Cum se aleg deputaţii şi senatorii?

Reglementări privind exercitarea dreptului de
vot la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi
Senat din 9 decembrie 2012

Alegerile au loc în data de 9 decembrie
2012! Votarea începe la ora 7,00 şi are loc
până la ora 21,00!
Cine are drept de vot?
Au drept de vot cetăţenii români care au vârsta
de 18 ani, dacă aceasta a fost împlinită până în
ziua alegerilor inclusiv.
Cine nu are drept de vot?
Nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal,
puşi sub interdicţie, şi nici persoanele
condamnate la pierderea drepturilor electorale,
prin hotărâre judecătorească definitivă.
Cum se exercită dreptul de vot?
Fiecare alegător are dreptul la un singur vot
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi la un
singur vot pentru alegerea Senatului. Fiecare
alegător îşi exprimă votul personal. Exercitarea
votului în numele altui alegător este interzisă.
Votul exercitat în cadrul alegerilor este secret.
Orice control asupra modului în care votează un
alegător este interzis. Participarea cetăţenilor la
alegeri se face pe baza liberului consimţământ al
acestora. Nimeni nu are dreptul de a exercita
presiuni asupra unui alegător pentru a-l
determina pe acesta să participe sau să nu
participe la alegeri.

Deputaţii şi senatorii sunt aleşi în colegii
uninominale
potrivit
principiului
reprezentării proporţionale.
Guvernul a delimitat prin hotărâre 315
colegii pentru Camera Deputaţilor şi 137
pentru Senat.
Unde se poate vota?

unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se
află locul de detenţie.
Solicitarea de trimitere a urnei speciale se scrie
personal de către solicitant şi se depune prin
intermediul aparţinătorilor acestuia la secţia de
votare unde persoana lipsită de libertate este
arondată conform domiciliului.
Care sunt documentele în baza cărora se
exercită dreptul la vot?
1.

Pentru cetăţenii români cu domiciliul în
ţară:
• Cartea de identitate,
• Cartea de identitate provizorie,
• Buletinul de identitate.
2. În cazul cetăţenilor români cu domiciliul
în străinătate: paşaportul simplu cu
menţiunea privind stabilirea domiciliului în
străinătate;
3. În cazul cetăţenilor cu reşedinţa în
străinătate, paşaportul simplu sau, în cazul
statelor membre ale Uniunii Europene, şi
cartea de identitate, însoţite de orice alt
document emis de autorităţile străine care
dovedeşte reşedinţa în străinătate;
4. În cazul membrilor reprezentanţelor
diplomatice, paşaportul diplomatic sau de
serviciu;
5. În cazul elevilor din şcolile militare,
carnetul de serviciu militar.

Alegătorii votează numai la secţia de votare la
care este arondată strada sau localitatea unde îşi
au domiciliul.
Alegătorii care fac dovada, pe baza actului de
identitate, că domiciliază în zona arondată secţiei
de votare respective şi au fost omişi din copia de
pe lista electorală permanentă vor fi înscrişi în
lista electorală suplimentară de către preşedintele
biroului electoral al secţiei de votare.
Cine votează la secţia de votare din
străinătate?
Cetăţenii români cu drept de vot, cu domiciliul
sau reşedinţa în străinătate, îşi exercită dreptul de
vot la una dintre secţiile de votare din acea ţară în
care îşi au domiciliul sau reşedinţa.
Cine votează cu urna specială?
Alegătorii netransportabili din cauză de boală sau
invaliditate care solicită deplasarea urnei speciale
trebuie să facă dovada că domiciliază pe raza
secţiei de votare respective. Aceştia trebuie să
facă o cerere scrisă în acest sens şi să anexeze
copii ale unor acte medicale sau alte acte oficiale
din care să rezulte că sunt netransportabili.
Trebuie să se asigure secretul votului.
Persoanele deţinute în baza unui mandat de
arestare preventivă sau persoanele care sunt în
executarea unei condamnări, dar nu şi-au pierdut
drepturile electorale votează prin intermediul
urnei speciale cu condiţia să domicilieze în

Care este procedura de votare?
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Accesul alegătorilor în sala de votare are loc
în
serii
corespunzătoare
numărului
cabinelor de vot.
Fiecare alegător prezintă actul de identitate
biroului electoral al secţiei de votare care,
după verificarea înscrierii în lista electorală,
îi încredinţează buletinele de vot şi ştampila
cu menţiunea „VOTAT”.
Alegătorii votează separat, în cabine închise
şi aplică ştampila cu menţiunea „VOTAT”
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înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista
de candidaţi sau numele candidatului pe
care îl votează.
După ce au votat, alegătorii îndoaie
buletinele de vot astfel încât pagina albă
care poartă ştampila de control să rămână în
afară şi le introduc în urnă, având grijă să
nu se deschidă.
Ştampila cu menţiunea „VOTAT” se
restituie preşedintelui, care o aplică pe actul
de identitate al alegătorului, menţionând şi
data scrutinului. În cazul în care alegătorul
votează în baza cărţii de identitate, pe
versoul acesteia se aplică un timbru
autocolant cu menţiunea „VOTAT” şi data
scrutinului.
În cazul în care buletinul de vot se deschide
astfel încât secretul votului nu mai este
asigurat, acesta se anulează şi se dă
alegătorului, numai o singură dată, un nou
buletin de vot, făcându-se menţiune despre
incident în procesul verbal al operaţiunilor
de votare.
Îndoirea greşită a buletinului de vot NU
ATRAGE NULITATEA ACESTUIA,
DACĂ SECRETUL VOTULUI ESTE
ASIGURAT.

Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în
afara celei care votează, ESTE INTERZISĂ !
Persoanelor care la ora 21,00 se află în sala unde
se votează li se permite să îşi exercite dreptul de
vot.
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Care sunt faptele care pot aduce atingere
dreptului de vot sau altor drepturi electorale?
Constituie contravenţii:
•

Semnarea listei de susţinători cu încălcarea
dispoziţiilor legii, constituie contravenţie
Amendă de la 1.500 lei până la 4.500 lei

•

Distrugerea,
deteriorarea,
murdărirea,
acoperirea prin scriere sau în orice mod a
listelor electorale, a platformelor-program
afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri
de propagandă electorală tipărite. Amendă de
la 1.000 lei până la 2.500 lei
Refuzul de a se permite alegătorului, care
face dovada faptului că are dreptul, să voteze
în secţia de votare la care se prezintă pentru
exercitarea dreptului de vot. Amendă de la
4.500 lei până la 10.000 lei
Refuzul de a se primi şi înregistra o sesizare
scrisă înaintată în conformitate cu
prevederile legale. Amendă de la 1.000 lei
până la 2.500 lei
Refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de
vot şi ştampila de votare alegătorului care a
semnat în lista electorală, înmânarea
buletinului de vot unui alegător care nu
prezintă actul de identitate ori care refuză să
semneze pentru primirea acestora în lista
electorală în care este înscris. Amendă de la
4.500 lei până la 10.000 lei
Continuarea propagandei electorale după
încheierea acesteia, precum şi sfătuirea, în
ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor
de votare să voteze sau să nu voteze un
anumit partid politic, alianţă politică, alianţă
electorală,
organizaţie
a
cetăţenilor
aparţinând unei minorităţi naţionale sau un
candidat independent. Amendă de la 1.000
lei până la 2.500 lei.
Constituie infracţiuni:
Împiedicarea prin orice mijloace a liberului
exerciţiu al dreptului de vot sau de a fi ales
constituie infracţiune şi se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 5 ani şi
interzicerea unor drepturi. Tentativa se
pedepseşte.
Promisiunea, oferirea sau darea de bani,
bunuri ori de alte foloase în scopul
determinării alegătorului să voteze sau să nu
voteze un anumit competitor electoral ori un
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anumit candidat, precum şi primirea acestora
de către alegător, în acelaşi scop, constituie
infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la
6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte. Nu
intră bunurile cu valoare simbolică,
inscripţionate cu însemnele partidului
respectiv.
Fapta unei persoane de a vota fără a avea
drept de vot ori de a vota de două sau mai
multe ori în ziua alegerilor constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de
la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepseşte.
Introducerea în urnă a unui număr
suplimentar de buletine de vot decât cele la
care are dreptul un alegător constituie
infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de
la 2 la 7 ani. Tentativa se pedepseşte.
Atacul prin orice mijloace asupra localului
secţiei de votare, furtul urnei sau al
documentelor electorale constituie infracţiuni
şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani,
dacă fapta nu constituie o infracţiune mai
gravă. Tentativa se pedepseşte.

Informaţii privind organizarea şi desfăşurarea
alegerilor din data de 9 decembrie 2012 pentru
Camera Deputaţilor şi Senat se regăsesc pe
pagina de internet a
Biroului Electoral Central
www.becparlamentare2012.ro
şi a Autorităţii Electorale Permanente
www.roaep.ro

