
privind	exercitarea	dreptului	de	vot	prin	corespondență	la	alegerile	pentru	
INSTRUCȚIUNI	

Senat	și	Camera	Deputaților	din	anul	2020

Procedura de exercitare a dreptului de vot prin corespondență

	 După	data	de	3	decembrie	2020,	veți	fi	informat	prin	e-mail	cu	privire	la	înregistrarea	plicului	exterior	transmis	la	
biroul	electoral	competent.

	 În	situația	în	care	biroul	electoral	pentru	votul	prin	corespondență	nu	a	înregistrat	primirea	plicului,	vă	puteți	
exprima	dreptul	de	vot	la	cea	mai	apropiată	secție	de	votare.	

 Stimate	alegător,

	 Având	 în	 vedere	 înscrierea	 dumneavoastră	 în	 Registrul	 electoral	 	 prin	 corespondență,	 vă	 transmitem	ca	 alegător
documentele	necesare	exercitării	dreptului	de	vot	la	alegerile	 din	anul		2020.pentru	Senat	și	Camera	Deputaților	
	 Pentru	a	evita	erorile	ce	pot	apărea	în	exercitarea	dreptului	de	vot,	vă	rugăm	să	parcurgeți,	pas	cu	pas,	instrucțiunile	
primite,	înainte	de	a	vă	exprima	opțiunea	de	vot	.

În	textul	e-mailului	este	OBLIGATORIU	să	menționați	NUMĂRUL	DE	ÎNREGISTRARE	AL	CERERII	APROBATE.

	 În	cazul	pierderii,	furtului,	deteriorării,	distrugerii	documentelor	din	motive	neimputabile	
dumneavoastră	sau	lipsei	unuia	dintre	documentele	necesare	exercitării	dreptului	de	vot,	enumerate	mai	sus,	

vă	rugăm	să	contactați	Autoritatea	Electorală	Permanentă	la	adresa	de	e-mail:	

contact@votstrainatate.ro

	 	www.votstrainatate.ro

le	puteți	printa,	prin	mijloace	proprii,	prin	accesarea	www.votstrainatate.ro	

Autoritatea	Electorală	Permanentă	asigură	postarea	machetelor	electronice	ale	buletinelor	de	vot	prin	
corespondență	pentru	Senat	și	Camera	Deputaților	din	anul	2020	pe	site-ul

În	situația	în	care	buletinele	de	vot	lipsesc	sau	au	fost	deteriorate,	

z un cod de bare ce asigură identificarea alegătorului;

z un buletin de vot prin corespondență pentru alegerea Senatului;

z un certificat de alegător; 

z un autocolant cu adresa biroului electoral pentru votul prin corespondență;

z un	plic	interior ce conține:
z 	un	plic	suport ın̂ interiorul căruia se află	două	autocolante	cu	mențiunea	VOTAT;
z 	o	etichetă	pentru	sigilarea	plicului	interior.

z instrucțiuni privind exercitarea dreptului de vot;

Foarte	important!	

  Documentele necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă transmise sunt următoarele:

z un autocolant cu mențiunea 	„PRIORITY/PRIORITAIRE....”,

z un buletin de vot prin corespondență pentru alegerea Camerei Deputaților;

z o etichetă pentru sigilarea plicului exterior;

z un	plic	exterior	ce conține:

PAS	1
Verificați	documentele	din plicul primit prin intermediul serviciilor poștale.

SELECTAȚI	 buletinul de vot prin corespondență pentru 
alegerea	Senatului și buletinul de vot prin corespondență 
pentru alegerea	Camerei	Deputaților.

PAS	2 PAS	3
IDENTIFICAȚI	 opțiunea	 dumneavoastră	 de	 vot, 
și APLICAȚI autocolantul cu mențiunea VOTAT pe fiecare 
buletin de vot. Autocolantele cu mențiunea VOTAT se 
regăsesc ın̂ plicul suport.
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Dacă lipsesc sau au fost deteriorate buletinele de vot, le puteți printa, 
prin mijloace proprii, de pe 



 Plicurile care nu conțin Certificatul	de	alegător vor fi anulate prin decizie a biroului electoral pentru 
votul prin corespondență.

IMPORTANT!	 
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PAS	5
Completați,	semnați	și	datați	olograf  CERTIFICATUL DE 
ALEGA�TOR.

PAS	4

După  aplicarea autocolantelor cu menţiunea VOTAT,	

INTRODUCEȚI	 buletinul	 de	 vot prin	 corespondență	 pentru	

alegerea	 Senatului	 și buletinul	 de	 vot	 prin	 corespondență	

pentru	 alegerea	 Camerei	 Deputaților ın̂ plicul interior (plicul 

neinscripti̦onat),	 LIPIȚI plicul și SIGILAȚI-L	 cu	 eticheta	 de	

siguranță.

Dacă	 optați	 să	 transmiteți	 plicul	 exterior	 în	 țară, 
LIPIȚI	ETICHETA	cu adresa biroului electoral pentru votul
prin corespondență pe fața plicului exterior, ın̂ colțul din 
dreapta - jos, și autocolantul	 PRIORITY/PRIORITAIRE;	
By	 airmail/Par	 avion"	pe fața plicului exterior, ın̂ colțul 
din stânga - sus. FATA�VERSO

VERSO

EXPEDITOR

NUME Prenume

ADRESA

xxxxxxxxx

PAS	6
Introduceți	 plicul	 interior	 sigilat (ce conține cele două 
buletine de vot cu mențiunea VOTAT) și	 Certificatul	 de	
alegător	 completat	 în	 Plicul	 exterior și SIGILAȚI-L,	 pe	
verso,	cu	eticheta	de	siguranță.

I�n cazul ın̂ care ați	 optat	 să	 transmiteți	 plicul	 exterior	 către	
misiunea	diplomatică, acesta poate fi depus la orice operator de 
curierat sau poate fi transmis la sediul misiunii diplomatice sau al 
oficiului consular, după caz, pe cheltuiala dumneavoastră.

NOTĂ

Plicul exterior sigilat poate fi depus și personal la sediul misiunii 
diplomatice  sau oficiului consular.

PAS	7	

Plicul	exterior	sigilat	transmis	în	țară	NU	TREBUIE	TIMBRAT.	
DEPUNEȚI	plicul	exterior	sigilat	la	orice	oficiu	poștal	sau	în	orice	cutie	poștală.

Plicul exterior sigilat poate fi depus și la orice operator de curierat, pe cheltuiala dumneavoastră.

Plicul exterior ce conține buletinele de vot trebuie să ajungă la biroul electoral pentru votul prin 
corespondență, la misiunea diplomatică sau la oficiul consular, după caz, până la data de 3	DECEMBRIE	2020.

ATENȚIE!	

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

Având	 în	 vedere	 contextul	 internațional	 generat	 de	 pandemia	 COVID-19,	 inclusiv	 frecvență	
redusă	a	curselor	de	transport,	pentru	o	mai	bună	informare	asupra	timpilor	de	circulație	a	plicului	
exteror	 ce	 urmează	 a	 fi	 returnat	 către	 România,	 reprezentanța	 diplomatică	 sau	 consulară,	 aveți	
posibilitatea:

Ÿ să	consultați	site-ul:
Ÿ să	solicitați	aceste	informații	direct	de	la	un	oficiu	poștal;

https://www.posta-romana.ro/a1309/stiri/lista-tarilor-cu-trafic-postal-restrictionat.html

Ÿ  numele si prenumele dumneavoastră, pe verso;
Ÿ  codul de bare pentru identificarea unică.

Plicul exterior este plicul inscripționat cu:

din anul 2020

ATENȚIE!	
I�n situația ın̂ care ın̂ plicul interior se regăsesc două	buletine	de	
vot	de	același	fel, acestea vor	fi	anulate	prin decizie a biroului  
electoral pentru votul prin corespondență.


