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DOMENIUL DE ACTIVITATE ŞI ATRIBUŢII 

 

 Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării manifestă un interes continuu faţă de 

dinamica comunităţilor româneşti din afara graniţelor. 

 

 Printre atribuţiile Comisiei pentru comunităţile de români din afara ţării din Senatul 

României se numără:   

 - Protecţia şi sprijinirea cetăţenilor României rezidenţi în alte state pentru păstrarea şi 

dezvoltarea identităţii lor etnice, spirituale, religioase, culturale, lingvistice precum şi a drepturilor socio-

economice;  

 - Dezvoltarea relaţiilor României cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, precum şi cu 

alte state din lume în domeniile vieţii politice, economice şi sociale, în cazul în care aceste relaţii au 

impact asupra evoluţiei comunităţilor româneşti rezidente în aceste state;  

 - Promovarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor români, precum şi ale etnicilor români din 

afara graniţelor României, indiferent de denumirea acestora (moldoveni, basarabeni, vlahi, aromâni 

etc.);  

 - Analizează şi decide asupra modului de soluţionare a sesizărilor, memoriilor, petiţiilor şi 

propunerilor referitoare la probleme din domeniul său de activitate.  

 

Ne puteţi urmări aici: 

1. https://www.facebook.com/Comisia-pentru-comunit%C4%83%C8%9Bile-de-

rom%C3%A2ni-din-afara-%C8%9B%C4%83rii-218439151956586/?ref=bookmarks 

2. https://www.senat.ro/Comisie_new.aspx?Zi&ComisieID=de080a9d-3785-409e-8a4a-

48e0b87a3eb8 
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DONEAZĂ PENTRU RIDICAREA MĂNĂSTIRII „EROILOR ROMÂNI” DE LA ȚIGANCA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/31848-2019-11-19-09-49-25.html 

 

TVR Moldova, în parteneriat cu Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, Asociaţia de 

Dezvoltare pentru România, Asociaţia Europeană de Strategii Politice Nicolae Costin şi 

Asociaţia Tighina lansează campania de strângere de fonduri pentru ridicarea Mănăstirii 

„Eroilor Români" de la Ţiganca, scrie InfoPrut.ro, preluat de Romanian Global News. 

 

În 2006, statul român a amenajat în acest sat din sudul Basarabiei un cimitir ostășesc, cu 1020 

de cruci ridicare în onoarea ostașilor căzuți. Locul este străjuit de bisericuța mănăstirii aflată în 

construcție, loc de închinăciune pe drumul onoarei, prima și unica mănăstire din subordinea 

Episcopiei Basarabiei de Sud din Republica Moldova, parte a Patriarhiei Române, închinată 

eroilor care s-au jertfit pentru libertatea şi demnitatea noastră, se arată într-o postare. 

 

Cei care doresc să facă donații pot lua legătura cu una dintre asociațiile partenere. 

 

Cimitirul de lângă Ţiganca se află în judeţul Cahul (aproximativ trei km de Prut), unde şi-au 

pierdut viaţa mii de soldaţi şi ofiţeri ai Armatei Române în luptele cu Armata Roşie din iunie-

iulie 1941. 

 

La capul de pod de la Țiganca, în iulie 1941, au avut loc lupte care au dus la mari pierderi în 

Armata Română – 2300 de morţi. Luptele au fost atât de crâncene, încât, după cum spun 

martorii, apa Prutului era roşie de atâta sânge, iar la mici distanţe, pe Prut se formaseră poduri 

din trupurile ostaşilor români împuşcaţi de ostaşii sovietici, adevăr fixat şi într-un cântec 

popular: „Pe şoseaua din Ţiganca, / Curge sângele ca apa / Cu căruţa cărăm morţii / Când 

plângeam, plângeam cu toţii". 

 

În zonă au fost amenajate 25 de cimitire, inclusiv cel de la Cania şi cel de la Ţiganca. 

Mormintele ostaşilor romani au fost vandalizate în 1944 de armata sovietică. Pe locul 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/cultura--culte/31848-2019-11-19-09-49-25.html
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cimitirului de la Ţiganca a fost amplasată o fermă de porci, iar osemintele ostaşilor români au 

fost împrăștiate. De-abia în 2006 a fost amenajat Cimitirul de Onoare al Eroilor Români. 

 

Pe teritoriul Republicii Moldova există 300 de cimitire unde își dorm somnul de veci circa 9000 

de ostaşi români. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 
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MODIFICARE DE ADRESĂ PENTRU SECȚIA DE VOTARE 294 DIN LADISPOLI (ITALIA) 

https://www.timpromanesc.ro/modificare-de-adresa-pentru-sectia-de-votare-294-din-ladispoli-italia/ 

 

Conform Hotărârii AEP nr. 44 din 20 noiembrie 2019, adresa secției de votare 294 (Ladispoli) 

pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale este Via Aldo Moro 52/1, Ladispoli. 

 

Ministerul Afacerilor Externe anunță că a solicitat, la data de 19 noiembrie 2019, AEP 

modificarea adresei secției de votare nr. 294 (Ladispoli), din considerente organizatorice, 

comunicate de autoritățile locale italiene. 

 

Votul pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, în cadrul celor 835 de secții organizate în 

străinătate, se desfășoară pe parcursul a trei zile – vineri, 22 noiembrie 2019, în intervalul orar 

12.00 – 21.00, și sâmbătă (23 noiembrie) și duminică (24 noiembrie) în intervalul orar 07.00 – 

21.00. 

 

MAE reiterează recomandarea adresată cetățenilor aflați în străinătate pe durata celui de-al 

doilea tur al alegerilor prezidențiale de a se prezenta la vot pe durata celor trei zile (vineri, 

sâmbătă și duminică) pentru a evita aglomerarea în ultima zi. 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 

https://www.timpromanesc.ro/modificare-de-adresa-pentru-sectia-de-votare-294-din-ladispoli-italia/
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ȘEZĂTOAREA LA ROMÂNI, EVENIMENT PENTRU ROMÂNII DIN GRECIA 

 

Sâmbătă, 30 noiembrie 2019, începând cu ora 18.00, la sediul Asociației Interculturale DACIA, 

strada KEIRIADON 92, PETRALONA. 

Evenimentul se desfășoară în parteneriat cu Consiliul Județean Teleorman prin Serviciul de 

Cooperare Internă și Internațională, Asociația Euro Teleorman și Ansamblul Folcloric Florile 

Teleormanului, condus de Ion Boboc, coregraf.  

-Expoziție de costume populare autentice din diferite zone ale țării, produse de artizanat; 

-Ateliere de artă populară, sculptură în lemn; 

-Meșteșuguri; 

-Expoziție de sculptură; 

-Expoziție de ceramică populară; 

- Jocuri și Cântece tradiționale românești;  

-Degustări de produse tradiționale românești; 

INTRARE LIBERĂ! 

 

 

Sursă: Asociația Interculturală Româno-Elenă DACIA 
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LA MULȚI ANI. ROMÂNIA! 

 

 **Asociația Interculturală Româno-Elenă DACIA din Atena vă invită duminică, 1 

DECEMBRIE 2019, ora 11.30 la cea de-a IV-a EDIȚIE a spectacolului LA MULȚI ANI, 

ROMÂNIA, eveniment dedicat ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI. 

 Vor urca pe scenă  elevii ȘCOLII DE LIMBA ROMÂNĂ DACIA, proiect care se 

desfășoară cu sprijinul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni,  care vor prezenta un 

program compus din cântece patriotice.  

 Invitații speciali ai evenimentului sunt soliști de muzică ușoară și populară din România 

- Solista  ANUȚA ARGHIROI, alături de ANSAMBLUL FOLCLORIC FLORILE 

TELEORMANULUI, condus de către coregraful ION BOBOC,  prin parteneriatul încheiat cu 

Consiliul Județean TELEORMAN prin Serviciul de Cooperare Internă și Internațională și  

Asociația EURO TELEORMAN; 

-  ANA-MARIA BLEJAN, alături de ALIN  MILICĂ , soliști de muzică populară din   RM. 

VÂLCEA și CRAIOVA; 

- Ansamblurile Folclorice DACIA de copii, tinerii și adulți  vor dansa pe ritmuri populare 

românești; 
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Sonorizarea va fi asigurată de DJ JIM- TITEL GOGU,  FOTO ȘI VIDEO de către  Foto Atena, 

Arsene Romică. 

 

Locația evenimentului -  Centru Cultural al Primăriei din Atena, ATHINODOROU 61, 

PETRALONA. 

 

 Vă așteptăm cu drag să sărbătorim împreună o zi specială pentru toți românii! 

INTRARE LIBERĂ!*********************** 

 

Vă așteptăm alături de noi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: Asociația Interculturală Româno-Elenă DACIA 
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PATRU IERARHI AI BISERICII ORTODOXE ROMÂNE AU SFINȚIT PRIMA MĂNĂSTIRE 

ROMÂNEASCĂ DIN PORTUGALIA 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31858-2019-11-20-10-06-13.html 

 

Prima mănăstire ortodoxă românească din Portugalia a fost sfințită duminică de patru ierarhi ai 

Bisericii Ortodoxe Române. Hramul așezământului monahal este „Adormirea Maicii Domnului", 

informează Arhiepiscopia Râmnicului, preluat de Romanian Global News. 

 

Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale, Arhiepiscopul Varsanufie al Râmnicului, 

Episcopul Timotei al Spaniei și Portugaliei și Arhiereul vicar Teofil de Iberia au oficiat slujba de 

sfințire a lăcașului de cult situat în localitatea Aldeia de Santa Margarida. 

 

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie le-a vorbit credincioșilor prezenți despre însemnătatea 

sfințirii unei biserici precum și despre importanța prezenței în fiecare duminică la biserică. 

 

În continuare, a fost oficiată Sfânta Liturghie. La eveniment fost prezent Ambasadorul 

României în Portugalia, Ioana Bivolaru precum și numeroși români din diaspora. 

 

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif a oferit o diplomă de merit ctitorilor 

așezământului monahal. 

 

Lucrările de construcție au început în luna februarie a acestui an. 

 

 

 

Sursă: rgnpress.ro 

http://www.rgnpress.ro/rgn_18/categorii/reportaj/31858-2019-11-20-10-06-13.html
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„GENERATIA URMĂTOARE”, DESPRE COPIII ROMÂNI CARE TRĂIESC ŞI SE 

FORMEAZĂ DEPARTE DE ROMÂNIA 

https://www.timpromanesc.ro/generatia-urmatoare-despre-copiii-romani-care-traiesc-si-se-formeaza-departe-de-

romania/ 

 

În fiecare sâmbătă şi duminică, de la ora 15.00, la „Generaţia Următoare”, TVR Internaţional 

aduce poveştile unor începuturi de destin ale unor copii români care trăiesc şi se formează 

departe de România, anunță instituția. 

 

Pentru români, mâine va exista prin copiii de astăzi, indiferent că ei se află între frontierele țării 

ori în afara acestora, deoarece identitatea spirituală nu are graniţe. Destinele multor copii 

români se formează departe de România… 

Copiii României din diaspora se integrează în ţările de adopţie, dar prin intermediul părinţilor 

ţin legătura cu ţara lor de origine: participă la sărbători româneşti, poartă clop şi ie, însă 

vorbesc românește din ce în ce mai greoi. Noi sperăm că România va rămâne, pentru ei, 

acasă. 

 

Sâmbătă, 23 noiembrie, la „Generaţia Următoare”, Angela Avram vă invită să faceţi cunoştinţă 

cu patru copii români care trăiesc în Spania. 

 

Karina Varga Bora are 14 ani. Locuieşte în Valdemoro şi de două ori pe săptămână ia trenul şi 

merge la Getafe, pentru a urma cursurile de pian, în anul patru, la Conservatorul de acolo. 

Părinții o sprijină în eforturile ei. Tatăl, Attila, este din Cluj Napoca, iar mama, Gabriela, din 

Măgura Ilvei, Bistriţa. Fratele ei mai mic, Lorand, îi urmează exemplul şi studiază vioara la 

acelaşi Conservator. Karina şi Lorand încearcă să îşi afle rădăcini de identitate la cursurile de 

civilizaţie românească, în ansamblul de dans folcloric românesc, în cântatul la chitară pe care 

l-au învăţat la Grupul DoReMi. 

 

Acolo, ei sunt colegi cu Sebastian şi Alexandra Bădin, alţi doi fraţi cu naţionalitate română. 

https://www.timpromanesc.ro/generatia-urmatoare-despre-copiii-romani-care-traiesc-si-se-formeaza-departe-de-romania/
https://www.timpromanesc.ro/generatia-urmatoare-despre-copiii-romani-care-traiesc-si-se-formeaza-departe-de-romania/
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Părinţii lor sunt instructorii ansamblului de dansuri populare „Muguraşii”, înfiinţat la iniţiativa 

preotului care păstoreşte comunitatea română ortodoxă din Valdemoro. 

 

Toţi patru studiază în limba spaniolă, dar vorbesc corect limba română deoarece părinţii le 

vorbesc acasă româneşte şi s-au străduit să îi implice în activităţi şi evenimente ale comunităţii 

româneşti din zona Madrid. 

 

Duminică, 24 noiembrie, la „Generaţia Următoare”, Roxana Gheorghe vă invită în capitala 

Franţei pentru a-i cunoaşte pe Marie şi Théodore Cochaux, copiii unei familii mixte. Mama, 

Dora Cochaux Voicilă, româncă, iar tatăl, David Cochaux, francez. Marie, la 5 ani, merge la 

grădiniţa franceză, dar şi la Şcoala română. Fratele ei are 9 ani şi este în clasa a 3-a la şcoala 

franceză şi în grupa avansaţi la Şcoala română. Ambii au numeroase activitati extra-şcolare: 

balet, muzică, tenis, yoga, pian. 
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Tot la Paris trăiesc şi surorile Mathilde-Laura şi Astrid-Elvira Gaillard. Mama, Florena s-a 

născut la Iaşi, iar tatăl, Damien, în Franţa. Atât Mathilde de 16 ani, cât şi Astrid de doar 4 ani şi 

jumătate vorbesc cu egală uşurinţă şi în franceză şi în română. Prezenţa bunicilor români, 

vacanţele în România şi participarea la Şcoala românească din Paris au consolidat 

cunoaşterea limbii române, la fel ca şi numeroasele cărţi din bibliotecă – poveşti, poezii, 

literatură – în limba română. Dar dincolo de păstrarea rădăcinilor, copiii Gaillard se consideră 

crescuţi într-o familie europeană. Mathilde învaţă germana, engleza, spaniola şi latina, are 

rezultate foarte bune la şcoală, fiind printre primii din clasă. De altfel, anul trecut, ea a fost 

selecţionată pentru un schimb de experienţă cu elevii unui liceu de top din Australia şi a 

petrecut 5 săptămâni la Sydney. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 



 

                  NEWSLETTER 

 

Comisia pentru comunităţile de români din afara ţării 

Tel/Fax: 021 310 1911;  Adresa: Calea 13 Septembrie nr. 1-3, sector 5, Bucuresti, 050711, 

 

13 

MAE A FINALIZAT EXPEDIEREA MATERIALELOR NECESARE VOTĂRII ÎN 

STRĂINĂTATE PENTRU 24 NOIEMBRIE 

https://www.timpromanesc.ro/mae-a-finalizat-expedierea-materialelor-necesare-votarii-in-strainatate-pentru-24-

noiembrie/ 

 

Ministerul Afacerilor Externe a finalizat luni, 18 noiembrie 2019, expedierea materialelor 

necesare votării către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în vederea 

asigurării bunei desfășurări a procesului de votare în cadrul secțiilor de votare din străinătate 

în contextul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. 

 

Pentru cele 835 de secții de votare organizate pentru alegătorii români din străinătate, 

Ministerul Afacerilor Externe a trimis, pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, 

4.608.175 de buletine de vot și 2.866.260 de timbre autocolante cu mențiunea ”VOTAT”. 

Aceste cantități sunt rezultatul informării de către misiunile diplomatice și consulare, la 

solicitarea Centralei MAE, cu privire la necesarul de buletine de vot și alte materiale pentru 

turul al doilea. Numărul de buletine de vot solicitat de misiuni pentru turul al doilea este mai 

mare cu 107.068 decât cel solicitat pentru primul tur. 

 

Odată cu buletinele de vot, Ministerul Afacerilor Externe a expediat şi celelalte materiale 

necesare votării în cadrul secțiilor de votare din străinătate: modele de liste electorale 

suplimentare, procese-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării, modele de procese-

verbale ce trebuie completate în anumite situații specifice în cadrul procesului de votare. 

 

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că votul pentru turul al doilea al alegerilor 

prezidențiale în cadrul celor 835 de secții organizate în străinătate se desfășoară pe parcursul 

a trei zile: vineri, 22 noiembrie 2019, în intervalul orar 12.00 – 21.00, și sâmbătă (23 

noiembrie) și duminică (24 noiembrie) în intervalul orar 07.00 – 21.00. Lista secțiilor de votare 

organizate în străinătate și harta interactivă a acestora pot fi consultate pe pagina de internet a 

MAE: http://www.mae.ro/node/49479. 

https://www.timpromanesc.ro/mae-a-finalizat-expedierea-materialelor-necesare-votarii-in-strainatate-pentru-24-noiembrie/
https://www.timpromanesc.ro/mae-a-finalizat-expedierea-materialelor-necesare-votarii-in-strainatate-pentru-24-noiembrie/
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Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români aflați în străinătate pe durata celui 

de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale să se prezinte la vot pe durata celor trei zile (vineri, 

sâmbătă și duminică) pentru a evita aglomerarea în ultima zi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: timpromanesc.ro 
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TOATE INFORMAȚIILE PENTRU ROMÂNII CARE VOTEAZĂ ÎN STRĂINĂTATE 

http://m.ziare.com/alegeri/diaspora-a-dat-startul-alegerilor-prezidentiale-toate-informatiile-pentru-romanii-care-

voteaza-in-strainatate-1584728 

 

Romanii de peste hotare sunt cei care au dat startul si in al doilea tur al alegerilor 

prezidentiale. Dupa ce in ultimii ani au stat la cozi uriase, multi fara a mai apuca sa 

voteze, la acest scrutin le-au fost oferite mai multe optiuni si le-au folosit din plin, 

inregistrand in primul tur un record istoric de prezenta. 

Una dintre modalitati a fost votul prin corespondenta. 41.003 romani s-au inregistrat pentru 

aceasta modalitate in turul 1 si 17.503 in turul 2. Dupa finalizarea procesului de validare, toti 

alegatorii al caror plic a fost inregistrat la birourile competente au primit pe e-mail urmatorul 

mesaj de confirmare: "Plicul dumneavoastra cu votul pentru primul tur al alegerilor 

prezidentiale 2019 a ajuns la Biroul Electoral pentru Votul prin Corespondenta si va confirmam 

exercitarea dreptului de vot prin corespondenta. Va multumim ca ati ales sa votati prin 

corespondenta!" 

Daca nu ati primit insa acest e-mail, AEP a anuntat ca veti putea vota la sectia care va este 

cea mai apropiata. 

 Cum verifici online daca plicul cu votul prin corespondenta a ajuns la destinatie 

Daca biroul electoral pentru votul prin corespondenta a inregistrat insa primirea plicului, nu va 

puteti exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare. Sistemul informatic de monitorizare 

a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV) va verifica daca alegatorul a votat 

prin corespondenta. 

Primul vot prin corespondenta, marcat de reglementari neclare si insuficiente, care au 

generat confuzie 

In ce-i priveste pe cetatenii romani de peste hotare care nu s-au inregistrat pe listele 

permanente din strainatate pot vota pe liste suplimentare la orice sectie. 

 Ne votam presedintele, dar stim ce poate face si ce nu? 

 Ce poate face presedintele in Romania, in comparatie cu alte state europene 
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http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2019/ce-poate-face-presedintele-in-romania-in-comparatie-cu-alte-state-europene-1584387
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Trei zile de vot in diaspora 

Romanii din diaspora au la dispozitie trei zile de vot la alegerile prezidentiale 2019. 

Programul este urmatorul: 

 Vineri 22 noiembrie 2019 - intre ora 12:00 si ora 21:00; 

 Sambata, 23 noiembrie 2019 - intre ora 07:00 si ora 21:00; 

 Duminica, 24 noiembrie - intre ora 07:00 si ora 21:00. 

AEP a anuntat ca, daca sunt cetateni romani la coada in momentul programat inchiderii 

sectiilor, in oricare dintre cele trei zile, programul poate fi prelungit pana la ora 23:59. 

Primul este exercitat la sectia de votare din Auckland, Noua Zeelanda, vineri, la 01:00 

noaptea, ora Romaniei. Urmeaza alegatorii din Australia, unde sectiile se deschid incepand cu 

ora 03:00, ora Romaniei. Votul in strainatate se va incheia luni, la ora 07:00, odata cu 

inchiderea sectiilor de votare de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. 

 Implicare, solidaritate si voluntariat: "Si-au luat o bucatica din tara lor inapoi" Interviu cu 

presedintele unei sectii de votare din diaspora 

Sectiile de vot din strainatate 

Pentru acest scrutin au fost infiintate 835 de sectii de vot, de aproape trei ori mai multe decat 

in 2014, cand au fost doar 294. 

Vezi si aici lista celor 835 de sectii de votare in strainatate pentru alegerile prezidentiale din 

2019 

Vezi aici harta interactiva a sectiilor de vot din Marea Britanie si Franta 

Platforma VotDiaspora, pusa la dispozitie de Code for Romania, are o harta interactiva a 

tuturor sectiilor din diaspora. 

Introduceti in aplicatie orasul in care locuiti si va sunt indicate toate sectiile din apropiere, astfel 

incat sa o alegeti pe cea care va e cel mai la indemana, dar veti avea si alte optiuni, in cazul in 

care se intampla ca la alte scrutine si timpii de asteptare sunt mult prea mari. 

Harta poate fi accesata AICI 

Ce acte sunt necesare 

Romanii aflati in strainatate sau domiciliati in strainatate pot vota cu pasaportul simplu, 

pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar, buletinul/cartea de identitate, cartea 

http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2019/implicare-solidaritate-si-voluntariat-si-au-luat-o-bucatica-din-tara-lor-inapoi-interviu-cu-presedintele-unei-sectii-de-votare-din-diaspora-1584477
http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2019/implicare-solidaritate-si-voluntariat-si-au-luat-o-bucatica-din-tara-lor-inapoi-interviu-cu-presedintele-unei-sectii-de-votare-din-diaspora-1584477
http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2019/a-fost-aprobata-lista-sectiilor-de-vot-din-strainatate-sunt-de-3-ori-mai-multe-ca-acum-5-ani-1582256
http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2019/a-fost-aprobata-lista-sectiilor-de-vot-din-strainatate-sunt-de-3-ori-mai-multe-ca-acum-5-ani-1582256
http://www.ziare.com/alegeri/alegeri-prezidentiale-2019/unde-votam-la-prezidentiale-harta-interactiva-a-celor-72-de-sectii-de-votare-din-marea-britanie-1584375
https://votdiaspora.ro/#/home
https://votdiaspora.ro/#/home
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de identitate provizorie, cartea electronica de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul 

diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic. 

Pot vota cetatenii romani care au varsta de 18 ani, impliniti inclusiv in ziua de referinta. Nu au 

drept de vot persoanele carora li s-au interzis drepturile electorale prin hotarare 

judecatoreasca. 

Urna mobila nu poate fi solicitata in afara teritoriului Romaniei. 

Sfaturi pentru un vot correct 

- Inainte de a intra in cabina de vot, asigurati-va ca pe spatele buletinului de vot este 

aplicata stampila de control a sectiei de votare. Daca aceasta lipseste, votul va fi declarat 

nul. 

- Daca este aglomeratie si credeti ca secretul votului dumneavoastra poate fi incalcat, 

mai bine mai asteptati sau instiintati presedintele sectiei de votare. Accesul alegatorilor in sala 

de votare trebuie sa aiba loc in serii corespunzatoare numarului cabinelor. 

- Aplicati stampila cu mentiunea "VOTAT" pe patrulaterul care corespunde candidatului dorit. 

- Indoiti buletinul, astfel incat pagina goala care poarta stampila de control a sectiei de votare 

sa ramana in afara, si introduceti-l apoi in urna. Indoirea gresita a buletinului de vot nu 

atrage nulitatea votului, daca secretul votului este asigurat. 

- Daca gresiti aplicarea stampilei, puteti cere un nou buletin de vot, daca nu a fost 

introdus in urna. Primul va fi anulat. 

- Restituiti stampila si primiti inapoi actul de identitate, pe care trebuie sa fie aplicata stampila 

cu mentiunea "VOTAT" (buletine) sau un timbru autocolant (cartile de identitate). 

- Alegatorul care din motive temeinice, constatate de presedintele biroului electoral al sectiei 

de votare, nu poate sa voteze singur are dreptul sa cheme in cabina de votare un insotitor 

ales de el, pentru a-l ajuta. Acesta nu poate fi din randul observatorilor sau al membrilor 

biroului electoral al sectiei de votare. 

 

 

 

Sursă: ziare.com 


