
 

  

  COMISIA ELECTORALĂ  A REPUBLICII 

GHID 

PENTRU VOTAREA 

ÎN STRĂINĂTATE LA 
ALEGERILE DIN 

21 IUNIE 2020 

 



PE SCURT DESPRE ALEGERILE    

CARE VOR AVEA LOC PE DATA DE 21 IUNIE 2020  

Prezentându-vă la urne și încercuind numărul ordinal din fața numelui 
listei electorale pe buletinul de vot, veţi participa la alegerea a 250 de 
deputați ai Adunării Naționale a Republicii Serbia, care, în numele vostru 
şi în numele tuturor cetăţenilor ai Republicii Serbia, vor adopta legi și alte 
acte, vor alege Guvernul și alți oficiali și vor exercita controlul Guvernului și 
al altor autorităţi de stat. 

Candidații pentru deputați sunt nominalizați de partide politice, 
coaliții ale partidelor politice și grupuri de cetățeni. 

Pot vota? 

La alegerile pentru deputații Adunării Naționale, puteți vota: 

 Dacă sunteți cetățean/cetăţeană a Republicii Serbia 

 Dacă aveți vârsta de 18 ani  

 Dacă aveți capacitate civilă 

 Dacă aveți domiciliul în Republica Serbia 

Cum pot vota în străinătate? 

 În cazul în care la data alegerilor sunteţi în străinătate, trebuie să 
depuneţi o cerere pentru a se înregistra informaţia în lista electorală precum 
că la alegerile care vor avea loc veţi vota în străinătate. Această cerere se 
depune către misiunea diplomatică/oficiul consular al Republicii Serbia , 
până la data de 30 mai 2020 

 Misiunea diplomatică/oficiul consular  transmite cererea dvs. 
administraţiei municipale/orăşăneşti  în funcţie de locul dvs. de domiciliu în 
Republica Serbia. 

 În cazul în care sunteţi înregistrat/ă pe lista electorală, administraţia 
municipală/orăşănească va adopta hotărârea precum că aţi exprimat 
dorinţa  de a vota în funcţie de locul de reşedinţă  în străinătate. 

   



Sunt înregistrat/ă pe lista electorală? 

Puteți verifica dacă sunteți înregistrat/ă pe lista electorală mergând 
personal la administraţia municipală/orăşănească sau accesând site-ul web 
https://upit.birackispisak.gov.rs 

Dacă nu sunteți înregistrat/ă pe lista electorală sau dacă datele dvs. nu 
sunt introduse în mod corect, trebuie să depuneţi o cerere de modificare a 
datelor din lista electorală către administrația municipală / orăşănească din 
locul dvs. de domiciliu în Republica Serbia sau prin misiunea 
diplomatic/oficiul consular până la încheierea listei electorale, respectiv 
până la 5 iunie 2020 

După încheierea listei electorale, şi până la 17 iunie 2020, puteți 
depune Ministerului Administrației de Stat și Autoguvernare Locală, direct 
sau prin intermediul administrației municipale / orăşăneşti, în funcţie de 
locul dvs. de domiciliu,  cererea de înregistrare sau de modificare în lista 
electorală . 

Dvs. vă înregistraţi  în lista electorală  în funcţie de ultimul domiciliu 
înainte de plecarea în străinătate, respectiv în funcţie de ultimul domiciliu al 
unui dintre părinţii dvs. 

Unde pot vota?  

După stabilirea secţiei de votare în străinătate de către Comisia 
electorală a Republicii, administraţia municipală/orăşănească în funcţie de 
locul dvs. de domiciliu în Republica Serbia va adopta hotărârea precum că 
veţi vota în funcţie de locul de reşedinţă  în străinătate şi vă va transmite şi 
denumirea secţiei de votare  unde veţi vota. 

Dacă nu s-a stabilit secţia de votare  unde aţi exprimat dorinţa să votaţi 
în funcţie de locul de reşedinţă în străinătate,  veţi putea vota numai în 
Republica Serbia, respectiv în funcţie de domiciliul dvs. în Republica Serbia. 

Când pot vota?  

Votarea are loc la data de 21 iunie 2020, iar referitor la votarea în 
străinătate Comisia Electorală a Republicii va stabili data şi ora începutului 
şi sfârşitului  votării în funcţie de zona de timp din străinătate în care se 
efectuează votarea.  

 

https://upit.birackispisak.gov.rs/


Secțiile de votare se deschid la orele 7:00 și se închid la orele 20:00. 
Puteți vota oricând în această perioadă de timp. 

Dacă vă aflați la secția de votare în momentul închiderii secției de 
votare sau direct în față, vi se va permite să votați. 

De ce document am nevoie pentru a vota? 

Pentru a vota trebuie să vă dovediți identitatea. Identitatea se 
dovedeşte doar prin cartea de identitate valabilă sau pașaport. 

Dacă termenul de valabilitate al cărții de identitate sau al 
pașaportului a expirat, pe lângă cartea de identitate expirată sau 
pașaportul expirat, aduceți şi dovada că ați depus către Ministerul Afacerilor 
Interne cererea pentru eliberarea unei noi cărți de identitate sau a unui 
pașaport nou. 

În cazul în care numele dvs. diferă de cel înscris în extrasul de pe 
lista electorală, biroul electoral vă va permite să votați dacă pe baza 
fotografiei și a CNP din documentul care dovedește identitatea dvs. poate 
stabili că este vorba de persoana înregistrată în extrasul de pe lista 
electorală. 

Cu prilejul stabilirii identităţii, se recomandă şi predarea notificării 
privind data şi ora alegerilor, care v-a fost comunicată minim cinci zile 
înainte de alegeri. 

Ce se întâmplă când merg la vot? 

Când în ziua alegerilor ajungeți la secția de votare, membrii biroului 
electoral: 

 vor verifica degetul arătător al mâinii drepte cu o lampă UV 
pentru a stabili dacă ați votat deja 

 vă vor stabili identitatea, verificând datele din cartea de 
identitate sau pașaport 

 vă vor găsi în extrasul de pe lista electorală și vor încercui 
numărul ordinal din fața numelui dvs. 

 vă vor cere să semnați în extrasul de pe lista electorală 

 vă vor înmâna buletinul de vot 

 vă vor marca degetul arătător al mâinii drepte cu spray 



 vă vor educa privind modul de votare și vă vor direcționa spre 
locul prevăzut pentru votare 

Care este modul de votare? 

La locul prevăzut pentru votare, trebuie să vă familiarizați cu 
conținutul buletinului de vot care v-a fost înmânat. Buletinul de vot conține 
lista tuturor listelor electorale care participă la alegeri. Votați încercuind 
numărul ordinal din fața numelui listei electorale pentru care doriți să 
votați. 

Votați singur/ă și în secret (după un paravan care asigură 
secretul votului). 

Când ați încercuit numărul ordinal, trebuie să pliați buletinul de vot și 
să-l introduceţi în urnă. 

Cum se votează cu ajutorul unui asistent? 

Dacă un alegător nu poate vota independent la secția de votare 
(analfabet), acesta are dreptul să aducă la secția de votare un asistent care 
va completa în locul lui buletinul de vot / buletinele de vot, aşa cum a stabilit 
alegătorul. 

  



ÎNDRUMAR PENTRU ALEGĂTOR 
 
 
❶ verificaţi dacă sunteți înregistrat/ă în lista lectorală 
 
❷      depuneţi o cerere administrației municipale / orăşăneşti pentru o 

modificare în lista electorală în funcţie de locul dvs. de domiciliu în 
Republica Serbia sau prin misiunea diplomatică/oficiul consular, dacă 
este necesar 

 
❸ depuneţi o cerere misiunii diplomatice/oficiului consular al Republicii 

Serbia pentru a se înregistra în lista electorală informaţia  precum că la 
alegerile care vor avea  loc veţi vota în străinătatei 

 
❹ verificați la ce secție de votare votați, respectiv unde  sunteți 

înregistrat/ă în extrasul de pe lista electorală 
 
❺ planificați-vă sosirea la secția de votare în ziua alegerilor 
 
❻ verificaţi dacă aveți cartea de identitate sau pașaportul valabil 
 
❼ Informaţi-vă la membrii biroului electoral privitor la modul de votare, 

dacă aveţi nelămuriri 
 
❽ Angajaţi un asistent la secția de votare dacă nu puteţi vota independent 


