostedattest)  

2. Certificat de înregistrare a reședinței pentru cetățenii SEE 

(Registreringsbevis for EØS-borgere)  

3. Certificat de înregistrare a reședinței permanente pentru cetățenii SEE 

(Varig Oppholdsbevis for EØS-borgere)  

4. Viză tip permis de ședere permanentă (Permanent oppholdstillatelse);  

5. Permis de conducere norvegian (Førerkort)   

1.fără termen de valabilitate, certifică adresa de reședință/domiciliul în Norvegia 

pentru titular. În caz de schimbare a adresei, se eliberează un nou 

certificat/adeverință. 

2. și 4. se eliberează o singură dată, au valabilitate nelimitată, cu condiția de a 

îndeplini anumite cerințe.  

5.permis de conducere norvegian: valabilitatea celor celor expirate în intervalul 

ianuarie 2020 - august 2020 a fost prelungită.  

13 Olanda 

 

 

6. Permis de conducere valabil, eliberat de autorităţile olandeze (Rijbewijs) 

 

Permise de conducere olandeze –valabilitatea permiselor expirate în perioada 1 

februarie -1 decembrie 2020 a fost prelungită cu 9 luni 

Permise de conducere olandeze eliberate persoanelor cu vârsta peste 75 de ani - din 1 

decembrie 2019, persoanele peste 75 de ani pot continua să conducă temporar cu 

permisul de conducere expirat. 

17 Spania 

1. Certificat de înregistrare ca cetăţean comunitar  

2. Adeverinţă de înregistrare în Registrul municipal  

3. Permis de conducere  

4. Card de sănătate  

5. Carnet de elev/student  

6. Documente care conţin NIE/numărul de identificare al străinului, respectiv: 

a) carte de muncă,b) certificat de persoană în căutarea unui loc de muncă,c) 

certificat de înscriere la asigurările sociale  

 

 

Valabile dacă au expirat începând cu 15 decembrie 2019 

 

19 Zimbabwe  

1. Permis de rezidenţă  

2. Viză aplicată în paşaport 

3. Permis de şedere temporară 

4. Permis de şedere permanentă 

5. Permis de muncă temporar 

Valabile dacă au expirat începând cu 1 ianuarie 2020 

 

Toate documentele expirate in anul 2020 raman valabile pana la ridicarea starii de 

lockdown, care este in prezent prelungita pe termen nelimitat, cu revizuirea periodica 

a acesteia. 

 


