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Alegerile pentru Preşedintele României vor avea loc
duminică, 2 noiembrie 2014.
Votarea începe la ora 7.00, ora locală, şi se desfăşoară
până la ora 21.00, ora locală, când secţia de votare se
închide.
Persoanele care la ora 21.00 se află în sala în care se
votează pot să-şi exercite dreptul de vot.
Accesul alegătorilor în sala de vot are loc în serii
corespunzătoare numărului cabinelor.

În cazul organizării unui al doilea tur de scrutin acesta va avea
loc duminică, 16 noiembrie 2014.
Condiţiile de exercitare a votului pentru turul al doilea sunt
aceleaşi cu cele din primul tur.
Cadru legislativ
Legea cadru privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor pentru Preşedintele României este Legea nr.
370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare. Informaţii
suplimentare privind cadrul legislativ pentru alegerea
Preşedintelui României din anul 2014 se pot consulta pe
pagina
de
web
a
Biroului
Electoral
Central:
http://www.bec2014.ro/?page_id=5
CINE are drept de vot?
Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi
până în ziua alegerilor inclusiv şi care nu au drepturile
electorale interzise.
În cazul în care va fi organizat un al doilea tur de
scrutin, cetăţenii români care împlinesc vârsta de 18 ani între

cele două tururi, inclusiv în ziua alegerilor, îşi pot exercita
dreptul de vot la cel de-al doilea tur de scrutin.
Nu au drept de vot debilii şi alienaţii mintal puşi sub
interdicţie şi persoanele care sunt condamnate prin hotărâre
judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.
Alegătorul care, din motive temeinice, constatate de
preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate
să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un
însoţitor ales de el, pentru a-l ajuta, care nu poate fi din
rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului
electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.
UNDE votează cetăţenii români care
în ziua alegerilor se află în străinătate?
Cetăţenii români care se află în ziua alegerilor în
străinătate, pot să îşi exercite dreptul de vot la orice secţie de
votare organizată în străinătate.
Dacă în ziua votului sunt în străinătate, ca turist, pot vota?
Da, cetăţenii români care în ziua alegerilor se află în
străinătate, în scop turistic, pot vota la orice secţie de votare
organizată în străinătate!

LISTA SECŢIILOR DE VOTARE organizate în
străinătate şi adresele acestora pot fi vizualizate accesând pagina
de web a Ministerului Afacerilor Externe:
http://www.mae.ro/prezidentiale-2014 sau pe cele ale misiunilor
diplomatice şi oficiilor consulare ale României.
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Unde votează cetăţenii români cu domiciliul în străinătate
care în ziua alegerilor se află în România?
Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care în
ziua votării se află în România pot vota la orice secţie de
votare din ţară. Ei vor fi înscrişi pe tabele electorale.
Unde vor fi înscrişi cetăţenii
români care votează în străinătate?
Cetăţenii români care votează la secţiile organizate în
străinătate vor fi înscrişi pe tabele electorale.
Important!
Cetăţenii români care votează la secţiile organizate în
străinătate, precum şi cetăţenii români cu domiciliul în
străinătate care votează în ţară, îşi pot exercita dreptul de
vot după ce declară în scris pe propria răspundere că nu au
mai votat şi nu vor mai vota la acel tur de scrutin.
ACTELE în baza cărora pot vota cetăţenii români care se
află în străinătate în ziua votării
Potrivit Deciziei nr. 10D/15.09.2014, completată cu
Decizia nr. 101/29.10.2014 a Biroului Electoral Central,
cetăţenii români cu domiciliul în România care în ziua
votării se află în străinătate îşi pot exercita dreptul de vot la
secţiile de votare organizate în străinătate în baza unuia
dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:
 paşaportul diplomatic,
 paşaportul diplomatic electronic;
 paşaportul de serviciu;











paşaportul de serviciu electronic;
paşaportul simplu;
paşaportul simplu electronic;
paşaportul simplu temporar;
titlul de călătorie;
cartea de identitate;
cartea de identitate electronică;
cartea de identitate provizorie;
buletinul de identitate.

Cetăţenii români cu domiciliul în România care în
ziua votării se află în străinătate în state care permit accesul
pe teritoriul lor în baza cărţii de identitate, îşi pot exercita
dreptul de vot la secţiile de votare organizate în acele state în
baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în
ziua votării:
 paşaportul diplomatic,
 paşaportul diplomatic electronic;
 paşaportul de serviciu;
 paşaportul de serviciu electronic;
 paşaportul simplu;
 paşaportul simplu electronic;
 paşaportul simplu temporar;
 cartea de identitate;
 cartea electronică de identitate;
 titlul de călătorie.
Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care în
ziua votării se află în străinătate, îşi pot exercita dreptul de
vot la secţiile de votare organizate în străinătate, în baza
unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua
votării:
 paşaportul simplu cu menţionarea ţării de domiciliu
(CRDS);
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paşaportul simplu electronic cu menţionarea ţării de
domiciliu (CRDS);
paşaportul simplu temporar cu menţionarea ţării de
domiciliu (CRDS);
titlul de călătorie.

Actele în baza cărora pot vota cetăţenii români cu
domiciliul în străinătate care în ziua alegerilor se află în
România
Cetăţenii români cu domiciliul în străinătate care în ziua
votării se află în ţară îşi pot exercita dreptul de vot la secţiile
de votare organizate în România, în baza unuia dintre
următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:
 paşaportul simplu cu menţionarea ţării de domiciliu
(CRDS);
 paşaportul simplu electronic cu menţionarea ţării de
domiciliu (CRDS);
 paşaportul simplu temporar cu menţionarea ţării de
domiciliu (CRDS);
Este necesară cartea de alegător în străinătate?
La alegerile pentru Preşedintele României din 2014
NU se utilizează CARTEA DE ALEGĂTOR.
PENTRU A PUTEA VOTA TREBUIE SĂ AVEŢI ACTE
DE IDENTITATE VALABILE!
Ministerul Afacerilor Externe recomandă tuturor
cetăţenilor români cu documente româneşti expirate sau
lipsă, să se prezinte din timp la sediile misiunilor
diplomatice sau oficiilor consulare, pentru a obţine acte de
identitate valabile.

Cetăţenii români care nu mai posedă documente de
călătorie valabile pot solicita misiunilor diplomatice şi
oficiilor consulare ale României în străinătate eliberarea
unui titlu de călătorie, în conformitate cu prevederile legale
în materie.
Cum pot fi obţinute acte de identitate valabile în locul celor
pierdute sau care şi-au pierdut valabilitatea?
1. În ţară, direct de la autorităţile competente;
2. Prin intermediul misiunilor diplomatice şi oficiilor
consulare ale României.
Notă: Paşapoartele nu pot fi eliberate prin procură.
Important!


Asiguraţi-vă că actele dumneavoastră de identitate şi
cele de stare civilă româneşti sunt în bună stare şi
valabile.



Adresaţi-vă ambasadei/consulatului cel mai apropiat
în cazul în care vă confruntaţi cu probleme consulare.



Comunicaţi prezenţa dumneavoastră în străinătate la
misiunea diplomatică şi oficiul consular competent.



Furnizaţi toate actele care sunt necesare pentru
fiecare tip de situaţie în care solicitaţi sprijinul
ambasadei/oficiului consular.
Se poate vota dacă la ora închiderii
mai sunt cetăţeni în secţie?

Da. Persoanele care la ora 21.00 se află în sala în care se
votează pot să-şi exercite dreptul de vot.
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Atenţie!
SECŢIILE DE VOTARE DIN STRĂINĂTATE NU VOR
AVEA SAU UTILIZA URNE SPECIALE (MOBILE)!

Pentru mai multe informaţii privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României din 2
noiembrie 2014, puteţi accesa site-urile următoarelor instituţii:

Menţionăm că, în conformitate cu prevederile legale, urna
specială poate fi utilizată doar pentru alegătorii
netransportabili din motive de boală sau invaliditate, din
ţară.

Ministerul Afacerilor Externe
http://www.mae.ro/prezidentiale-2014

Important!

Biroul Electoral pentru secţiile de votare din străinătate nr. 48
http://www.mae.ro/prezidentiale-2014



Fiecare alegător îşi exprimă votul personal.



Exercitarea votului în numele altui alegător este
interzisă.



Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret.



Orice control asupra modului în care votează un
alegător este interzis.



Participarea cetăţenilor la alegeri se face pe baza
liberului consimţământ al acestora.



Nimeni nu are dreptul de a exercita presiuni asupra
unui alegător pentru a-l determina pe acesta să
participe sau să nu participe la alegeri.

Biroul Electoral Central
www.bec2014.ro

Autoritatea Electorală Permanentă

www.roaep.ro
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