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IIMPORTANT
Informăm pe toţi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în Belgia că la 1 aprilie 2016 s-a
deschis perioada legală pentru înscrierea alegătorilor în Registrul electoral pentru cetăţenii
români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate. Toţi cetăţenii români din Belgia care doresc să
beneficieze de noile facilităţi introduse de prevederile legale privind votul în străinătate sunt
invitaţi să se informeze asupra acestora şi să se înregistreze în Registrul electoral conform
detaliilor precizate mai jos.
A. Modalități de vot
Alegătorii români din străinătate au trei opţiuni privind maniera de a vota, din care vor alege una
singură:
1. Vot prin corespondenţă
Începând cu data de 1 aprilie până aproximativ la începutul lunii septembrie 2016,
alegătorii din străinătate trebuie să transmită prin poştă ori să depună la Ambasada
României la Bruxelles, o cerere pentru înscrierea în Registrul electoral unde este marcată
opţiunea vot prin corespondenţă. Cererea va fi obligatoriu însoţită de o copie a actului de
identitate românesc valabil şi o copie a documentului care dovedeşte reşedinţa, așa cum
rezultă din lista de mai jos (punctul C). Actul de identitate trebuie să fie valabil; nu sunt
acceptate actele de identitate expirate. Odată înregistrată cererea în Registrul electoral
gestionat de Autoritatea Electorală Permanentă de la Bucureşti, alegătorul va primi prin
corespondenţă documentele necesare votului.
Adresa pentru trimiterea cererii şi a celorlalte documente sau pentru depunerea ei personal:
Ambassade de Roumanie, Rue Gabrielle no 105, 1180 Uccle/Bruxelles
Notă: Perioada de înscriere începe la 1 aprilie. Data de încheiere a perioadei de înscriere în
Registrul electoral este stabilită cu 48 de ore ulterior începerii perioadei electorale. Prin urmare,
data exactă a încheierii procesului de înscriere va putea fi cunoscută odată ce Guvernul va
decide data alegerilor parlamentare din 2016.
2. Vot la o secţie de votare din localitatea unde locuieşte sau dintr-o localitate apropiată,
inclusiv la secţiile organizate la sediile unora dintre misiunile diplomatice ale României la
Bruxelles. Între 1 aprilie şi începutul lunii septembrie 2016, alegătorul din străinătate trebuie să
transmită prin poştă ori să depună personal la Ambasada României la Bruxelles o cerere pentru
înscrierea în Registrul electoral cu opţiunea vot la o secție de votare, însoţită de o copie a
actului de identitate românesc valabil şi o copie a documentului care dovedeşte
reşedinţa/domiciliul în Belgia, așa cum rezultă din lista de mai jos (punctul C). În toate cazurile,
actul de identitate trebuie să fie valabil, nu se acceptă acte expirate. Alegătorul are la dispoziţie
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cinci luni pentru a se înscrie în Registrul electoral și a solicita crearea unei secții de votare în
localitatea în care locuiește, alta decât la Ambasadă sau la Secţia consulară, cu condiția să
existe cel puțin 100 de astfel de solicitări ale alegătorilor români din localitatea respectivă. În
funcţie de numărul de cereri de înregistrare în Registrul electoral primite de la cetăţenii români
din anumite localităţi din străinătate, Autoritatea Electorală Permanentă va decide deschiderea
de secţii de votare altele decât cele de la Ambasadă sau Secţia consulară.
Adresa pentru trimiterea cererii şi a celorlalte documente sau pentru depunerea ei personal:
Ambassade de Roumanie, Rue Gabrielle no 105, 1180 Uccle/Bruxelles
3. Vot la Ambasada României sau Secţia consulară din ţara unde locuiește, prezentând la
alegere unul dintre actele din lista de la punctul C și un act de identitate românesc valabil.
Alegătorii care nu se înscriu în Registrul electoral riscă să stea la cozi sau chiar să nu aibă timp
să voteze în intervalul legal stabilit.
Recomandăm cetățenilor români să se înscrie în Registrul electoral cât mai din timp pentru
opţiunea pe care o consideră cea mai potrivită.
B. Ce aveţi de făcut înaintea datei alegerilor
Cetățeanul român cu drept de vot, cu domiciliul sau reşedinţa în Belgia, care doreşte să îşi
exercite dreptul de vot 1) prin corespondenţă sau 2) la o secție de votare mai apropiată la
alegerile pentru Parlamentul României, trebuie să se înscrie în Registrul electoral alegând doar
una dintre cele două opțiuni.
Pentru aceasta este necesar să depună personal sau să transmită prin poștă la Ambasada
României în Regatul Belgiei, Rue Gabrielle no 105, 1180 Uccle, următoarele:
- cerere tip scrisă, datată şi semnată ( o puteti imprima de aici
http://bruxelles.mae.ro/sites/bruxelles.mae.ro/files/cerere_de_inscriere_in_registrul_electoral.pd
f ;
- copia paşaportului cu menţionarea statului de domiciliu, în cazul cetăţenilor români cu
domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care
dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile belgiene, așa cum rezultă din lista de la
punctul C
C. Condiții
Pot vota la alegerile pentru Parlamentul României doar cetățenii români din Belgia care
dovedesc domiciliul sau reședința în Belgia prezentând, în cazul în care optează pentru
înscrierea în Registrul electoral, oricare din următoarele acte de atestare a
domiciliului/reşedinţei (cf. Ordinului ministrului afacerilor externe, nr 500/21 martie 2016):
• Permis de şedere temporară tip E
• Permis de şedere permanentă tip E+
• Atestat de înregistrare la primărie pentru şedere temporară
• Atestat de înregistrare la primărie pentru şedere permanentă
• Carte de identitate pentru străini
• Certificat de înregistrare în registrul străinilor
• Certificat de înregistrare
ATENŢIE! Românii care nu au acte valabile de domiciliu/reședință în Belgia, potrivit prevederilor
legii nr. 208/2015, nu vor putea vota în Belgia în niciuna din manierele prezentate la punctul A.
Cetățeanul român cu drept de vot, cu domiciliul sau reşedinţa în Belgia, care doreşte să îşi
exercite dreptul de vot 1) prin corespondenţă sau 2) la o secție de votare mai apropiată la
alegerile pentru Parlamentul României, trebuie să se înscrie în Registrul electoral alegând doar
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una dintre cele două opțiuni.
Pentru aceasta este necesar să depună personal sau să transmită prin poștă la Ambasada
României în Regatul Belgiei, Rue Gabrielle no 105, 1180 Uccle, următoarele:
- cerere tip scrisă, datată şi semnată (link la cerere);
- copia paşaportului cu menţionarea statului de domiciliu, în cazul cetăţenilor români cu
domiciliul în străinătate, respectiv o copie a actului de identitate şi o copie a documentului care
dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile belgiene, așa cum rezultă din lista de la
punctul C
Pentru mai multe informații puteţi consulta Ghidul alegatorului român din străinătate (sa se facă
de pe titlul link la
http://www.roaep.ro/prezentare/wp-content/uploads/2016/02/Ghidul-alegatorului-roman-din-strai
natate.pdf) sau pagina MAE dedicată votului în străinătate (link pe text la
http://www.mae.ro/node/35931).
Dacă aveţi nelămuriri legate de procedura de înscriere şi documentele necesare, vă rugăm să
scrieţi un mail la consulat@roumanieamb.be.
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