
ROMÂNESC - RUMUNŠTINA  

INFORMAŢII PRIVIND PRINCIPIILE ŞI MODUL DE VOTARE 
Alegerile europarlamentare pe teritoriul Republicii Cehe - alegerea deputaţilor din Cehia 

vineri, 24 mai 2019, între orele 14:00 şi 22:00 
sâmbătă, 25 mai 2019, între orele 8:00 şi 14:00 

Alegător este  
 cetăţeanul Republicii Cehe, care cel târziu la data de 25 mai 2019 împlineşte vârsta de 18 ani, 
 cetăţeanul unui alt stat membru al UE, care cel târziu la data de 25 mai 2019 împlineşte vârsta de 

18 ani şi cel puţin de la 10 aprilie 2019 are înregistrată reşedinţa permanentă sau temporară în 
Republica Cehă.  

Alegătorul poate participa la vot numai dacă este înscris pe lista alegătorilor pentru alegerile 
europarlamentare şi 
 nu îi este limitată libertatea din motivul protecţiei sănătăţii 
 nu îi este limitat dreptul la vot. 

Votarea are loc numai în secţiile de votare de pe teritoriul Republicii Cehe. 

Cererea cetăţeanului unui alt stat membru al UE de înscriere pe lista alegătorilor pentru alegerile 
europarlamentare 

 Alegătorul care a participat la scrutinele anterioare din Republica Cehă pentru alegerile 
europarlamentare este înscris pe lista alegătorilor pentru alegerile europarlamentare în mod 
automat. Vă recomandăm să verificaţi acest lucru la Primăria locală.  

 Alegătorul care nu a participat la scrutinele anterioare din Republica Cehă pentru alegerile 
europarlamentare, dar a participat la scrutinele pentru alegerile în Consiliul municipal, până 
la data de 14 aprilie 2019 trebuie să solicite Primăriei de care aparţine transferul datelor în lista 
alegătorilor pentru alegerile europarlamentare. 

 Alegătorul care nu a participat la niciunul dintre scrutinele anterioare din Republica Cehă, 
până la data de 14 aprilie 2019 trebuie să solicite Primăriei de care aparţine înscrierea pe lista 
alegătorilor pentru alegerile europarlamentare. 

Pentru informaţii detaliate şi modele de cereri, vizitaţi site-ul Ministerului Afacerilor Interne, 
www.mvcr.cz sau contactaţi Primăria sau Autoritatea regională. 

Adresa secţiei de votare 
Adresa secţiei de votare şi alte informaţii necesare vor fi publicate de către primar cel mai târziu la data 
de 9 mai 2019 în locul obişnuit.  Dacă în localitate sunt mai mute circumscripţii electorale, primarul va 
comunica care parte a localităţii şi care secţie de votare aparţine fiecărei circumscripţii în parte.  

Dovedirea identităţii  
La secţia de votare, alegătorul trebuie să îşi dovedească identitatea şi cetăţenia.  Cetăţeanul Republicii 
Cehe îşi va dovedi identitatea cu cartea de identitate valabilă, cu paşaportul de călătorie valabil sau cu 
paşaportul diplomatic sau de serviciu. Cetăţeanul unui alt stat membru al UE îşi va dovedi identitatea, 
de ex., cu permisul de reşedinţă permanentă valabil, cu paşaportul de călătorie valabil sau cu cartea de 
identitate. 

Dacă alegătorul nu îşi va dovedi identitatea şi cetăţenia, nu va putea participa la vot. 

Buletinele de vot 
Buletinele de vot sunt tipărite pentru fiecare candidat separat. Pe fiecare buletin de vot este menţionat 
numărul candidatului, stabilit prin tragere la sorţi. Buletinele de vot furnizate nu trebuie să formeze 
neapărat o serie numerică completă dacă vreo listă de candidaţi nu a fost înregistrată şi asta nici chiar 
în baza unei examinări din partea instanţei.  De asemenea, numărul de ordine al candidatului, care a 
fost şters în timpul înregistrării, rămâne neocupat pe buletinul de vot. 

http://www.mvcr.cz/


Indicarea calităţii de membru a candidaţilor la partidele politice şi la mişcările politice este pe buletinul 
de vot abreviată; lista abrevierilor face parte din setul de buletine de vot.  

 

Renunţarea la candidatură sau retragerea candidatului 
În secţia de votare vor fi publicate informaţii privind o eventuală renunţare la candidatură, retragerea 
unui candidat sau faptul că un candidat care este cetăţean al unui alt stat membru al UE a fost lipsit de 
dreptul de a vota în ţara de origine. Voturile preferenţiale exprimate pentru un astfel de candidat nu vor 
fi luate în considerare. 

Modul de votare 
Alegătorul va primi de la Comisia electorală de circumscripţie un plic gol, oficial, cu ştampilă oficială. La 
cerere, comisia îi va preda şi setul de buletine de vot. 
Alegătorul va intra cu plicul oficial şi buletinele de vot în spaţiul rezervat pentru completarea buletinelor 
de vot. Aici va selecta buletinul de vot al candidatului pe care doreşte să îl voteze.  

Pe buletinul de vot ales alegătorul îşi poate exprima votul pentru maxim doi candidaţi. Votul este 
exprimat prin încercuirea numărului de ordine al candidaţilor. Dacă alegătorul va încercui mai mult 
de doi candidaţi, nu va fi luat în considerare niciun vot preferenţial. 

Alte completări ale buletinului de vot nu vor afecta evaluarea lui. Apoi, alegătorul va introduce buletinul 
de vot în plicul oficial. 

Alegătorul trebuie să fie atent ca la introducerea buletinului de vot în plicul oficial să nu 
introducă din greşeală mai multe buletine de vot (de exemplu, buletine lipite).  În acest caz, ar fi 
vorba de un vot invalid al alegătorului. 
Invalide sunt, de asemenea, buletinele de vot care nu au forma tipizată, buletinele de vot care sunt 
rupte şi buletinele de vot care nu sunt introduse în plicul oficial.  

Votarea 
Fiecare alegător votează personal, reprezentanţa nu este admisă. Alegătorul votează prin 
introducerea plicului oficial cu buletinul de vot selectat în urna electorală în faţa comisiei electorale de 
circumscripţie. 
Cu alegătorul care din cauza unui handicap fizic nu poate alege sau completa buletinul de vot selectat 
sau nu poate citi sau scrie, în spaţiul stabilit pentru completarea buletinului de vot poate fi prezent un alt 
alegător, însă nu un membru al comisiei electorale de circumscripţie, care va completa şi introduce 
buletinul de vot în plicul oficial în locul lui şi, eventual, va introduce şi plicul oficial în urna de vot.  

Alegătorului care nu este înscris pe lista alegătorilor pentru alegerile europarlamentare, comisia 
electorală de circumscripţie nu îi va permite participarea la vot. Acest lucru nu este valabil în cazul 
în care alegătorul votează cu permisul de alegător sau dacă prezintă confirmarea de ştergere de pe lista 
specială a alegătorilor din evidenţa reprezentanţei oficiale sau confirmarea de ştergere de pe lista 
alegătorilor pentru alegerile europarlamentare datorită schimbării reşedinţei permanente şi îşi 
demonstrează dreptul de vot în circumscripţia electorală.  

Votarea cu permisul de alegător 
Dacă alegătorul votează cu permisul de alegător, este obligat să îl înmâneze comisiei electorale de 
circumscripţie. Apoi va primi de la comisie un plic oficial gol prevăzut cu ştampilă oficială şi un set 
complet de buletine de vot. Cu permisul de alegător se poate vota în orice circumscripţie electorală.  

Votarea cu urna mobilă 
Alegătorul poate solicita din motive serioase, în special din motive de sănătate, Primăriei, iar în zilele 
alegerilor, secţiei de votare, să voteze în afara secţiei de votare, cu urna mobilă.  Comisia electorală de 
circumscripţie poate trimite membrii săi cu o urnă de vot mobilă numai în circumscripţia sa electorală.  



 

 

Informaţii în secţia de votare 
În secţia de votare, va fi disponibilă pentru alegători Legea electorală nr. 62/2003 din M.O., în limbile 
cehă, engleză, franceză şi germană. Aceste informaţii vor fi, de asemenea, disponibile în toate limbile 
statelor membre ale UE. 
Buletinele de vot model şi informaţiile privind eventualele greşeli de tipar de pe buletinele de vot vor fi 
făcute public în secţia de votare.  
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