
 
CONSULATUL ROMÂNIEI 
la Castellón de la Plana, Spania 
 

 

INFORMAŢII DE INTERES  

PRIVIND ALEGERILE PARLAMENTARE DIN 11 DECEMBRIE 2016 

 

După cum se cunoaşte, la 11 decembrie 2016 vor avea loc alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senatului 
României. Avem deosebita plăcere de a aduce la cunoştinţă următoarele informaţii în sprijinul alegătorilor cetăţeni 
români cu domiciliul sau reşedinţa în Spania: 
 
Informații de ordin general 

 Cine îşi poate exercita dreptul la vot în străinătate -  toţi cetăţenii români de peste 18 ani, împliniţi inclusiv 
în ziua votului, cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate; 

 Cine nu își poate exercita dreptul la vot în străinătate - cetăţenii români care nu au domiciliul sau 
reședința în străinătate; 

 Cum se poate exercita dreptul la vot – la orice secţie de votare organizată în străinătate sau prin 
corespondenţă (alternativă valabilă DOAR pentru românii care s-au înscris, până la data limită de 14 
septembrie 2016, în Registrul electoral, cu această opţiune); 

Elementele de noutate/specifice cu privire la condițiile de exercitare a dreptului de vot 

 Spre deosebire de alte tipuri de scrutine, nu este posibilă votarea doar cu acte doveditoare ale cetățeniei 
române, dacă acestea nu fac dovada domiciliului sau reședinței în străinătate. Aceste acte de identitate 
trebuie să fie însoțite de documente doveditoare ale reședinței în străinătate; 

 Nu se poate vota cu titlul de călătorie; 
 Nu pot vota turiștii cu domiciliul în România; 
 Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate pot vota în străinătate, în orice țară; 
 Oriunde ar vota, prezintă dovada de reședință din statul unde au reședința; 



 Este primul scrutin la care se folosește în străinătate, ca măsură pentru combaterea votului multiplu, 
scanarea actelor de identitate ale votanților de către un operator de calculator la intrarea în secția de votare; 

 În cazul în care un cetățean este identificat prin sistemul SIMPV că a votat în altă secție, i se aduce la 
cunoștință acest lucru și i se comunică faptul că pentru a își exercita dreptul de vot trebuie să completeze un 
proces verbal conform căruia nu și-a mai exercitat acest drept la scrutin. 

Alte informaţii de interes: 

 Orarul  de vot – Votarea începe la ora 7.00 (ora locală ) şi se încheie la ora 21.00 (ora locală). Alegătorii 
care la ora 21.00 se află în sala în care se votează  pot să-şi exercite dreptul de vot. Orarul de vot este 
stabilit prin Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor; 

 Potrivit prevederilor art.83 alin (1) din Legea nr.208/2015 cetăţenii români cu DOMICILIUL în străinătate îşi 
pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:      

 paşaportul simplu, cu menţionarea ţării de domiciliu; 

 paşaportul simplu temporar, cu menţionarea ţării de domiciliu; 

 paşaportul simplu electronic, cu menţionarea ţării de domiciliu. 
 

De asemenea, potrivit prevederilor Art. 83 alin (2) din Legea nr. 208/2015 cetăţenii români cu REŞEDINŢA în 
străinătate, îşi pot exercita dreptul de vot în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua 
votării:      

 cartea de identitate; 

 cartea electronică de identitate; 

 cartea de identitate provizorie; 

 buletinul de identitate; 

 paşaportul diplomatic; 

 paşaportul diplomatic electronic; 

 paşaportul de serviciu; 

 paşaportul de serviciu electronic; 

 paşaportul simplu; 

 paşaportul simplu electronic; 

 paşaportul simplu temporar. 
 



 Alegătorii cu REŞEDINŢA în străinătate se vor prezenta la secţia de votare cu unul din documentele de 
identitate menţionate mai sus, ÎNSOŢIT de un document oficial emis de statul străin privind stabilirea 
reşedinţei. Tipurile de documente care atestă reședința în fiecare stat, stabilite prin Ordinul Ministrului 
Afacerilor Externe nr. 500/2016, pot fi găsite pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe - la linkul de mai jos: 
 
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/omae500.pdf  
 

 Nu pot vota la secție alegătorii care s-au înscris prealabil în Registrul electoral cu opțiunea votul prin 
corespondență şi care au confirmat primirea documentelor necesare votării transmise de Compania 
Naţională Poşta Română; 

 Cetățenii români care nu au documente care atestă domiciliul sau reședința în străinătate valabile la data de 
11 decembrie 2016 nu își pot exercita dreptul de vot; 

 Cetăţenii români cu DOMICILIUL în străinătate care în ziua votării se află în România NU pot să îşi exercite 

dreptul de vot la secţiile de votare din ţară; 

 Cetățenii români cu REȘEDINȚA în străinătate care s-au înscris în Registrul electoral cu adresa de 

REȘEDINȚĂ din străinătate și care în ziua votării se află în România NU pot vota la secţiile de votare din 

ţară; 

 Cetățenii români cu REȘEDINȚA în străinătate și DOMICILIUL în România, care NU s-au înscris în Registrul 
electoral cu adresa de reședință din străinătate și care în ziua votării se află în România pot vota la secţiile 
de votare din ţară la care sunt arondaţi; 

 Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. La acest scrutin, ca 
măsură pentru combaterea votului multiplu, actele de identitate ale votanților vor fi scanate de către un 
operator de calculator la intrarea în secția de votare. 

 
Informații cu privire la votul prin corespondenţă 
 
În cazul cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străinătate care s-au înscris în Registrul Electoral cu 
opțiunea pentru votul prin corespondență, vă comunicăm următoarele elemente de interes: 
 
 Poşta Română a încheiat deja trimiterea cu confirmare de primire, a următoarelor documente necesare 

votării: 

 Un plic exterior autoadresat; 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2016/2016_alegeri/omae500.pdf


 Un plic interior; 

 Un autocolant cu menţiunea „votat”; 

 Certificatul de alegător; 

 Buletinul de vot prin corespondenţă; 

 Instrucţiuni privind exercitarea dreptului de vot, inclusiv termenul în care alegătorul trebuie să 
depună la poştă opţiunea de vot exprimată. 

 Alegătorii care au confirmat primirea documentelor necesare votării prin corespondenţă NU îşi pot exercita 
dreptul de vot la acel scrutin în cadrul unei secţii de votare; 

 Alegătorii care s-au înregistrat pentru votul prin corespondenţă și care NU AU PRIMIT documentele 
necesare votării până cel târziu cu 20 de zile înaintea datei votării, sau DACĂ ACESTEA AU FOST 
PIERDUTE, FURATE SAU DETERIORATE DIN MOTIVE NEIMPUTABILE LOR se pot adresa, de îndată, 
Autorităţii Electorale Permanente. Persoanele aflate în această situaţie vor putea să îşi exercite votul la una 
din secţiile de votare organizate în străinătate, conform prevederilor legale; 

 
Consulatul României la Castellón de la Plana adresează alegătorilor care s-au înscris pentru votul prin 
corespondență de a verifica dacă figurează în Registrul electoral cu această opțiune; în caz contrar, pot 
vota direct, la secția cea mai apropiată. 

 
Ministerul Afacerilor Externe al României pune la dispoziţia alegătorilor următoarele materiale informative, 
disponibile pe pagina sa de web, la adresa www.mae.ro : 
 
 Ghidul alegatorului român din străinătate - Alegeri pentru Senat și Camera Deputaților 2016; 
 Hartă interactivă cu adresele secţiilor de votare. 

Consulatul României la Castellón de la Plana adresează alegătorilor apelul de a se asigura că dețin 
documente valabile, iar în caz contrar, de a le reînnoi înainte de ziua scrutinului, exprimându-şi 
disponibilitatea maximă  de a asigura aceste servicii. 

 

http://www.mae.ro/

