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Stimate alegător, 

 

Mai sunt câteva zile în care, ca cetățean român cu domiciliul sau reședința în 

străinătate, dacă ați optat pentru votul prin corespondență la alegerile 

parlamentare din acest an, vă puteți exercita acest drept.  

Ghidul alegătorului prin corespondență se dorește a fi o sursă utilă și completă 

de informații privind exercitarea dreptului de vot prin corespondență la 

alegerile parlamentare din anul 2020 de către cetățenii români care au  

domiciliul sau reședința în străinătate.  

Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților au loc anul acesta într-un context 

deosebit, marcat de pandemia de COVID-19, care afectează toate statele lumii. 

În acest context, vă mulțumim că ați optat pentru a vă exprima votul prin 

corespondență, ca modalitate sigură și confortabilă de exercitare a dreptului 

constituțional de vot. 

În acest material veți regăsi instrucțiuni privind procedura de exercitare a 

dreptului de vot prin corespondență și informații utile despre documentele 

necesare exercitării dreptului de vot. 

 

 

Autoritatea Electorală Permanentă și Ministerul Afacerilor Externe 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
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I. CADRUL LEGISLATIV 

Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 se vor desfășura 

după reguli noi, stabilite prin: 

 Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, 

precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale 

Permanente, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 288/2015 privind votul prin corespondență, precum și 

modificarea și completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului 

și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea 

Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Hotărârile Guvernului privind organizarea și desfășurarea alegerilor 

pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, accesibile pe site-ul 

https://parlamentare2020.bec.ro/legislatie/; 

 Constituția României, republicată. 

 

II. INFORMAȚII GENERALE 

Alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020  au loc  în 

străinătate în zilele de 5 și 6 decembrie 2020. 

Conform legii, alegerile parlamentare în România se desfășoară cu respectarea 

caracterului universal, egal, direct, secret și liber exprimat al votului. 

Fiecare alegător are dreptul la un singur vot pentru alegerea Senatului și la un 

singur vot pentru alegerea Camerei Deputaților. 

Fiecare alegător își exprimă votul personal. Exercitarea votului în numele altui 

alegător este interzisă. 

Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
https://parlamentare2020.bec.ro/legislatie/
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Participarea cetățenilor la alegeri se face pe baza liberului consimțământ al 

acestora. 

Cetățenii români cu drept de vot cu domiciliul sau reședința în străinătate care 

au optat pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență pot verifica 

on-line, în Registrul electoral cu opțiunea pentru votul prin corespondență 

(https://www.registrulelectoral.ro/), dacă înregistrarea făcută pe platforma 

www.votstrainatate.ro a fost validată. 

 

IMPORTANT! 

Asigurați-vă că expediați plicul exterior cu votul dumneavoastră cu suficient 

timp înainte astfel încât acesta să ajungă în România sau la sediul misiunii 

diplomatice cel mai târziu la data de 3 decembrie 2020 (ora 23:59). Plicurile 

care vor ajunge după acest termen vor fi anulate fără a mai fi deschise, iar 

voturile nu vor fi luate în considerare. 

Autoritatea Electorală Permanentă va trimite notificări pe e-mail către alegători 

cu privire la recepționarea plicurilor exterioare de către birourile electorale 

pentru votul  prin corespondență. 

Alegătorii care nu primesc aceste notificări până la momentul începerii votării, 

pot să își exercite dreptul de vot la secțiile organizate în străinătate. 

 

 

III. BIROURILE ELECTORALE PENTRU VOTUL PRIN 

CORESPONDENȚĂ 

În urma cererilor formulate în termenul legal pentru înregistrarea ca alegător 

prin corespondență, s-au înființat 3 birouri electorale pentru votul prin 

corespondență cu sediul în România, care funcționează în subordinea Biroului 

electoral de circumscripție pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
https://www.registrulelectoral.ro/
http://www.votstrainatate.ro/
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în afara țării. Potrivit prevederilor legale, cele 3 birouri electorale pentru votul 

prin corespondență cu sediul în țară se constituie cu 15 zile înaintea datei 

alegerilor. 

Pentru alegătorii care au optat pentru transmiterea plicurilor cu votul prin 

corespondență la sediile misiunilor diplomatice ale României în străinătate se 

vor stabili, prin decizie a Biroului electoral de circumscripție pentru cetățenii 

români cu domiciliul sau reședința în afara țării, birourile electorale ale secțiilor 

de votare din străinătate, care vor îndeplini și atribuțiile privind votul prin 

corespondență. 

 

IV. PAȘII PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ  

1. PRIMIREA DOCUMENTELOR PRIN POȘTA ROMÂNĂ 

Compania Națională ”Poșta Română” S.A. a transmis la adresa de domiciliu sau 

de reședință indicată în cererea completată pe pagina www.votstrainatate.ro, 

următoarele documente:  

 un plic exterior prevăzut cu o etichetă de siguranță care să asigure 

sigilarea acestuia, în care vor fi introduse plicul interior și certificatul de 

alegător; 

 un buletin de vot prin corespondență pentru Senat; 

 un buletin de vot prin corespondență pentru Camera Deputaților; 

 un plic interior prevăzut cu o etichetă de siguranță care să asigure 

sigilarea acestuia; 

 două autocolante cu mențiunea ”VOTAT”; 

 certificatul de alegător; 

 instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot, în care se indică site-ul 

de unde alegătorul își poate descărca buletinele de vot și termenul în 

care alegătorul trebuie să depună în cutia poștală sau la oficiul poștal 

plicul exterior, astfel încât acesta să fie livrat biroului electoral 

competent, în termenul prevăzut de lege; 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
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 un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin 

corespondență din țară, pentru alegătorii care au optat pentru 

transmiterea votului prin corespondență în țară, care trebuie aplicat pe 

plicul exterior; 

 un autocolant cu mențiunea ”PRIORITY/PRIORITAIRE; By airmail/Par 

avion”; 

 un cod de bare ce asigură identificarea alegătorului. 

 

2. VOTAREA PRIN CORESPONDENȚĂ 

1. Identificați opțiunea dumneavoastră de vot pe fiecare din cele două buletine 

de vot prin corespondență și aplicați autocolantul cu mențiunea ”VOTAT” pe 

ambele buletine de vot; 

2. Dacă buletinele de vot prin corespondență lipsesc din documentele primite 

prin Poșta Română sau au fost deteriorate, descărcați și printați buletinele de 

vot prin corespondență, prin accesarea site-ului www.votstrainatate.ro.  

3. Puteți imprima doar pagina corespunzătoare opțiunii dumneavoastră din 

buletinul de vot, acesta fiind considerat valabil. 

4. Introduceți cele două buletine de vot (unul pentru Senat și unul pentru 

Camera Deputaților) în plicul interior (cel neinscripționat), lipiți plicul și sigilați-l 

cu eticheta de siguranță. 

5. Completați, datați și semnați olograf certificatul de alegător. 

6. Introduceți plicul interior sigilat (care conține cele două buletine de vot) și 

certificatul de alegător în plicul exterior și sigilați-l pe verso, cu eticheta de 

siguranță. 

7. Dacă optați să transmiteți plicul exterior în țară, lipiți, pe fața plicului 

exterior, autocolantul cu adresa biroului electoral pentru votul prin 

corespondență din țară și autocolantul pe care sunt imprimate mențiunile 

”PRIORITY/PRIORITAIRE; By airmail/Par avion". 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
http://www.votstrainatate.ro/
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8. Depuneți plicul exterior la orice oficiu poștal sau în orice cutie poștală. Pot fi 

utilizate și servicii private de curierat rapid, dar cheltuielile vor fi suportate de 

către dumneavoastră. Plicul exterior transmis în țară nu trebuie timbrat. 

9. Puteți transmite sau depune și personal plicul exterior la sediul misiunii 

diplomatice din zona în care locuiți sau vă aflați. În cazul utilizării serviciilor 

poștale sau de curierat, cheltuielile vor fi suportate de către dumneavoastră. 

 

3. FLUXUL DOCUMENTELOR EXPEDIATE CĂTRE BIROURILE ELECTORALE 

PENTRU VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ CU SEDIUL ÎN ROMÂNIA 

 În momentul în care plicul expediat de dumneavoastră sosește la biroul 

electoral pentru votul prin corespondență cu sediul în România, codul de 

bare imprimat pe plic va fi scanat (fiecare cod de bare asigură identificarea 

unică a alegătorului înscris în lista electorală permanentă cu opțiunea vot 

prin corespondență). 

 Odată scanat plicul exterior,  în listele electorale se va înregistra faptul că v-

ați exprimat dreptul de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților. 

 În baza scanării codului de bare și a înregistrării exercitării dreptului de vot, 

veți primi o notificare de la Autoritatea Electorală Permanentă, pe e-mail, 

după data de 3 decembrie 2020, prin care vi se comunică faptul că 

documentele trimise de dumneavoastră au fost recepționate și că v-ați 

exercitat dreptul de vot.   

 Alegătorii care nu primesc aceste notificări până la momentul începerii 

votării pot să își exercite dreptul de vot la secțiile organizate în străinătate. 

 După scanarea codului de bare, se verifică starea plicului exterior. ATENȚIE! 

Dacă plicul exterior este desigilat (deschis) sau deteriorat (rupt sau degradat 

în asemenea măsură încât documentele pe care le conține nu ar putea fi 

citite), plicul exterior se anulează. 

 Plicurile exterioare sigilate sunt desigilate de către biroul electoral pentru 

votul prin corespondență, care va proceda la verificarea certificatelor de 

alegător și la verificarea integrității plicurilor interioare și a sigiliilor acestora.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
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 ATENȚIE! Plicurile exterioare care nu conțin certificatul de alegător sunt 

anulate. 

 ATENȚIE! Plicurile interioare desigilate (deschise) sau deteriorate (rupte sau 

degradate în asemenea măsură încât buletinele de vot pe care le conțin nu 

ar putea fi citite) vor fi anulate. 

 Plicurile interioare sigilate sunt introduse în urne de vot, care sunt sigilate la 

sfârșitul fiecărei zile de activitate și desigilate, dacă este cazul, la începutul 

fiecărei zile de activitate. 

 Urnele de vot sunt păstrate de către biroul electoral pentru votul prin 

corespondență în condiții de siguranță și sub pază asigurată de către 

personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. 

 

4. FLUXUL DOCUMENTELOR EXPEDIATE SAU DEPUSE LA SEDIILE MISIUNILOR 

DIPLOMATICE 

 În cazul în care trimiteți sau depuneți personal plicul exterior la sediul 

misiunii diplomatice, acesta va fi înregistrat într-un registru special, va fi 

păstrat în siguranță, într-un spațiu special destinat până la momentul 

constituirii biroului electoral pentru votul prin corespondență din cadrul 

respectivei misiuni diplomatice. 

 Dacă optați să depuneți personal la sediul misiunii diplomatice plicul 

exterior, veți primi și o dovadă scrisă că ați predat plicul. 

 După constituirea biroului electoral pentru votul prin corespondență din 

cadrul misiunii diplomatice respective, toate plicurile exterioare vor fi 

predate acestui birou, care asigură verificarea codurilor de bare imprimate 

pe plicurile exterioare și înregistrarea primirii acestora.  

 Odată scanat plicul exterior,  în listele electorale se va înregistra faptul că v-

ați exprimat dreptul de vot la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților. 

 În baza scanării codului de bare și a înregistrării exercitării dreptului de vot, 

veți primi o notificare de la Autoritatea Electorală Permanentă, pe e-mail, 

după data de 3 decembrie 2020, prin care vi se comunică faptul că 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
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IMPORTANT! 

Dacă nu primiți de la Autoritatea Electorală Permanentă până la momentul începerii 

votării informarea prin e-mail că plicul exterior trimis de dumneavoastră a fost 

înregistrat la Biroul electoral pentru votul prin corespondență, vă puteți exercita 

dreptul de vot la orice secție de votare organizată în străinătate. 

Lista secțiilor de votare din străinătate este disponibilă pe pagina de internet a 

Ministerului Afacerilor Externe, în secțiunea dedicată alegerilor parlamentare - 

http://www.mae.ro/node/52162.  

documentele trimise de dumneavoastră au fost recepționate și că v-ați 

exercitat dreptul de vot.   

 Dacă nu primiți de la Autoritatea Electorală Permanentă până la momentul 

începerii votării informarea prin e-mail că plicul exterior trimis de 

dumneavoastră a fost înregistrat la Biroul electoral pentru votul prin 

corespondență, vă puteți exercita dreptul de vot la orice secție de votare 

organizată în străinătate. 

 ATENȚIE! Dacă plicul exterior este desigilat (deschis) sau deteriorat (rupt sau 

degradat în asemenea măsură încât buletinele de vot pe care le conține nu 

ar putea fi citite), plicul exterior se anulează. 

 Plicurile exterioare sigilate sunt desigilate de către biroul electoral pentru 

votul prin corespondență, care va proceda la verificarea certificatelor de 

alegător și la verificarea integrității plicurilor interioare și a sigiliilor acestora.  

 ATENȚIE! Plicurile exterioare care nu conțin certificatul de alegător sunt 

anulate. 

 ATENȚIE! Plicurile interioare desigilate (deschise) sau deteriorate (rupte sau 

degradate în asemenea măsură încât buletinele de vot pe care le conțin nu 

ar putea fi citite) vor fi anulate. 

 Plicurile interioare sigilate sunt introduse în urne de vot, care sunt sigilate la 

sfârșitul fiecărei zile de activitate și desigilate, dacă este cazul, la începutul 

fiecărei zile de activitate. 

 Urnele de vot sunt păstrate în condiții de siguranță într-un spațiu special 

dedicat din sediul misiunii diplomatice. 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
http://www.mae.ro/node/52162
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5. NUMĂRAREA VOTURILOR EXPRIMATE PRIN CORESPONDENȚĂ 

Duminică, 6 decembrie 2020, după ora locală 21:00, birourile electorale pentru 

votul prin corespondenţă (cu sediul în România sau la sediile misiunilor 

diplomatice) desigilează urnele de vot, una câte una, şi desigilează plicurile 

interioare, procedând la numărarea voturilor.  

În situația în care în plicul interior nu se găsește niciun buletin de vot, votul va fi 

considerat nul. 

 

6. CONDIȚII DE ANULARE A VOTULUI PRIN CORESPONDENȚĂ 

Votul prin corespondență va fi anulat dacă: 

 plicul exterior este desigilat sau deteriorat în asemenea măsură încât este 

de natură să afecteze integritatea votului prin corespondenţă (plicul exterior 

este rupt şi/sau degradat în asemenea măsură încât documentele pe care le 

conţine nu ar putea fi citite);   

 plicul exterior nu conţine certificatul de alegător;  

 în  cazul în care plicul interior este desigilat (deschis) sau deteriorat în 

asemenea măsură încât este de natură să afecteze integritatea votului prin 

corespondenţă (plicul interior este rupt şi/sau degradat în asemenea 

măsură încât buletinele de vot pe care le conţine nu ar putea fi citite). 

Buletinele de vot sunt declarate nule în următoarele cazuri: 

 dacă în același plic interior au fost introduse două sau mai multe buletine de 

vot pentru Senat, acestea vor fi declarate nule de biroul electoral; 

 dacă în același plic interior au fost introduse două sau mai multe buletine de 

vot pentru Camera Deputaților, acestea vor fi declarate nule de biroul 

electoral; 

 dacă în același plic interior au fost introduse un buletin de vot pentru 

Camera Deputaților și două sau mai multe buletine de vot pentru Senat, 

buletinele de vot pentru Senat vor fi declarate nule de biroul electoral; 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
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 dacă în același plic interior au fost introduse un buletin de vot pentru Senat 

și două sau mai multe buletine de vot pentru Camera Deputaților, buletinele 

de vot pentru Camera Deputaților vor fi declarate nule de biroul electoral. 

 

7. INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Pentru o mai bună informare asupra timpilor de circulație a plicului ce urmează 

a fi returnat către România/reprezentanța diplomatică sau consulară, vă rugăm 

să consultați site-urile administrațiilor poștale naționale din țara în care vă 

aflați (www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html) sau să solicitați 

aceste informații direct de la un oficiu poștal. 

Alegătorul care sesizează pierderea, furtul sau deteriorarea documentelor 

necesare exercitării votului prin corespondență (plicuri, certificate de alegător, 

autocolante cu mențiunea „VOTAT”) sau care nu a primit până cel mai târziu cu 

20 de zile înaintea votării aceste documente este obligat să comunice de îndată 

Autorității Electorale Permanente aceste lucruri (la adresa 

contact@votstrainatate.ro), urmând să își exercite dreptul de vot la secția de 

votare cea mai apropiată. 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform legislației naționale și 

europene privind protecția datelor cu caracter personal și sunt folosite strict în 

scopul organizării procesului electoral curent. 

Pentru informații suplimentare, puteți accesa: https://votstrainatate.ro/ și 

http://www.mae.ro/node/52162.   

 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.periodicoelrumano.es/aep-lista-localitatilor-din-spania-si-alte-tari-in-care-vor-fi-infiintate-sectii-de-votare-la-alegerile-parlamentare-2020/&psig=AOvVaw2oHTElKhUH8mTc74Eop7nI&ust=1606318537808000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMib4oLBm-0CFQAAAAAdAAAAABAf
http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries.html
https://votstrainatate.ro/
http://www.mae.ro/node/52162

