Anexa nr. 2
Modelul cererii de înscriere în Registrul electoral pentru votul în străinătate la alegerile
parlamentare
CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN REGISTRUL ELECTORAL PENTRU VOTUL ÎN
STRĂINĂTATE LA ALEGERILE PARLAMENTARE
Către:
Misiunea diplomatică a României/ Oficiul Consular al României la
_______________________________________
(se înscrie localitatea unde își are sediul misiunea diplomatică sau oficiul consular al României, după caz)

Subsemnatul (a)__________________________________________________, _____________
(nume, prenume)

(numele avut înaintea

__________________________________________, CNP /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,
căsătoriei sau a modificării administrative a numelui, dacă este cazul)

e-mail____________________________________________, solicit, înscrierea în Registrul electoral la
(opțional)

alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul ___________ cu:
o opțiunea pentru votul prin corespondență

ATENȚIE!
CEREREA ESTE VALABILĂ
NUMAI DACĂ BIFAŢI O
SINGURĂ OPŢIUNE

o opțiunea pentru votul la secția de votare
Declar că locuiesc în statul ______________________________________________________
(se va înscrie și denumirea subdiviziunii statale)

__________________________ , localitatea ______________________________________________,
adresa _____________________________________________________________________________
(se înscriu toate datele de identificare ale adresei cu caractere latine și majuscule)

__________________________________________________________________________________,
cod poștal ___________________________.

ATENŢIE!
DATELE OFERITE LA ACEASTĂ SECŢIUNE VOR FI CELE
UTILIZATE DE AUTORITĂŢILE ROMÂNE PENTRU
TRANSMITEREA DOCUMENTELOR NECESARE EXERCITĂRII
DREPTULUI DE VOT PRIN CORESPONDENŢĂ

Anexez o copie a actului de identitate, precum și o copie a documentului care atestă reședința în
străinătate. (În cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate se anexează o copie a pașaportului
cu menționarea statului de domiciliu.)
Data _______________
Semnătura ___________________
Note:
- În cazul în care cererea este scrisă olograf (de mână), aceasta se scrie, obligatoriu, cu majuscule, se semnează și
se datează olograf.
- În cazul în care cererea este tehnoredactată, aceasta se semnează și se datează olograf (de mână).
- Datele privind adresa se scriu, obligatoriu, cu caractere latine și fără diacritice.
- Cererea originală poate fi depusă personal sau transmisă prin poștă;
- Lista documentelor care atestă reședința în străinătate este aprobată prin ordin al ministrului afacerilor externe.
Notă de informare privind protecția datelor personale:
Autoritatea Electorală Permanentă, Ministerul Afacerilor Externe, Compania Națională „Poșta Română”,
birourile electorale ale secțiilor de votare și birourile electorale pentru votul prin corespondență prelucrează datele cu
caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul asigurării condițiilor necesare exercitării în
străinătate a dreptului de vot la alegerile parlamentare. Pentru a afla dacă ați fost înscris în Registrul electoral cu adresa
în străinătate sau cu opțiunea pentru votul prin corespondență, vă puteți adresa, din timp, misiunii diplomatice sau oficiului
consular din țara de domiciliu sau reședință ori puteți consulta www.registrulelectoral.ro.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție
asupra datelor și de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă
privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și
semnată la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

