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STUDIU DE CAZ:  

„ORGANIZAREA VOTULUI EXTERN. DIN EXPERIENȚA INTERNAȚIONALĂ” 

 

Posibilitatea alegătorilor de a-și exercita dreptul de vot în afara țării de origine la scrutinele 

naționale se află pe agenda politică a mai multor state, constituind o preocupare importantă a 

autorităților de management electoral.  

Migraţia internaţională de muncă a fost pe parcursul ultimilor ani principalul proces de 

schimbare a societăţii din Republica Moldova, cu un impact semnificativ inclusiv asupra 

procesului electoral.  

Organizarea votării în afara țării presupune o serie de operațiuni electorale, care pe lîngă 

considerentele de cost, ridică pentru autoritățile responsabile un șir de probleme logistice ce țin de 

sprijinirea cu maximă eficiență a cetățenilor aflați în străinătate în toate demersurile legate de 

exercitarea drepturilor electorale. Emigranții reprezintă pentru țara de origine o forță politică 

importantă, ale căror voturi pot afecta în mod semnificativ rezultatele alegerilor, prin urmare, în 

majoritatea țărilor, exercitarea dreptului de vot peste hotare poartă o conotație politică.  

Chiar dacă din punct de vedere istoric, votul conaționalilor emigranți este un fenomen 

destul de recent, totuși există țări care îl practică de mulți ani, de exemplu – Islanda, care a permis 

votul în afara țării pentru marinari și pescari încă de la începutul secolului al XX-lea. Votul extern 

este în prezent permis în 115 țări și teritorii din lume, dintre care aproximativ două treimi permit 

tuturor cetățenilor săi exercitarea dreptului de a vota în străinătate, iar o treime dintre aceste țări 

restricționează parțial dreptul de a participa la alegeri în afara țării. 

În scopul obținerii unor informații concludente și din prima sursă privind votul în 

străinătate, a fost realizat un chestionar și trimis în perioada ianuarie-februarie 2017 unui număr 

de 32 de țări cu care CEC are stabilite relații de colaborare sau cel puțin de comunicare. Din 30 de 

chestionare trimise, au fost completate și returnate 20 de chestionare. 

Întrebările au fost formulate astfel, încît să permită o analiză comparativă a modului de 

organizare a procesului de vot pentru cetățenii țării respective aflați în străinătate, să aflăm ce 

autorități publice au în gestiune organizarea alegerilor în străinătate, precum și să cunoaștem ce 

proceduri electorale se aplică în acest caz.  

Implementarea practică a votului extern este o activitate complexă, datorită diverșilor 

factori care trebuie luați în calcul și care pot complica acest proces, fie că e vorba de tipul 

sistemului electoral aplicat, numărul de alegători aflați peste hotare, locațiile acestora și distanțele 

pe care trebuie să le parcurgă pînă la secțiile de votare constituite, prevenirea votului multiplu și, 

nu în ultimul rînd, costul unui vot exercitat în afara țării. Autoritățile electorale trebuie să facă față 

provocărilor specifice votului extern, cum ar fi localizarea geografică a alegătorilor, securitatea 

transportării buletinelor de vot, costurile ridicate ale votului extern, precum și alte aspecte 

administrative. 

Votarea externă poate fi aplicată la alegerile naționale, locale sau pentru ambele tipuri. De 

asemenea, sînt țări care permit votarea în afara țării și în cazul referendumurilor și alegerilor locale 

și țări care permit votarea externă pentru toate tipurile de alegeri (Irlanda).  

Avînd la bază considerațiile politice și instituționale, precum și aspectele tehnice și 

logistice, legate în mare parte de tipul de sistem electoral utilizat și procedurile aplicate, 

majoritatea țărilor permit votarea în străinătate numai în cazul alegerii organelor de reprezentare 

națională (prezidențiale sau legislative).  
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Există o mare varietate în ceea ce privește condițiile, categoriile de alegători și tipurile de 

scrutine pentru care este permisă votarea din străinătate. Tabelul nr. 2 detaliază tipurile de alegeri 

și pentru care se aplică votarea externă în cele 20 de țări de unde au fost primite chestionarele 

completate și în baza cărora se observă că votul extern poate fi aplicat la patru tipuri de alegeri: 

• alegeri legislative (parlamentare); 

• alegeri prezidențiale; 

• referendumuri; 

• alegeri subnaționale (alegerile legislative sau executive la un nivel administrativ inferior 

celui național). 

 

Analizînd informațiile din chestionarele recepționate, alegătorii aflați în străinătate și care 

au dreptul de vot pot fi grupați în următoarele categorii (a se vedea Tabelul nr. 5): 

(a) lucrătorii migranți;  

(b) refugiații;  

(c) persoanele din anumite grupuri profesionale, cum ar fi personalul militar, funcționarii 

publici sau personalul diplomatic și familiile acestora; 

(d) toți cetățenii unei țări care locuiesc sau se află în străinătate, temporar sau permanent 

(Austria, Federația Rusă, Suedia). 

 

Din motive practice, unele țări limitează cetățenii săi care locuiesc în anumite țări în 

posibilitatea de a vota din străinătate, opțiunea de vot extern fiind disponibilă numai în cazul în 

care un număr minim de alegători s-au înregistrat preventiv într-o țară gazdă sau într-un anumit 

teritoriu/regiune.  

Votul din străinătate este uneori restricționat pentru alegătorii care au pierdut legătura cu 

țara de origine și nu au intenția de a reveni și alegătorii care au depășit durata maximă de ședere 

în străinătate. Pentru alegătorii din Germania această durată este de 25 de ani, pentru Marea 

Britanie 15 ani, pentru Canada 5 ani și pentru Turcia 6 luni. 

Cît privește modalitatea de vot utilizată pentru votarea din străinătate, există țări, cum ar fi 

Slovenia, care oferă metode alternative de votare din străinătate, în timp ce alte țări, din motive 

logistice sau financiare, limitează opțiunile de realizare a votului. Analizînd informația din 

chestionarele recepționate, constatăm că principalele modalități de vot extern sînt următoarele: 

Votul personal – alegătorul trebuie să meargă într-un anumit loc și să voteze acolo personal. 

Locația poate fi o misiune diplomatică sau un sediu special amenajat pentru exercitarea votului în 

străinătate. Este cea mai des folosită modalitate pentru votarea externă, iar în unele țări este 

considerată unica metodă de votare disponibilă, de exemplu în Ungaria. 

Votul prin poștă – alegătorul completează buletinul de vot, într-o altă locație decît incinta 

secției de votare, după care, prin poșta obișnuită, trimite plicul cu buletinul completat spre țara sa 

de origine. Votarea prin poștă este singura metodă de vot extern pentru cetățenii din Norvegia și 

Elveția. 

Votul prin procură – cetățeanul care locuiește sau se află în străinătate poate împuternici 

prin procură un mandatar să voteze în locul său. 

Votul electronic – alegătorul își poate exercita dreptul de vot prin rețeaua internet sau cu 

ajutorul mașinilor electronice, scanerelor și altor dispozitive digitale. Acest tip de vot este numit 

și vot electronic la distanță, fiind pe larg utilizat în Estonia. 
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Atunci cînd ne referim la votul personal, trebuie să menționăm că participarea la votare a 

alegătorilor din străinătate depinde în mare parte de numărul de misiuni diplomatice și consulare 

pe care le are țara de origine în întreaga lume. Cu toate acestea, corelația dintre numărul 

reprezentanțelor oficiale din străinătate și prezentarea la urne a alegătorilor aflați în afara țării nu 

este una liniară, deoarece pornind de la distribuția geografică și concentrația alegătorilor în 

străinătate, cadrul normativ poate stipula prevederi privind constituirea secțiilor de votare în afara 

misiunilor diplomatice, în baza altor considerente tehnice sau logistice, cum ar fi numărul de 

alegători înregistrați prealabil într-o anumită regiune/teritoriu. Spre exemplu, Bulgaria cere 

înregistrarea a minimum 20 de alegători pentru a deschide o secție de votare. 

Votarea prin poștă poate fi eficientă și ieftină doar în cazul în care serviciile poștale 

funcționează bine, eficient și în siguranță. Dacă aceste cerințe, în special standardele de securitate 

nu sînt respectate, votarea prin poștă poate afecta procesul electoral și rezultatele alegerilor. 

Ponderea votului extern este strîns legată de condițiile impuse pentru a putea vota în 

străinătate, cum ar fi: cetățenia, rezidența, înregistrarea prealabilă în registrele consulare sau în 

anumite sisteme informatice etc., care trebuie îndeplinite în mod obligatoriu. Cerințele se pot 

schimba semnificativ de la un context la altul și pot prevedea inclusiv condiții speciale sau 

suplimentare, de exemplu, în ceea ce privește statutul cetățeanului aflat în străinătate. 

Cerințele legale privind înregistrarea prealabilă a alegătorilor aflați în străinătate, 

verificarea alegătorilor în listele electorale și a valabilității documentelor în baza cărora este 

permisă votarea constituie premise rezonabile pentru creșterea ratei de participare la alegeri în 

afara țării. 

Dacă e să ne referim la reprezentarea politică a alegătorilor aflați în străinătate, atunci 

putem menționa că unele țări (Italia, Croația, Franța și Portugalia), nu numai că permit cetățenilor 

săi de peste hotare să voteze la anumite tipuri de scrutine, ci le permit să își aleagă și reprezentanții. 

Această practică are în mod clar obiectivul de a consolida legătura dintre alegătorii externi și 

comunitatea politică națională, permițînd astfel promovarea agendei politice și implicarea directă 

a cetățenilor aflați în străinătate în procesele de luare a deciziilor în țara lor de origine.  

În Croația, prin Legea cu privire la alegerile parlamentare din anul 1995, a fost creat un 

district electoral special în parlament, pentru a reprezenta diasporă croată (despre care s-a estimat 

că ar fi în mărime de peste 400.000 de persoane). Douăsprezece locuri au fost atribuite districtului 

pentru votul din străinătate – același număr ca și pentru fiecare dintre cele zece districte în care a 

fost divizată țara. Urmare a criticii privind numărul excesiv de locuri acordate croaților din 

străinătate, legea a fost reformată. Aceasta prevede maxim șase locuri, număr ce este revăzut și 

stabilit după fiecare alegeri, utilizînd o formulă care ia în considerare numărul de voturi exprimate 

în străinătate și numărul mediu de voturi necesare pentru obținerea unui mandat în țară. 

În cazul Franței, începînd cu anul 1948, cetățenii din străinătate au fost reprezentați în 

Senat, iar în 1983 acest număr a fost de 12 locuri. Cu toate acestea, este important să subliniem că 

acești 12 senatori nu sînt aleși în mod direct de către francezii din străinătate, ci sînt selectați de 

un colegiu format din 150 de membri aleși din cei 183 care alcătuiesc Consiliul Superior al 

Cetățenilor Francezi în Străinătate (Conseil Supérieur des Français de l'Etranger, CSFE, creat în 

1948), care reprezintă în fața guvernării cele circa 2 milioane de cetățeni francezi rezidenți în 

străinătate. Cei 150 de membri ai acestui consiliu sînt aleși în mod direct de către alegătorii din 

străinătate. 

Portughezii din străinătate sînt reprezentați în Camera Reprezentanților începînd cu anul 

1976. În acest scop, pentru alegătorii din străinătate sînt constituite două districte electorale, unul 
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pentru Europa, iar celălalt pentru restul lumii. În fiecare dintre aceste două districte sînt aleși cîte 

doi deputați, însă doar cu condiția că cel puțin 55.000 de alegători au votat în fiecare district în 

parte. În cazul în care au votat mai puțini alegători, districtului respectiv îi este alocat un singur 

loc. Adunarea Republicii (Parlamentul unicameral portughez) are un total de 230 locuri, iar 

majoritatea absolută care trebuie formată pentru a susţine Executivul este de 116 mandate. În urma 

alegerilor din 4 octombrie 2015, fosta coaliţie guvernamentală de centru-dreapta a obţinut un scor 

total de 107 locuri, care include şi voturile din Azore şi Madeira, plus 3 din cele 4 alocate 

reprezentanţilor cetăţenilor portughezi de peste hotare. Celelalte formaţiuni, care asigură 

susţinerea parlamentară a actualului Executiv, totalizează 123 mandate. 

Cetățenii austrieci care nu aveau domiciliul permanent în Austria, pînă în anul 1989, erau 

excluși din Registrul electoral și nu aveau drept de vot, însă Curtea Constituțională a constatat că 

acest lucru constituie o încălcare a principiului egalității cetățenilor și a normelor constituționale, 

întrucît privarea de dreptul de a vota și de a candida la o funcție electivă ar putea rezulta numai 

dintr-o sentință judecătorească. 

Actualmente, cetățenii austrieci aflați în străinătate au avut dreptul de a participa la 

alegerile naționale, alegerile pentru Parlamentul European și referendumurile naționale. Pentru a-

și exercita dreptul de vot, austriecii, care au reședința în străinătate, trebuie să întrunească 

următoarele cerințe: 

a) să aibă vîrsta de cel puțin 16 ani, inclusiv împliniți în ziua alegerilor; 

b) să se înregistreze pînă la data limită în Registrul alegătorilor; 

c) să nu fie privați de dreptul la vot; 

d) să aplice pentru obținerea unui buletinul de vot și să recepționeze buletinul; 

e) să returneze buletinul de vot autorităților electorale din Austria în termenul specificat, 

fie direct, fie prin intermediul unui consulat austriac. 

 

Aplicația de înregistrare în Registrul alegătorilor și instrucțiunile privind completarea 

formularului sînt disponibile online. De asemenea, formularul pentru înscriere poate fi trimis prin 

poștă, fax sau e-mail direct la administrația publică municipală, însoțit de documentele ce confirmă 

înregistrarea reședinței alegătorului la municipalitatea respectivă. Înainte de a realoca reședința în 

străinătate, alegătorul trebuie să se înregistreze la administrația publică locală, pentru a păstra 

înregistrarea în Registrul alegătorilor austrieci /Registrul european al alegătorilor. 

Cetățenii austrieci care au domiciliul permanent în Austria sînt automat înscriși în Registrul 

alegătorilor, iar cei care locuiesc în străinătate nu pot avea concomitent înregistrare la domiciliu 

în Austria. Înregistrările efectuate în Registrul alegătorilor austrieci/Registrul european al 

alegătorilor au o perioadă de valabilitate de 10 ani, iar după expirarea acestui termen, alegătorul 

este obligat să se înregistreze din nou. În acest sens, municipalitatea informează alegătorii cu trei 

luni înainte de a fi radiați din registru despre obligația prelungirii înregistrării.  

Municipalitatea competentă pentru înregistrarea alegătorilor este cea care corespunde 

ultimului loc de trai pe care l-a avut alegătorul în Austria. Dacă nu există o înregistrare privind 

ultima ședere în Austria, atunci municipalitatea competentă se consideră a fi cea în care cel puțin 

unul dintre părinții alegătorului are sau a avut domiciliul permanent. În cazul în care nu se aplică 

niciuna dintre opțiunile menționate, municipalitatea va fi stabilită în funcție de locul nașterii în 

Austria, domicilierea permanentă în Austria a soțului/soției sau a rudelor.  

Austriecii din străinătate pot solicita buletinul de vot prin intermediul ambasadelor și 

consulatelor generale ale Austriei, iar expedierea buletinelor de vot către alegători începe cu 
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aproximativ trei săptămîni înainte de ziua alegerilor. Astfel, alegătorul nu trebuie să aștepte ziua 

alegerilor, acesta își poate exercita dreptul de vot imediat ce a primit buletinul de vot. Toate 

costurile poștale legate de expedierea buletinului de vot sînt suportate de statul federal austriac. 

Votul prin poștă trebuie să fie primit de către biroul municipal competent din Austria pînă la ora 

17.00 în ziua alegerilor. 

 

Republica Italiană 

Parlamentul Italiei este unul  bicameral, compus din Camera Deputaţilor (630 deputaţi) şi 

Senat (320 senatori), iar alegătorii italieni, aflați în străinătate, sînt reprezentați în ambele camere 

ale parlamentului, 12 locuri le revin în Camera Deputaţilor și 6 în Senat.  

În conformitate cu articolul 48 din Constituția italiană, toți cetățenii, bărbați și femei, care 

au ajuns la vîrsta majoratului, sînt alegători. Votul este personal, egal, liber și secret. Exercitarea 

dreptului de vot este o datorie civică. 

Electoratul activ este reprezentat de persoanele care dețin capacitatea juridică de a vota, 

sunt cetățeni ai Republicii Italiene și au împlinită, inclusiv în ziua scrutinului, vîrsta de 18 ani, 

pentru a putea alegere Camera Deputaților și 25 de ani, pentru alegerea Senatului Republicii. 

Electoratul pasiv este reprezentat de cetățenii care au dreptul de a fi aleși în calitate de 

deputați, la atingerea vîrstei de 25 de ani, inclusiv în ziua alegerilor, și respectiv, senatori, la 

împlinirea vîrstei de 40 ani. Cetățeanul poate deține doar un singur mandat în una dintre cele două 

camere ale parlamentului. 

Pierderea capacității electorale active produce o consecință directă de stingere a dreptului 

electoral pasiv. 

Primele solicitări de participare la votare și reprezentare a italienilor aflați în afara țării au 

fost înaintate în cadrul primelor două conferințe ale grupului italienilor din străinătate, care a avut 

loc la Roma în 1908 și, respectiv, 1911. Adunarea constitutivă (1946-1948) a pus în discuție 

propunerile privind posibilitatea exercitării votului în străinătate, însă pornind de la toate 

preocupările de ordin normativ, politic și tehnic, s-a ajuns la soluția de a oferi dreptul de vot în 

străinătate doar italienilor care au reședința în străinătate. 

Sistemul politic al Republicii Italiene s-a format în urma majorităților parlamentare 

fragmentate și a legislațiilor de scurtă durată: între 1948 și 2013 au existat 17 legislaturi și 59 de 

guverne, ceea ce înseamnă că fiecare guvern a avut o durată medie de aproximativ un an. Această 

perioadă este caracterizată de către specialiști drept partitocrație, iar perioada a fost cunoscută și 

sub numele Prima Republică. Acest regim democratic a garantat drepturi civile, politice și sociale 

cetățenilor, acestea fiind promovate și extinse de-a lungul timpului. Alegerile erau libere și 

competitive, respectîndu-se voința electoratului. 

Din acest motiv, mai ales începînd cu anii 1990, stabilitatea guvernării a devenit noua 

prioritate a reformei sistemului electoral. Un referendum republican, care a avut loc la 18 aprilie 

1993, a propus abrogarea sistemului proporțional, propunere susținută de majoritatea alegătorilor. 

Acest lucru a condus la adoptarea de către Parlament în august 1993 a unui sistem majoritar mixt 

pentru Cameră și Senat. 

Reforma electorală de tip majoritar, întreprinsă în anul 1993 a fost rezultatul unui 

compromis între partide, în urma căruia a fost introdus sistemul electoral mixt. Pentru ambele 

camere locurile erau distribuite după un sistem majoritar cu un singur tur. La Cameră, cele 630 de 
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locuri au fost distribuite, rezultînd în cele din urmă 475 de locuri în colegiile uninominale și 155 

în cele 26 de circumscripții electorale. 

Legea electorală din 1993 a determinat o fragmentare deosebită, făcînd ca sistemul 

majoritar să nu reducă, ci să crească numărul partidelor din sistem, întrucît și cele mai mici partide 

puteau deveni importante. În baza acestei legi în Italia s-au desfășurat trei scrutine parlamentare: 

în anii 1994, 1996 și 2001. 

La 21 decembrie 2005, Parlamentul a reformat sistemul electoral, votînd Legea nr. 270, 

prin care s-a revenit la sistemul proporțional, cu scrutin de listă (blocată). Noul sistem electoral 

prevedea şi acordarea unei prime electorale partidului sau coaliţiei care se clasa pe primul loc. 

Astfel, pentru Camera Deputaţilor, 12 mandate erau atribuite într-o circumscripţie reprezentată de 

către cetățenii din străinătate, iar 1 mandat era atribuit regiunii Valle d'Aosta. Celelalte 617 

mandate erau atribuite în 26 de circumscripţii electorale constituite la nivelul regiunilor, fiecare 

circumscripţie avînd un număr de mandate proporţional cu mărimea sa. Pentru Senat, un mandat 

era atribuit în Valle d'Aosta, 7 în Trento Alto Adige şi 6 în circumscripţia reprezentată de către 

cetăţenii din străinătate. Restul de 301 mandate se atribuiau în circumscripțiile constituite la nivelul 

celor 18 regiuni rămase, fiecare regiune primind un număr de mandate proporţional cu populaţia 

sa. 

În data de 3 noiembrie 2017, senatul italian a modificat sistemul electoral, prin introducerea 

unui sistem mixt între scrutinul proporţional şi cel majoritar. Alegerile au loc într-un singur tur, 

treime dintre mandate sînt atribuite pe baza votului uninominal (este ales candidatul care obţine 

cele mai multe voturi), iar restul mandatelor pe baza sistemului proporţional (sînt aleşi candidaţii 

aflaţi pe listele care obţin cele mai multe voturi).  

Pentru a accede în camera inferioară, un partid trebuie să obţină cel puţin 3% din voturi, 

iar o coaliţie cel puţin 10% din voturi cu condiţia ca cel puţin unul dintre partidele sale componente 

să obţină 3% din sufragii. 

Pragurile electorale respective se aplică şi în cazul Senatului, doar că pentru camera 

superioară a parlamentului, ca urmare a specificului constituţiei italiene, pot deveni senatori cei 

aflaţi pe o listă care obţine cel puţin 20% din voturi, chiar şi într-o singură regiune din cele 20 din 

Italia, indiferent de rezultatul său la nivel naţional. 

Concurentul electoral poate fi reprezentat într-un singur colegiu cu vot uninominal și 

plurinominal și poate fi prezent simultan pe maximum 5 liste în colegiile cu scrutin proporţional.  

 

La alegerile pentru Camera Deputaților (Camera dei Deputati), care are 630 de membri 

aleși pentru un mandat de 5 ani, pot vota doar italienii care au împlinit vîrsta de 18 ani, care aleg: 

232 deputați (37%) – prin vot uninominal; 

386 deputați (61%) – aleși prin reprezentare proporțională; 

12 deputați (2%) – aleși de italieni din afara țării în circumscripțiile din străinătate. 

 

Cei 315 membri ai Senatului (Senato della Repubblica), pot fi aleși pentru un mandat de 

cinci ani, însă doar de alegătorii care au împlinit vîrsta de 25 de ani. Astfel, din componența 

Senatului fac parte: 

116 senatori – aleși prin vot uninominal; 

193 – aleși la nivel regional, în baza reprezentării proporționale; 

6 senatori – aleși de către italienii din străinătate. 
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Pragul minim pentru a accede în Parlament este de 3% din voturile exprimate pentru partide 

și 10% pentru coaliții. Mandatele în cele două camere ale Parlamentului italian, Senatul și Camera 

Deputaților, sunt distribuite conform metodei d'Hondt. 

Repartizarea pe regiuni a numărului de colegii uninominale și plurinominale este realizată 

conform tabelului de mai jos: 

Regiunea 

Camera Deputaților 

Numărul de colegii 

Senatul Republicii 

Numărul de colegii 

Uninominale Plurinominale Uninominale Plurinominale 

Valle D'Aosta 1 - 1 - 

Piemonte (2) 17 4 8 2 

Lombardia (4) 37 10 18 5 

Veneto (2) 19 5 9 2 

Trentino-Alto Adige 6 1 6 1 

Friuli-Venezia Giulia 5 1 2 1 

Liguria 6 2 3 1 

Emilia-Romagna 17 4 8 2 

Toscana 14 4 7 2 

Umbria 3 1 2 1 

Marche 6 2 3 1 

Lazio (2) 21 5 10 3 

Abruzzo 5 2 2 1 

Molise 2 1 1 1 

Campania (2) 22 6 11 3 

Puglia 16 4 8 2 

Basilicata 2 1 1 1 

Calabria 8 2 4 1 

Sicilia (2) 19 6 9 2 

Sardegna 6 2 3 1 

Total: 232 63 116 33 

 

Cetățenii italieni, rezidenți în străinătate, pot să aleagă reprezentanții în Camera Deputaților 

și Senatul Republicii, votînd pentru candidații care s-au înregistrat în circumscripția de peste 

hotare, care cuprinde următoarele regiuni.  

a. Europa, inclusiv Federația Rusă și Turcia; 

b. America de Sud; 

c. America de Nord și Centrală;  

d. Africa, Asia, Oceania și Antarctica. 

În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 459 din 27 decembrie 2001, Curtea de Apel din 

Roma, în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a decretului privind data primei 

convocări a Parlamentului, înființează Oficiul central pentru circumscripția electorală din 

străinătate, constituit din 6 magistrați, dintre care unul este numit președinte și un membru în 

calitate de vicepreședinte, desemnat de președintele Curții de apel. Oficiul central pentru 

circumscripția electorală din străinătate poate activa în componența a cel puțin 3 membri, inclusiv 

președintele sau vicepreședintele. 

Oficiul central pentru circumscripția din străinătate este responsabil de înregistrarea listelor 

de candidați pentru circumscripția din afara țării. 
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În conformitate cu art. 13 alin. (1) din Legea nr. 459 din 27 decembrie 2001, cu modificările 

ulterioare, prevede că Oficiul central pentru circumscripția electorală din străinătate constituie 

birourile electorale ale secțiilor de votare ale circumscripției electorale din străinătate pentru un 

număr de minimum 2.000 și maximum 3.000 de alegători: 

• rezidenții străini care nu își vor exercita dreptul de vot în Italia; 

• temporar aflați în străinătate, pe o perioadă de cel puțin 3 luni, și care o au prezentat 

cererea de a vota în străinătate. 

 

Fiecare secție de votare pentru circumscripția din străinătate este constituită de Curtea de 

Apel din Roma (articolul 13 alineatul (3) din Legea nr. 459/2001), avînd următoarea componență: 

• un președinte; 

• un secretar: 

• patru comisari, dintre care unul exercită, pînă la alegerea președintelui, funcțiile de 

vicepreședinte. 

Secretarul biroului electoral este ales din rîndul membrilor de către președintele biroului, 

cu condiția că dispune de o diplomă de studii nu mai mică decît diploma de liceu. 

Președintele biroului electoral este remunerat cu o plată fixă, egală cu cea achitată celorlalți 

membri ai biroului electoral al secției de votare  (art. 13, alin. (2) din Legea nr. 459/2001). 

 

Votul este un drept protejat de Constituția italiană, iar în conformitate cu Legea nr. 459 din 

27 decembrie 2001, cetățenii italieni, care locuiesc în străinătate și care sînt înscriși pe listele 

electorale ale circumscripției electorale de peste hotare, pot vota prin poștă, fapt pentru care trebuie 

să-și actualizeze datele de contact și adresa, sau pot vota în municipalitatea de reședință din Italia, 

fapt pentru care trebuie să anunțe consulatul despre această opțiune, în termenele prevăzute de lege 

(pînă la data de 31 decembrie a anului care precedă anul prevăzut pentru expirarea în regim ordinar 

a mandatului parlamentului), depunînd în acest sens o declarație întocmită conform modelului de 

mai jos: 
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Pentru a fi înscriși pe listele electorale ale circumscripției electorale de peste hotare, 

cetățenii trebuie să-și actualizeze datele de contact și adresa sa din străinătate, unde îi va fi expediat 

buletinul de vot. Totodată, alegătorii pot vota în municipalitatea de reședință din Italia, în cazul în 
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care vor reveni în țară, fapt pentru care trebuie să anunțe în scris consulatul despre această opțiune, 

în termenele prevăzute de lege (pînă la data de 31 decembrie a anului care precedă anul prevăzut 

pentru expirarea în regim ordinar a mandatului parlamentului). 

Registrul de evidență a italienilor rezidenți în străinătate (A.I.R.E.) conține datele 

cetățenilor italieni rezidenți în străinătate, fiind ţinut şi administrat de  către primăriile italiene, 

responsabile de înscrierea alegătorilor din străinătate în A.I.R.E., în baza cererilor transmise de 

misiunile diplomatice și oficiile consulare italiene (link: http://dait.interno.gov.it/elezioni).  

Potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 459 din 27 decembrie 2001, Guvernul italian este 

responsabil de unificarea datelor în Registrul de evidență a italienilor rezidenți în străinătate și în 

fișierele consulare, în vederea actualizări datelor privind cetățenii italieni cu domiciliul în 

străinătate și întocmirea listelor electorale. 

Lista definitivă a alegătorilor din străinătate este transmisă de către Ministerul de Interne 

la Biroului central pentru circumscripția din străinătate în termen de 10 zile înainte de ziua votării. 

Înscrierea la A.I.R.E. poate fi realizată în două modalități: 

1) la Primăria din Italia, indicînd adresa exactă la care urmează alegătorul să se stabilească. 

În acest caz, cetățeanul  are obligația de a anunța – în termen de 90 de zile de la sosirea în 

circumscripția electorală din străinătate – despre prezenţa sa în afara țării, informînd în acest sens 

Cancelaria Consulară din țara respectivă, care va transmite Primăriei italiene nota de confirmare 

şi va înscrie alegătorul în fişierul consular al cetăţenilor italieni rezidenţi. 

2)  prin intermediul Cancelariei Consulare, dacă a fost stabilită reşedinţa anume în această 

circumscripţie electorală din străinătate,  care va transmite primăriei italiene cererea de înscriere 

în Registrul de evidență a italienilor rezidenți în străinătate. Înscrierea în A.I.R.E. şi confirmarea 

prezenţei în străinătate se efectuează prin completarea unei declarații în acest sens. 

 

Declaraţia trebuie prezentată împreună cu toate documentele italiene de identitate pe care 

le deţine solicitantul şi, dacă există, o copie a unui document, care să ateste domiciliu efectiv în 

circumscripţia electorală din străinătate (ex. certificat de reședință, eliberat de autoritatea străină: 

carte de rezidenţă, contract de locație, facturi, etc.). 

Înscrierea efectivă în Registrul de evidență a italienilor rezidenți în străinătate este 

considerată data la care Primăria din Italia a recepționat declarația alegătorului transmisă de 

reprezentanțele diplomatice din străinătate. Formularul declarației este prezentat în imaginea de 

mai jos: 

 

http://dait.interno.gov.it/elezioni
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În cazul dizolvării anticipate a Parlamentului, alegătorul are obligația de a depune personal 

cererea la consulat, pînă în ziua a zecea după anunțarea datei alegerilor. Această notificare trebuie 

să conțină numele, prenumele, data, locul nașterii, locul de reședință și semnătura alegătorului. 

Formularul notificării este disponibil la Consulate, Centrele de Consiliere, Comitetul Italienilor 

din străinătate sau poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului de Externe al Italiei sau pe site-ul 

web al consulatului. Dacă declarația nu este depusă personal, aceasta trebuie să fie însoțită de o 

copie a actului de identitate al declarantului. 

Solicitarea de 

a vota în afara 

granițelor Italiei, 

poate fi ulterior 

retrasă, printr-o 

notificare scrisă și 

transmisă biroului 

consular, în baza 

acelorași proceduri și 

în aceleași termene 

stabilite. 

De asemenea, 

cetățenii italieni 

rezidenți în 

străinătate, dar care 

în ziua alegerilor se 

vor afla în interiorul 

țării, pot vota la 

secțiile de votare din 

Italia. Pentru aceasta, 

alegătorii depun o 

declarație la 

autoritatea publică 

locală unde își are 

înregistrată reședința, 

conform modelului 

de mai jos. 

Votarea are 

loc în ziua alegerilor, 

între orele 7.00 și 

23.00 la secțiile de 

votare constituite. 

Astfel, aceștia vor primi buletinul de vot pentru alegerea candidaților în circumscripțiile 

naționale, dar nu pentru circumscripția electorală din afara țării. Această opțiune, pusă la dispoziția 

alegătorilor, este valabilă doar pentru un singur scrutin. 

E de menționat că pentru alegătorii italieni, care locuiesc în țările ce nu îndeplinesc 

condițiile de expediere a buletinului de vot prin poștă (Legea nr. 459/2001, articolul 20), statul 
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rambursează 75% din costul călătoriilor clasa econom, dar numai pentru cheltuielile suportate pe 

teritoriul italian. 

Ministerul Afacerilor Interne transmite Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării 

Internaționale, cel tîrziu cu 21 zile înainte de ziua alegerilor, modelul buletinelor de vot pentru 

alegerile în Camera Deputaților și în Senatul Republicii. 

Listele electorale pentru circumscripția din străinătate se formează doar după confruntarea 

datelor din Registrul italienilor cu domiciliul în străinătate (A.I.R.E.) și cele din dosarele consulare, 

prin compararea datelor deținute de Ministerul de Interne și Ministerul Afacerilor Externe și 

Cooperării Internaționale. 

În baza instrucțiunilor furnizate de Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării 

Internaționale, reprezentanțele diplomatice și consulare sînt responsabile pentru tipărirea 

buletinelor de vot și a materialelor electorale care trebuie remise la domiciliul alegătorilor care se 

află în circumscripția din străinătate, prin intermediul celui mai securizat sistem poștal, sau prin 

poșta recomandată, dar nu mai tîrziu de 18 zile înainte de ziua alegerilor. 

Pachet remis alegătorului conține următoarele materiale: 

• certificatul electoral; 

• buletinele de vot cu listele de candidați, distinse prin cele patru perforări, un plic mic în 

care vor fi introduse buletinele de vot completate, precum și un plic mare, preplătit, pe care este 

imprimată adresa oficiului consular competent; 

• un pliant care explică modalitatea de vot. 

 

Condițiile de participare la vot a alegătorilor care fac parte din forțele armate și/sau 

misiunile militare temporare din străinătate, sînt stabilite în baza acordurilor încheiate între 

Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale și Ministerul de 

Interne, modalitățile tehnico-organizatorice de exercitare a votului fiind prevăzute în funcție de 

specificul regiunii în care sunt dislocate aceste categorii de alegători, asigurînd totodată livrarea și 

colectarea în condiții de siguranță a materialelor destinate acestor alegători. 

Nu pot vota prin corespondență alegătorii italieni care locuiesc în țări cu care Italia nu are 

stabilite relații diplomatice și în state în care situația politică sau socială nu garantează siguranța 

exercitării votului prin poștă. 
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ANALIZA 

chestionarelor recepționate de la autoritățile electorale privind organizarea 

procesului de vot peste hotare 

 

Chestionarul cu privire la votul extern a fost conceput pentru a fi trimis autorităților 

electorale din diferite țări, iar întrebările au fost formulate într-un mod detaliat, astfel încît să 

permită o analiză comparativă a datelor obținute, inclusiv o informare despre procedurile ce se 

aplică în cazul votului extern. Chestionarul a fost expediat autorităților electorale cu care CEC are 

stabilite relații de colaborare (32 de țări). Numărul de feedback-uri obţinute a fost de 66 % (20 de 

chestionare). 

 

1.  Care sînt instituțiile responsabile pentru organizarea alegerilor? 

 
 

Răspunsuri Nr. țări % Țări Lista țărilor 

a. autoritatea electorală 

 

16 80 Slovenia, Portugalia, Lituania, 

Letonia, Italia, Georgia, Belarus, 

Croația, Coreea, Cehia, Bulgaria, 

Bosnia și Herțegovina, Spania, 

Suedia, Ucraina, Ungaria 

b. consiliul electoral de 

circumscripție 

 

- -  

c. Ministerul Afacerilor 

Externe 

14 70 Lituania, Letonia, Italia, Belarus, 

Danemarca, Croația, Cehia, Bulgaria, 

Bosnia și Herțegovina, Belgia, 

Spania, Suedia, Ungaria, Ucraina 

d. misiunile diplomatice 

 

8 40 Lituania, Letonia, Belarus, 

Danemarca, Cehia, Bulgaria, Suedia, 

Ucraina  

e. Guvernul 2 10 Italia, Spania  

16 0 14 8 2 5
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f. altele 5 10 Olanda, Danemarca, Austria, 

Ucraina, Spania 

 

 

2. Care sînt tipurile de alegeri la care se aplică votarea în afară țării? 

 

Răspunsuri Nr. țări % Țări Lista țărilor 

a. parlamentare; 

 

19 95 Ungaria, Ucraina, Spania, Austria, 

Belgia, Bosnia și Herțegovina, 

Bulgaria, Cehia, Coreea, Croația, 

Danemarca, Belarus, Georgia, Italia, 

Letonia, Lituania, Olanda, Portugalia, 

Slovenia 

b. prezidențiale; 

 

12 60 Ucraina, Austria, Bosnia și 

Herțegovina, Bulgaria, Cehia, Coreea, 

Croația, Belarus, Georgia, Lituania, 

Portugalia, Slovenia  

c. referendum;  

 

14 70 Ungaria, Ucraina, Spania, Austria, 

Bulgaria, Danemarca, Belarus, 

Georgia, Italia, Letonia, Lituania, 

Olanda, Portugalia, Slovenia  

d. alegeri locale. 

 

5 25 Suedia, Spania, Austria, Bosnia și 

Herțegovina, Danemarca  

e. altele 9 45 Ungaria, Suedia, Spania, Austria, 

Bulgaria, Croația, Danemarca, 

Letonia, Lituania, Portugalia  
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3. Care sînt metodele de vot în afara țării?  

Răspunsuri Nr. țări % Țări Lista țărilor 

a. votul personal; 

 

17 85 Slovenia, Portugalia, Olanda, 

Lituania, Italia, Georgia, Belarus, 

Danemarca, Croația, Coreea, Cehia, 

Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, 

Belgia, Suedia, Ucraina, Ungaria  

b. votul prin poștă 

 

12 60 Slovenia, Portugalia, Olanda, 

Lituania, Letonia, Italia, Bosnia și 

Herțegovina, Belgia, Austria, Spania, 

Suedia, Ungaria  

c. votul prin intermediul 

unui reprezentant 

2 10 Olanda, Belgia  

d. votul prin internet - -  

e. votul prin fax - -  

f. votul înainte de termen 4 20 Lituania, Italia, Belarus, Suedia  

g. altele 2 10 Bosnia și Herțegovina, Spania  

 

 

5. Cine poate vota aflîndu-se în străinătate? 

 

Răspunsuri Nr. țări % Țări Lista țărilor 

a. lucrătorii emigranți 3 15 Portugalia, Italia, Cehia  

b. refugiații și persoanele 

strămutate intern (PIS) 

1 5 Bosnia și Herțegovina  
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c. persoanele care fac parte 

din anumite grupuri 

profesionale (personalul 

militar, oficialii publici sau 

personalul diplomatic cu 

familiile lor) 

5 25 Slovenia, Portugalia, Lituania, Italia, 

Bulgaria  

d. toți cetățenii unei țări care 

locuiesc sau se află peste 

hotare. 

15 75 Slovenia, Portugalia, Olanda, Letonia, 

Italia, Georgia, Belarus, Croația, 

Coreea, Bulgaria, Bosnia și 

Herțegovina, Austria, Spania, Ucraina, 

Ungaria 

e. altele 4 20 Danemarca, Belgia, Austria, Suedia  

 

 

6. În baza căror acte de identitate se votează în afară țării? 

 

Răspunsuri Nr. țări % Țări Lista țărilor 

a. Buletin de identitate 

 

16 80 Ungaria, Slovenia, Portugalia, Olanda, 

Lituania, Letonia, Georgia, Croația, 

Coreea, Cehia, Bulgaria, Bosnia și 

Herțegovina, Belgia, Austria, Spania, 

Suedia,  

b. Pașaport 

 

16 80 Ungaria, Slovenia, Olanda, Lituania, 

Letonia, Georgia, Belarus, Croația, 

Cehia, Bulgaria, Bosnia și 

Herțegovina, Belgia, Austria, Spania, 

Suedia, Ucraina 

c. carnet de alegator 2 10 Lituania, Cehia,  

d. altele 

 

5 25 Portugalia, Italia, Danemarca, Bosnia 

și Herțegovina, Austria 
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7. Unde se poate vota peste hotare? 

 

Răspunsuri Nr. țări % Țări Lista țărilor 

a. în cadrul misiunilor 

diplomatice  

 

15 75 Ungaria, Slovenia, Portugalia, 

Lituania, Letonia, Georgia, Belarus, 

Croația, Coreea, Cehia, Bulgaria, 

Bosnia și Herțegovina, Belgia, Suedia, 

Ucraina 

b. alte puncte desemnate 

 

8 40 Portugalia, Lituania, Italia, 

Danemarca, Bulgaria, Austria, Spania, 

Suedia,  
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10. Este obligatorie înregistrarea prealabilă? 

Răspunsuri Nr. țări % Țări Lista țărilor 

a. Da 14 70 Ungaria, Portugalia, Olanda, Lituania, 

Letonia, Croația, Coreea, Cehia, 

Bosnia și Herțegovina, Belgia, Austria, 

Spania, Suedia, Ucraina  

b. Nu 3 15 Italia, Belarus, Bulgaria 

c. altele 3 15 Slovenia, Georgia, Danemarca  
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12. Utilizați liste electorale în secții de votare? 

Răspunsuri Nr. țări % Țări Lista țărilor 

a. Da 15 75 Ungaria, Slovenia, Portugalia, 

Lituania, Letonia, Georgia, Belarus, 

Croația, Coreea, Cehia, Bulgaria, 

Bosnia și Herțegovina, Belgia, Austria, 

Ucraina  

b. Nu 4 20 Olanda, Italia, Danemarca, Suedia  
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20. Poate fi prelungit timpul votării peste hotare? 

 

Răspunsuri Nr. țări % Țări Lista țărilor 

a. Da 7 35 Slovenia, Croația, Cehia, Bulgaria, 

Bosnia și Herțegovina, Spania, Suedia 

b. Nu  12 60 Ungaria, Portugalia, Letonia, Lituania, 

Italia, Georgia, Belarus, Danemarca, 

Coreea, Belgia, Austria, Ucraina  

 

 

 

 

22. Cum se numără voturile din afara țării? 

Răspunsuri Nr. țări % Țări Lista țărilor 

a. electronic -   

b. Manually 

 

20 100 Ungaria, Slovenia, Portugalia, Olanda, 

Letonia, Lituania, Italia, Georgia, 

Belarus, Danemarca, Croația, Coreea, 

Belgia, Austria, Ucraina, Slovenia, 

Croația, Bulgaria, Bosnia și 

Herțegovina, Spania, Suedia, Cehia 

c. Other -   
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23. Cum se numără voturile din afara țării? 

 

Răspunsuri Nr. țări % Țări Lista țărilor 

a. manual 17 85 Ungaria, Slovenia, Olanda, Lituania, 

Letonia, Italia, Georgia, Belarus, 

Croația, Coreea, Austria, Ucraina, 

Slovenia, Croația, Bosnia și 

Herțegovina, Spania, Suedia  

b. electronic 3 15 Portugalia, Cehia, Belgia 

c. prin mail - -  

d. altele 3 15 Danemarca, Bulgaria, Spania  

 

 

 

26. Cînd se fac publice rezultatele preliminare ale votării din afara țării? 

 

Răspunsuri Nr. țări % Țări Lista țărilor 

a. la închiderea primei secții 

de votare de peste hotare 

1 5 Letonia  

b. la închiderea secțiilor de 

votare din țară 

- -  

c. la închiderea ultimei secții 

de votare 

10 50 Ungaria, Portugalia, Lituania, Italia, 

Belarus, Croația, Coreea, Cehia, 

Belgia, Croația  

d. altele 8 40 Slovenia, Georgia, Danemarca, 

Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, 

Austria, Ucraina, Suedia 
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27. Prin ce mijloace se desfășoară campania de informare pentru alegătorii aflați în afara 

țării? 

 

Răspunsuri Nr. țări % Țări Lista țărilor 

a. TV 11 55 Ungaria, Slovenia, Lituania, Italia, 

Belarus, Croația, Coreea, Bulgaria, 

Bosnia și Herțegovina, Austria, 

Spania 

b. Radio 10 50 Ungaria, Lituania, Italia, Croația, 

Belarus, Coreea, Bulgaria, Bosnia și 

Herțegovina, Austria, Spania   

c. rețele de socializare 

 

12 60 Ungaria, Olanda, Slovenia, Lituania, 

Georgia, Coreea, Belgia, Bulgaria, 

Bosnia și Herțegovina, Austria, 

Spania, Suedia    

d. material printate 

 

13 65 Ungaria, Slovenia, Portugalia, Olanda, 

Coreea, Belarus, Lituania, Italia, 

Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, 

Austria, Suedia, Spania  

c. altele 

 

13 65 Slovenia, Portugalia, Letonia, 

Georgia, Croația, Cehia, Bulgaria, 

Bosnia și Herțegovina, Belgia, 

Austria, Spania, Suedia, Ucraina 
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26. Cînd se fac publice rezulatele preliminare ale votării din afara țării?
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la închiderea secțiilor de votare din țară altele
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27. Prin ce mijloace se desfășoară campania de informare 

pentru alegătorii aflați în afara țării?

TV radio rețele de socializare material printate altele


