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În perioada 23-26 mai 2019, cetățenii din statele membre UE vor alege, prin vot direct, noul
Parlament European. Potrivit HG nr. 80/2019 privind stabilirea zilei de referință pentru alegerile
membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019, acestea se vor desfășura
duminică, 26 mai 2019, se arată într-un material realizat de www.gazetaromaneasca.com ,
preluat de Romanian Global News.

Conform Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul
European, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerului Afacerilor Externe îi
revin o serie de sarcini de ordin administrativ – organizatoric în vederea pregătirii și desfășurării
alegerilor în străinătate, precum și atribuții legate de informarea alegătorilor care vor vota la
secțiile de votare din străinătate.

Vă prezentăm o serie de informații utile privind desfășurarea procesului electoral:

INFORMAȚII GENERALE

Fiecare alegător are dreptul la un singur vot. Votul este universal, secret, direct, egal și liber
exprimat.

Votarea începe la ora 7.00 (ora locală) și se desfășoară până la ora 21.00 (ora locală).
Alegătorii care la ora 21.00 (ora locală) se află în sala în care se votează, pot să își exercite
dreptul de vot.

Cetățenii români care votează la secțiile organizate în străinătate vor fi înscriși în listele
electorale suplimentare, în momentul participării la vot.
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UNDE SE POATE VOTA ÎN STRĂINĂTATE?

Lista secţiilor de votare organizate în străinătate va fi făcută publică pe pagina web a
Ministerului Afacerilor Externe și pe cele ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale
României cel mai târziu cu 30 de zile înaintea datei alegerilor.

Ministerul Afacerilor Externe depune diligențele necesare pentru a asigura condiții optime în
vederea exercitării dreptului de vot pe 26 mai 2019 de către cetățenii români aflați în străinătate.
Pentru aceasta, la întocmirea listei cu secțiile de votare din străinătate, MAE ține cont atât de
date statistice comparative ale prezenței la vot a cetățenilor români din străinătate la secțiile de
votare organizate la scrutinele anterioare, de dinamica fluxurilor de cetățeni români în diverse
comunități/regiuni/localități, cât și de resursele umane, financiare și logistice implicate și
condițiile specifice din fiecare țară pentru organizarea unor secții de votare în alte locuri decât
sediile misiunilor diplomatice/oficiilor consulare.

Precizăm că, în aceeași zi, în Republica Italiană vor avea loc alegerile europarlamentare pentru
membrii din Italia, precum și alegeri administrativ-teritoriale.

CINE ARE DREPT DE VOT

Au drept de vot cetățenii români care au împlinit 18 ani, inclusiv în ziua alegerilor.

Cetățenii români cu domiciliul sau reședința în străinătate, precum și cetățenii români cu
domiciliul în România, care se află în străinătate în ziua alegerilor, pot vota la orice secție
organizată în străinătate, pe baza unui document de identitate românesc valabil.

Documentele pe baza cărora se poate vota în străinătate sunt: cartea de identitate provizorie,
pașaportul diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu, pașaportul de
serviciu electronic, pașaportul simplu, pașaportul simplu temporar, pașaportul simplu electronic,
cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, cartea electronică de identitate, buletinul de
identitate.
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La alegerile din 26 mai 2019, potrivit prevederilor legale aplicabile, nu se poate vota cu titlul de
călătorie, nu se poate vota prin corespondență și nici nu se poate utiliza cartea de alegător.
Recomandăm să verificați din timp valabilitatea actelor de identitate românești și să faceți, dacă
este cazul, demersurile necesare pentru înlocuirea/ reînnoirea acestora.

Cetățenii români care sunt înscriși în listele electorale ale Italiei și Maltei (sau ale altor state
membre) nu pot vota pentru alegerea reprezentanților României în Parlamentul European.
Recomandăm să verificați în timp util dacă sunteți înscriși în listele electorale ale altui stat
membru UE și să vă interesați la autoritățile respective unde și cum puteți vota pentru
Parlamentul European candidații din țara pe a cărei listă sunteți înscriși.

De asemenea, la alegerile pentru Parlamentul European va funcționa Sistemul informatic de
monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal (SIMPV); acesta presupune că un
operator de calculator va prelua, în secția de votare, înainte de exercitarea dreptului de vot,
datele personale ale alegătorului și le va introduce în aplicația specială. Aplicația are scopul de
a preveni frauda electorală și votul multiplu.

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați:

o Ghidul alegătorului român în străinătate

o Întrebări frecvente referitoare la votul în străinătate la alegerile pentru Parlamentul European
din 26 mai 2019

________________________________________

Link-uri utile:
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o Secțiunea dedicată alegerilor pentru Parlamentul European pe site-ul MAE și pe site-ul
Ambasadei României în Italia

o https://www.alegerile-europene.eu

o
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/tot-ce-trebuiesa-stii-despre-alegerile-europene-din-2019

o Cadru legislativ: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/78622

o Autoritatea Electorală Permanentă: http://www.roaep.ro
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