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Q&A  

Desfășurarea alegerilor parlamentare 2020 în străinătate 

 

VOTUL LA SECȚIE 
 

1. Ce votăm exact la alegerile parlamentare?  

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 este 

reprezentată de 4 deputați și 2 senatori.  

 

2. Câte secții de votare sunt organizate în străinătate? 

Conform prevederilor legale, în statele unde își au sediile misiunile diplomatice și 

oficiile consulare (MD/OC) se organizează una sau mai multe secții de votare, iar cu 

acordul autorităților din țara respectivă, pot fi organizate secții de votare și în alte 

localități. La data de 16 noiembrie 2020, Ministerul Afacerilor Externe a transmis 

către Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) 748 de propuneri ale MD/OC de 

înființare de secții de votare, urmând ca, până la 18 noiembrie, AEP să aprobe prin 

Hotărâre lista finală a secțiilor de votare organizate în străinătate. Aceasta va fi 

disponibilă pe pagina de internet a MAE, la adresa http://www.mae.ro/node/52162. 

 

3. Câte zile am la dispoziție și între ce ore pot vota în străinătate? 

Procesul de votare se desfășoară pe parcursul a două zile: 5 și 6 decembrie 2020. 

Secțiile de votare sunt deschise între ora 7.00 și ora 21.00 (ore locale). 

 

4. Se poate vota dacă la ora închiderii mai sunt cetățeni în secția de votare sau la 

rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de vot? 

Alegătorii care la ora 21.00 (ora locală) se află în interiorul secției de votare, precum 

și cei care se află la rând în afara sediului secției de votare pentru a intra în localul de 

vot, pot vota până la ora 23.59 (ora locală). 

 

5. Dacă am reședința obișnuită, de exemplu, în Grecia, dar pe 6 decembrie mă aflu 

în altă țară, de exemplu, în Franța, pot vota? 

Da, puteți vota la orice secție organizată în străinătate, indiferent de țara în care aveți 

domiciliul sau reședința, cu condiția să dețineți acte de identitate valabile (inclusiv 

dacă acestea au expirat în perioada 1 martie 2020 – 6 decembrie 2020) și să faceți 

dovada domiciliului în străinătate (pașaport cu menționarea țării de domiciliu) sau a 

reședinței în străinătate (lista documentelor care atestă reședința în străinătate poate 

fi consultată aici: 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_omae_1627_20191_cu_anexe.pdf).  

http://www.mae.ro/node/52162
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_omae_1627_20191_cu_anexe.pdf
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6. Dacă am domiciliul/reședința în străinătate şi în ziua votării mă aflu în România, 

pot vota? 

Dacă aveți domiciliul în străinătate, nu puteți vota în România. 

Dacă aveți reședința în străinătate, puteți vota în România doar la secția de votare la 

care sunteți arondat, conform adresei de domiciliu din România sau la orice altă secție 

organizată în circumscripția respectivă, în cazul în care nu sunteți în localitatea de 

domiciliu. 

 

7. Am domiciliul în România, dar pe 6 decembrie sunt în delegație în străinătate.  

Pot vota? 

Nu puteți vota în străinătate dacă aveți domiciliul în România; la secțiile de votare 

organizate în străinătate pot vota doar cetățenii români care fac dovada faptului că au 

domiciliul sau reședința în străinătate.  

Sunt exceptați: militarii, polițiștii și personalul civil român din instituțiile sistemului 

de apărare, ordine publică și siguranță națională trimiși în misiune în teatre de operații 

din străinătate, care își pot exercita dreptul de vot la orice secție de votare constituită 

în țara în care își desfășoară misiunea în baza pașaportului de serviciu (conform art. 

83 alin. (5) din Legea nr. 208/2015); personalul misiunilor diplomatice, oficiilor 

consulare și institutelor culturale din străinătate (conform art. 51 alin. (3) lit. b) din 

Legea nr. 208/2015); candidații, dacă aceștia candidează în circumscripția electorală 

pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara țării (conform art. 51 alin. 

(3) lit. d) din Legea nr. 208/2015); 

 

 

8. De ce documente am nevoie ca să pot vota? 

a) Dacă aveți domiciliul în străinătate, puteți vota la orice secție organizată în 

străinătate în baza următoarelor acte de identitate: 

1. pașaportul simplu, cu menționarea țării de domiciliu; 

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

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

b)  Dacă aveți reședința în străinătate, puteți vota la orice secție organizată în 

străinătate în baza unuia dintre următoarele acte de identitate: 

1. cartea de identitate; 

2. cartea electronică de identitate; 

3. cartea de identitate provizorie; 

4. buletinul de identitate; 

5. pașaportul diplomatic; 

6. pașaportul diplomatic electronic; 

7. pașaportul de serviciu; 

8. pașaportul de serviciu electronic; 

9. pașaportul simplu; 
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10. pașaportul simplu electronic; 

11. pașaportul simplu temporar.  

 

Actul de identitate trebuie însoțit de un document oficial emis de statul străin 

privind stabilirea reședinței. Lista documentelor care atestă reședința în străinătate 

a fost stabilită printr-un ordin al ministrului afacerilor externe și poate fi consultată 

aici: 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_omae_1627_20191_cu_anexe.pdf 

 

9. Dacă am actul de identitate expirat, pot vota? 

În mod excepțional, ținând cont de restricțiile impuse în multe state din cauza 

pandemiei de COVID-19, Biroul Electoral Central a decis că, la alegerile 

parlamentare din acest an, cetățenii români cu actele de identitate menționate mai sus 

și care au expirat în perioada 1 martie – 6 decembrie 2020 își pot exercita dreptul de 

vot. 

 

10.  Se poate vota pe baza titlului de călătorie? 

Nu, acest tip de document nu face parte din categoria actelor de identitate în baza 

cărora se poate vota, conform Legii nr. 208/2015. 

 

11. Am buletinul românesc expirat. Ce pot face totuși ca să votez la alegerile 

parlamentare? 

Alegătorul cu domiciliul sau reședința în străinătate care deține orice act de identitate 

din cele enumerate mai sus (întrebarea 8), dar care a expirat în perioada 1 martie – 6 

decembrie 2020, poate vota în baza acelui act de identitate, în conformitate cu Decizia 

Biroului Electoral nr. 35/15.10.2020. 

 

12. Cum aflu care este cea mai apropiată secție de votare din străinătate? 

Lista și harta secțiilor de votare vor putea fi consultate pe pagina de internet a 

Ministerului Afacerilor Externe (http://www.mae.ro/node/52162), precum și pe 

pagina de internet a misiunii diplomatice/oficiilor consulare din țara în care vă aflați.  

 

13. Unde pot să sun dacă am întrebări despre secțiile de votare din țara în care 

locuiesc, din zona în care stau? 

Vă recomandăm să contactați misiunea diplomatică sau oficiul consular din țara sau 

zona în care aveți domiciliul sau reședința. 

 

 

 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_omae_1627_20191_cu_anexe.pdf
http://www.mae.ro/node/52162
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14. Dacă m-am înscris în Registrul electoral cu opțiunea votului prin 

corespondență și am primit materialele de vot, însă mă răzgândesc și doresc să votez 

la secție, este posibil? 

Dacă nu expediați plicul exterior cu votul prin corespondență sau dacă acesta nu 

ajunge în timp util la biroul electoral pentru votul prin corespondență (confirmarea 

primirii plicului de către biroul electoral pentru votul prin corespondență se face prin 

e-mail transmis de către AEP până cel mai târziu 3 decembrie), puteți vota la orice 

secție de votare organizată în străinătate, prezentând un act de identitate valabil 

(inclusiv dacă a expirat în perioada 1 martie 2020 - 6 decembrie 2020) și faceți dovada 

domiciliului sau a reședinței în străinătate. Lista documentelor care atestă reședința 

în străinătate  este disponibilă aici:  

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_omae_1627_20191_cu_anexe.pdf  

 

 

15. Cum vor organiza ambasadele și consulatele României spațiile în care se 

votează la secție în context COVID-19, pentru a asigura toate măsurile de siguranță 

sanitară? 

Organizarea secțiilor de votare va ține cont de măsurile sanitare adoptate de 

autoritățile competente ale statului de reședință, în funcție de situația epidemiologică 

din fiecare țară, astfel încât procesul de votare să se desfășoare în condiții de 

siguranță. Măsurile aplicabile în interiorul secției de votare, cât și eventuale măsuri 

suplimentare aplicabile pentru desfășurarea efectivă a procesului de votare vor fi 

comunicate vizibil de către fiecare secție de votare. De asemenea, vă recomandăm să 

vă informați din timp asupra măsurilor de siguranță sanitară valabile la nivelul țării 

în care vă aflați. 

 

16. Cum se va preveni aglomerația în secția de votare? 

Recomandăm cetățenilor români care se prezintă la vot în ambele zile în care se poate 

vota în străinătate, respectiv 5 și 6 decembrie, și să păstreze distanța fizică 

recomandată de minimum 1 metru atât în interiorul secției de votare cât și în timp ce 

așteaptă să intre în sediul secției de votare. De asemenea, numărul total al persoanelor 

prezente simultan nu trebuie să depășească numărul maxim de persoane admis de 

reglementările locale, dacă acestea prevăd o asemenea limitare. Un membru al 

biroului electoral al secției va monitoriza fluxul de alegători și va permite accesul în 

secția de votare a unui număr limitat de alegători, în scopul prevenirii formării de 

aglomerări. 

 

17. Ce măsuri de siguranță sanitară se iau in secții? 

Toți membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare organizate în străinătate vor 

purta masca de protecție. Recomandăm ferm alegătorilor care se prezintă la urne să 

poarte măști de protecție, să își dezinfecteze mâinile la intrarea în localul de vot, după 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anexa_omae_1627_20191_cu_anexe.pdf
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fiecare contact cu alte persoane sau cu obiecte care ar putea fi atinse și de alte 

persoane, precum și la ieșirea din localul de vot. Recomandăm ca alegătorii să 

păstreze o distanță fizică de minimum 1 metru față de ceilalți participanți la procesul 

electoral în timp ce se află în interiorul secției de votare și în timp ce așteaptă la rând 

să intre în localul de vot. Localul de vot va fi dotat cu recipiente pentru dezinfectarea 

mâinilor, atât la intrare și la ieșire, cât și în interior. Încăperea în care se află secția de 

votare va fi aerisită periodic, suprafețele comune (birouri, cabine de vot) și 

instrumentele necesare votării vor fi dezinfectate periodic pe durata derulării 

procesului electoral. De asemenea, alegătorii vor fi supuși, la intrarea în sediul secției 

de votare, unui triaj observațional și vor fi termometrizaţi cu ajutorul unui termometru 

non-contact, în cazul persoanelor cu simptome respiratorii evidente (de exemplu, 

tuse, rinoree, dificultăţi în respiraţie) sau febrilitate (temperatură de peste 37,3°C) 

fiind stabilite proceduri stricte și sigure pentru accesul în localul de vot. 

 

18. Am la dispoziție materiale sanitare (mască, mănuși, dezinfectant) la secția de 

votare - în cazul în care nu le am asupra mea? 

La intrarea în secția de votare veți putea primi mască de protecție și mănuși și veți 

avea la dispoziție dezinfectant pentru igienizarea mâinilor. 

 

19. Dacă se instituie stare de urgență în țara mea de rezidență, eu cum mai pot 

vota? 

Măsurile de carantină, precum nivelul restricțiilor de circulație, limitările adunărilor 

publice, precum și excepțiile de la aceste interdicții diferă de la stat la stat. Interdicțiile 

și restricțiile specifice la nivelul unui stat sau altul pot afecta organizarea și 

desfășurarea procesului de vot, de aceea vă recomandăm să respectați întocmai 

recomandările autorităților din zona sau țara în care vă aflați și să consultați constant 

secțiunea dedicată alegerilor parlamentare de pe pagina de internet a MAE cu privire 

la situația secțiilor de votare.  

Atât Centrala MAE, cât și misiunile diplomatice vor anunța în timp real și prin 

intermediul tuturor canalelor de comunicare disponibile dacă vor apărea situații în 

care anumite secții nu vor putea fi deschise, cât și alternativele oferite alegătorilor.  

De asemenea, harta interactivă a secțiilor de votare va fi actualizată în timp real, astfel 

încât să puteți verifica situația în fiecare moment. 

 

20. Dacă sunt în străinătate și mi s-a recomandat izolarea la domiciliu, dar eu vreau 

să votez, vor fi urne mobile? 

În baza legislației electorale actuale, în străinătate nu se folosesc urnele mobile.  
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21. Dacă prezint simptome de COVID-19, dar nu am făcut testul sau sunt în 

așteptarea rezultatului, pot veni la secție să votez? 

Dacă prezentați simptome specifice COVID-19, vă rugăm să semnalați acest lucru 

reprezentanților secției de votare. Deși legislația română nu vă interzice exercitarea 

votului la secție, vă recomandăm ferm să aveți în vedere siguranța sanitară a celorlalți 

participanți la procesul electoral cu care veți interacționa (alegători și membri ai 

secției). De asemenea, trebuie să aveți în vedere legislația/măsurile impuse de țara de 

reședință în care vă aflați cu privire la astfel de cazuri.  

  

22. Ce pot face eu ca să îi protejez pe cei din jurul meu la secția de votare? 

Recomandăm ferm ca toți participanții la procesul electoral (alegători, membri ai 

biroului secției de votare, observatori) să respecte măsurile uzuale de prevenire a 

răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2:  

- să poarte masca de protecție în așa fel încât să acopere și nasul și gura;  

- să își dezinfecteze mâinile la intrarea și la ieșirea în localul de vot;  

- să păstreze o distanță de cel puțin 1 metru față de ceilalți alegători și membrii 

secției de votare când se află în secția de votare, precum și în timp ce se așteaptă 

la rând pentru a intra în secția de votare;  

- să evite (la prezentarea actelor de identitate, preluarea ștampilei și a buletinelor 

de vot) manipularea acestora fără dezinfectarea mâinilor în prealabil și a 

contactului direct cu membrii secției de votare. 

Aceste măsuri pot varia, în conformitate cu deciziile autorităților din regiunea sau 

statul de reședință, motiv pentru care vă recomandăm să vă informați temeinic înainte 

de a vă prezenta la secția de votare.  

 

23. Coada la secția de votare este mare, iar unii oameni nu respectă distanțarea. 

Cum se va implica personalul de la secția de votare pentru asigurarea respectării 

regulilor de distanțare? 

Regulile și măsurile menite să asigure siguranța sanitară pe parcursul procesului de 

votare vor fi comunicate și publicate în mod vizibil, atât în interiorul, cât și în 

exteriorul secției de votare. Personalul secției de votare va depune, ca de fiecare dată, 

toate eforturile pentru organizarea procesului de votare într-o manieră sigură și 

eficientă, însă facem apel la respectarea cu strictețe a regulilor aplicabile în contextul 

epidemiologic actual.  

 

24. Dacă zona în care locuiesc intră în carantină și vreau totuși să-mi exprim 

dreptul constituțional de vot, cum procedez?  

Vă recomandăm ferm respectarea cu strictețe a măsurilor sanitare și a regulilor 

stabilite de către statul de reședință în contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, vă 

recomandăm să vă informați din timp asupra regulilor aplicabile și a măsurilor ce 

trebuie respectate pe durata desfășurării procesului de votare. 
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25. Există riscul ca secția la care vreau să votez să se închidă din cauza măsurilor 

adoptate de autoritățile locale în context COVID-19? Ce se întâmplă într-un astfel 

de caz? Pot să votez în altă parte? Cum o să aflu care sunt secțiile din apropiere? 

Toate cazurile în care situația epidemiologică va determina fie imposibilitatea 

organizării unor secții, fie închiderea unor secții deja înființate vor fi comunicate 

prompt de către Ministerul Afacerilor Externe, Autoritatea Electorală Permanentă și 

Biroul electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința 

în străinătate. În acest sens, vă recomandăm să consultați frecvent atât harta secțiilor 

de votare care va fi disponibilă pe site-ul www.mae.ro, cât și comunicările și 

informările pe tema alegerilor parlamentare în străinătate. Acestea vor fi publicate în 

timp real și pe site-ul www.mae.ro, în secțiunea dedicată alegerilor parlamentare.  

 

26. Secția de votare la care am mers de fiecare dată la ultimele alegeri nu mai apare 

pe lista secțiilor de votare din acest an pentru alegerile parlamentare, de ce? Și 

unde mă duc să votez? 

Lista și harta secțiilor de votare pot fi consultate pe pagina de internet a MAE 

(http://www.mae.ro/node/52162), precum și pe pagina de internet a misiunii 

diplomatice din țara în care vă aflați. În astfel de cazuri, vă recomandăm identificarea 

unei alte secții de votare din apropiere.  

 

27. Cum se desfășoară procesul de votare?  

Alegătorii vor prezenta operatorului de calculator actul de identitate și vor face 

dovada domiciliului sau a reședinței în străinătate.  

 

Operatorul de calculator va scana actul de identitate în Sistemul informatic de 

monitorizare a prezenței la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV), care 

semnalează dacă: 

 persoana care s-a prezentat la vot are drept de vot în străinătate; 

 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 figurează că și-a mai exercitat dreptul de vot 

la același scrutin; 

 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 şi persoana care şi-a pierdut drepturile electorale;  

http://www.mae.ro/
http://www.mae.ro/
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 permite exercitarea dreptului de vot de către alegătorul care s-a prezentat la vot 

şi care figurează în SIMPV că a votat prin corespondenţă, numai după ce 

asigură că: 

o a fost verificat cazul semnalat;  

o au fost sesizate organele competente; 

o alegătorul a dat o declaraţie potrivit căreia nu şi-a exercitat dreptul de 

vot prin corespondenţă.  

 permite alegătorilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege să voteze. 

După verificarea îndeplinirii condițiilor legale de exercitare a votului, alegătorul 

semnează pe dispozitivul electronic și primește: 

 un buletin de vot pentru SENAT; 

 un buletin de vot pentru CAMERA DEPUTAȚILOR; 

 ștampila cu mențiunea «VOTAT». 

Alegătorii votează separat în cabine închise, aplicând ștampila cu mențiunea 

«VOTAT» pe buletinele de vot. 

După ce a votat, alegătorul are obligația de a introduce buletinele de vot în urne și de 

a preda ștampila cu mențiunea „VOTAT” operatorului de calculator. 

 

Vor exista două urne – una pentru Senat și una pentru Camera Deputaților. 

Introducerea buletinului de vot în altă urnă nu atrage nulitatea acestuia. 

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

este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou 

buletin de vot. 

Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al 

secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare 

un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din rândul observatorilor 

sau membrilor biroului electoral al secției de votare. 

 

28. Ce se întâmplă cu votul meu, după ce se încheie procesul de votare?  

După închiderea localului secției de votare, președintele secției de votare, în prezența 

membrilor biroului electoral și a persoanelor acreditate, verifică starea sigiliilor de pe 

urnele de votare, sigilează fanta urnelor de votare și introduce ștampilele cu 

mențiunea "VOTAT" într-un plic care se sigilează prin aplicarea ștampilei de control 

a secției de votare, apoi anulează buletinele de vot rămase neîntrebuințate și 

consemnează distinct, în procesele-verbale pentru fiecare tip de alegere, numărul 

buletinelor de vot anulate.  
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După numărarea tuturor voturilor, se întocmește un proces-verbal de consemnare a 

rezultatului votului, în două exemplare originale, pentru fiecare tip de alegere (Senat, 

respectiv Camera Deputaților), care se semnează de către președinte, de locțiitorul 

acestuia, precum și de membrii biroului electoral al secției de votare și vor purta 

ștampila de control a acesteia. 

 Sunt declarate nule buletinele de vot care nu poartă ștampila de control a 

biroului electoral al secției de votare, buletinele de vot având alt model decât 

cel legal aprobat sau la care ștampila este aplicată pe mai multe patrulatere ori 

în afara acestora. Aceste buletine de vot nu intră în calculul voturilor valabil 

exprimate. 

 Sunt voturi albe buletinele care nu au aplicată ștampila "VOTAT". Aceste 

buletine nu intră în calculul voturilor valabil exprimate. 

Toate operațiunile de numărare a voturilor și consemnare a rezultatelor votării sunt 

filmate prin intermediul unei tablete, iar înregistrarea respectivă se înmânează către 

Serviciul de Telecomunicații Speciale, în vederea păstrării pentru o perioadă de 1 an. 

Pe baza datelor înscrie în tabletele din secții, în zilele votării, SIMPV furnizează 

Biroului Electoral Central datele privind prezența la vot. 

 

 

29. Vreau să mă înscriu ca membru în biroul unei secții de votare în statul în care 

locuiesc pentru alegerile parlamentare. Cum procedez? Sunt și plătit să fac asta? 

Birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate sunt alcătuite dintr-un 

președinte, un locțiitor al acestuia și cel mult 8 reprezentanți ai partidelor politice 

parlamentare.  

În cazul în care numărul persoanelor propuse de formațiunile politice este insuficient 

pentru completarea birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate, acestea 

sunt completate cu cetățeni români cu drept de vot propuși de către șefii misiunilor 

diplomatice sau ai oficiilor consulare, după caz. Președintele secției de votare poate 

suplimenta numărul membrilor secției până la 15. 

 

Dacă doriți să fiți membru în biroul electoral al unei secții de votare organizate 

în străinătate, vă recomandăm să contactați misiunea diplomatică din localitatea/ 

zona/ regiunea în care vă aflați. Va trebui să completați și să semnați o cerere în acest 

scop, prin care declarați că îndepliniți următoarele condiții prevăzute de lege: 

1. aveți cetățenia română; 

2. cunoașteți limba română, scris și vorbit; 

3. aveți drept de vot; 

4. aveți o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției; 

5. nu faceți parte dintr-un partid politic; 

6. ați absolvit studii universitare/medii/generale; 

7. nu sunteți urmărit penal, trimis în judecată penală sau condamnat penal. 
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Puteți obține de la misiunea respectivă modelul cererii respective, sau o puteți 

descărca de pe site-ul Autorității Electorale Permanente:  

https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/11/Cerere-pentru-

desemnarea-%C3%AEn-biroul-electoral-al-sec%C8%9Biei-de-votare-din-

str%C4%83in%C4%83tate-la-alegerile-pentru-Senat-%C5%9Fi-Camera-

Deputa%C5%A3ilor.docx.  

 

Dacă doriți să fiți membru-operator în biroul electoral al unei secții de votare 

organizate în străinătate, trebuie să parcurgeți o sesiune de instruire on-line 

organizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale și Autoritatea Electorală 

Permanentă și să susțineți un test la care trebuie să obțineți un punctaj minim. Detalii 

în acest sens puteți obține de la misiunea diplomatică din zona/țara în care vă aflați. 

Membrii-operatori vor verifica, prin intermediul aplicațiilor care rulează pe tabletele 

din secții, identitatea alegătorilor și îndeplinirea condițiilor legale de exercitare a 

dreptului de vot, vor prelua semnăturile electronice ale alegătorilor și vor asigura 

filmarea operațiunilor din timpul numărării voturilor și consemnării rezultatelor 

votării, precum și transmiterea electronică a proceselor-verbale de consemnare a 

rezultatelor votării. 

 

Membrii-operatori din birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate vor 

primi o indemnizație de 500 de lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. 

 

Membrii din birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate vor primi o 

indemnizație de 450 de lei pe zi de activitate, dar nu mai mult de 5 zile. 

 

30. Există posibilitatea de a vota online?  

Nu, legislația electorală a României nu prevede această opțiune la acest moment.  

 

https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/11/Cerere-pentru-desemnarea-%C3%AEn-biroul-electoral-al-sec%C8%9Biei-de-votare-din-str%C4%83in%C4%83tate-la-alegerile-pentru-Senat-%C5%9Fi-Camera-Deputa%C5%A3ilor.docx
https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/11/Cerere-pentru-desemnarea-%C3%AEn-biroul-electoral-al-sec%C8%9Biei-de-votare-din-str%C4%83in%C4%83tate-la-alegerile-pentru-Senat-%C5%9Fi-Camera-Deputa%C5%A3ilor.docx
https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/11/Cerere-pentru-desemnarea-%C3%AEn-biroul-electoral-al-sec%C8%9Biei-de-votare-din-str%C4%83in%C4%83tate-la-alegerile-pentru-Senat-%C5%9Fi-Camera-Deputa%C5%A3ilor.docx
https://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2020/11/Cerere-pentru-desemnarea-%C3%AEn-biroul-electoral-al-sec%C8%9Biei-de-votare-din-str%C4%83in%C4%83tate-la-alegerile-pentru-Senat-%C5%9Fi-Camera-Deputa%C5%A3ilor.docx

