
Dreptul de a alege și de a fi ales

(având calitatea de cetățean european)



În antichitate, unele imperii 
/ califate / cetăți elene își 
alegeau liderii / clasa politică 
prin vot, drept recunoscut 
numai bărbaților, drept 
limitat (număr și 
apartenența socială ș.a.)

Republica 
Franceză primul stat  
care a introdus votul 
universal, la sufragiul 
din 1792 (doar pentru 

bărbați *).
Femeile au primit drept 

de vot în anul 1944

Noua Zeelandă a fost primul 
stat care a introdus votul 
universal pentru femei și 

bărbați, în 1893.

România, vot
universal - în 1918
(pentru bărbați).
Primele alegeri 

universale în 1919. 
Femeile au avut 

recunoscut dreptul de 
vot prin Constituția 

din 1938.

Marea Britanie și 
SUA, votul universal 
în 1918.

În 1920 (numai 
pentru femeile de 
culoare albă).

Elveția
recunoaște 

dreptul la vot 
din 1848.

Pentru femei, 
din anul 1971



Trăsături caracteristice**:

Universalitatea votului

Egalitatea votului

Votul direct

Secretul votului

Votul liber exprimat

Condiții constituționale / legale



Trăsături caracteristice**:

Universalitatea votului:

- votul universal masculin;

- accesul femeilor la vot;

- reducerea vârstei minime de votare.

Selectivitatea votanților:

- votul cenzitar (de avere=votul contribuabililor); alte forme: censul de 
domiciliu, de sex, rasial-național, de profesie, de vârstă ș.a.;

- votul capacitar (un anumit grad de instruire al alegătorului).



Trăsături caracteristice**:

Egalitatea votului:

Exprimă principiul egalității în drepturi a cetățenilor

Variante:

- geografia electorală: circumscripții inegale ca număr locuitori / număr 
egal de mandate / circumscripție

- colegiile electorale (pe avere / profesiuni): număr inegal de locuitori / 
colegiu; același număr sau un număr inegal de parlamentari / colegiu

- votul plural / multiplu: mai multe voturi pentru aceeași entitate aleasă 
(condiții avere, titluri etc)

- prima electorală: când nu se obține majoritatea în alegeri



Trăsături caracteristice**:

Votul direct:

- personal exprimat, direct realizat

- variantă mai democratică decât votul indirect (Președinte SUA, Senat 
Franța etc.)

Secretul votului:

- garanții pentru asigurarea secretului votului (format buletine vot; 
asigurare cabine de vot, procedură riguroasă pentru predarea-primirea 
acestora; 

Votul liber exprimat:

- alternativă la votul obligatoriu



Condiții constituționale / legale pentru a beneficia de dreptul la vot:

- Vârsta minimă, ani împliniţi până în ziua alegerilor, inclusiv (în România, 
18 ani);

-Să nu fie într-una din situațiile care decad alegătorul din acest drept:

• debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie

• persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la 
pierderea drepturilor electorale



Dreptul de a fi ales

Condiții generale:

- să dețină drept de vot;

- cetățenia și domiciliul în țara organizatoare;

-să nu fie interzisă asocierea în partide / uniuni politice;

- limite de vârstă (în România min.23 ani administrația locală + deputat / min.33 ani 
senator / min.35 ani Președinte

cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi 
aleşi în autorităţile administraţiei publice locale



Tratatul
privind 

funcționarea 
Uniunii 

Europene,
Lisabona, 

2007,
Art.20.b

Unde sunt prevăzute drepturile electorale?
în plan european:Declarația 

Universală a 
Drepturilor 

Omului,  
Paris, 1948

Art. 21
Cv. 

pt.Apărarea 
Drepturilor  
Omului și a 
Libertăților 

Fundamentale, 
Roma, 1950

Prot.Adițional, 
Art.3 

Pactul privind 
drepturile 

civile și 
politice, ONU, 

New York, 
1966,

Art. 25 Carta 
Drepturilor 

Fundamentale 
a Uniunii 

Europene, 
rev.2007

Tratatul privind 
Uniunea 

Europeană,
Lisabona, 

2007,
Art.(10); 14



Unde sunt prevăzute drepturile electorale
în România?

I. Constituția României

Art. 36
(1) Drept de vot - vârsta de 

min.18 ani;
(2)Nu au drept de vot:
- debilii sau alienaţii mintal, 

puşi sub interdicţie;
- persoanele condamnate, 

prin hotărâre jud. definitivă, 
la pierderea drepturilor 
electorale. 

Art.37
(1) Dreptul de a fi ales 
cetăţenii cu drept de vot ; 
(Condiții) *Candidații din UE
(2) Vârsta de min. 23 ani -
CD/Admin. publică locală;
Vârsta de min. 33 ani – Senat 
Vârsta de min. 35 ani -
Preşedinte al României. 

Art. 37
Cetăţenii români au 
dreptul de a alege şi 

de a fi aleşi în 
Parlamentul European



Unde sunt reglementate drepturile electorale
în România?

II. Legi electorale

LEGEA Nr. 208 / 2015
privind alegerea Senatului 
şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru 
organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente

LEGEA Nr. 115 / 2015
pentru alegerea 

autorităţilor 
administraţiei publice 

locale ...
LEGEA Nr. 288/2015
privind votul prin 
corespondenţă ...

Legea nr. 33/2007 
privind organizarea şi 

desfăşurarea alegerilor 
pentru Parlamentul 

European

III. Ordonanțe / 
Ordonanțe de urgență / 

Hotărâri  (Guv; AEP)



Dreptul de a alege și de a fi ales 
în Parlamentul European

Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE)

art.(10), 14

Tratatul privind Funcționarea 
Uniunii Europene  (TFUE) 

art.20

Decizia Consiliului 
European din 19 iunie
2018 privind numărul
de Europarlamentari

- 705 -

vot universal direct, liber și secret, mandat de cinci ani



Dreptul de a alege și de a fi ales 
în Parlamentul European

Tratatul privind Uniunea 
Europeană (TUE) 
Art.10 – (1) Principiul democrației 
reprezentative 
(2) Cetățenii sunt reprezentați 
direct în Parlamentul European 
(PE)
Art.14 – Parlamentul European
Membri: max.750 + Președintele
Reprezentare proporțional 
descrescătoare: min.6 membri –
max.96 membri / stat

Tratatul privind Funcționarea 
UE, (TFUE) 
Art. 20-(1) Cetățenia Uniunii -
subsidiară
(2)b. – dreptul de a alege și de 
a fi ales în PE și la alegerile 
locale, unde au reședința, în 
aceleași condiții precum 
conaționalii statului respectiv 
(Cauza 2)*

Decizia CE din 19 
iunie 2018 privind
numărul de 
Europarlamentari

-705 –
Nu pierde nicio 
țară;
Din 73 locuri (UK), 
27 la alte țări,
46 pentru viitori 
membri



Gibraltar (UK)?

Cauza C-300/04

Spania v. UK*

Aruba (NL)? 

Cauza C-300/04*

Pot vota cetățenii români 
(europeni) la alegerile 

Europarlamentare?

Cauza 2*



Cauza C-145/04*

Gibraltar, colonie britanică, cu autonomie 
instituțională;

UK asigură relațiile externe, apărarea, securitatea);

Cetățenii din Gibraltar nu au cetățenie britanică;

UK obligată de CEDO (februarie 1999) să asigure 
dreptul la vot cetățenilor din Gibraltar (Art.3, 
Protocol 1 la Cv.Eu.Dr.Omului, 1950)

Cauza C-300/04*
Insula Aruba, teritoriu al Regatului Olandei (Olanda, 
Aruba și Antille – state distincte, cu autonomie 
constituțională și instituțională);
Cetățenii din aceste state au cetățenie olandeză;

Desigur!
Condiții generale:
- cetățenia unui stat membru;
- cetățenia europeană;
- Limita de vîrstă (în general, minim 18 ani);
- Să nu fie în incapacitate legală de a vota.
Condiții speciale, conform legislației naționale



Cauza C-145/04*

UK propune amendarea normelor 
electorale europene, în sensul 
recunoașterii dreptului de vot în PE 
pentru cetățenii din Gibraltar, în scopul 
aplicării Deciziei CEDO din februarie 1999.

Gibraltar urmează a fi considerată, în 
acest sens, parte a Regiunii SV a Angliei;

Spania se opune și sesizează CJUE.

Cauza C-300/04*
- Emann & Sevinger, cetățenie olandeză, 
rezidenți în Aruba, doresc înregistrarea pentru 
alegeri în PE;
- Autoritățile din Olanda refuză înregistrarea, 
deoarece nu îndeplinesc condiția de a fi locuit 
cel puțin 10 ani în Olanda (condiție specifică);
- Solicitanții atacă decizia la instanță, apreciind 
că le este încălcat dreptul la vot (Tratatele UE 
și Cv.Eu.Dr.Omului, Protocol 1, art.3).
- Instanța olandeză sesizează CJUE.

Situația de fapt:



CJUE analizează:
- reglementările internaționale aplicabile (art.3 din Protocolul 1 la 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului);
- Tratatul UE: cetățenia europeană;

dreptul de a alege / de a fi ales în PE; 
- Legea națională a fiecărui stat parte în proces (condițiile speciale 

naționale).



Cauza C-145/04*

- Cetățean rezident în Gibraltar;

- Să nu fie în incapacitate legală de a vota;

- Vârsta de minim 18 ani;

- Să dețină cetățenia UE sau a unui stat din 
Comunitatea Națiunilor

- Face parte din categoria cetățenilor care nu au 
nevoie de permis de rezidență sau care dețin 
un astfel de permis.

Cauza C-300/04*

- Alegerile europarlamentare se desfășoară similar cu 
procedura de alegere a Parlamentului olandez;
- alegerile se desfășoară numai în regiunea continentală, nu 
insulară;
- alegătorii să dețină cetățenia olandeză și vârsta de minim 18 
ani;
- alegătorii nu au rezidența, la data alegerilor, în Antille sau 
Aruba, cu excepția:

- cetățenilor olandezi care au locuit cel puțin 10 ani în 
Olanda;
- cetățenii olandezi care sunt în serviciul civil în Antille 
sau Aruba, inclusiv membrii familiilor acestora.

- Pentru Parlamentul European mai pot vota cetățenii statelor 
membre UE care au domiciliul, la date alegerilor, în Olanda.

Condițiile speciale naționale:



Cauza C-145/04*

Acțiunea Spaniei este neîntemeiată, deci este 
respinsă.

Spania suportă cheltuielile de judecată;

Comisia Europeană suportă propriile cheltuiele 
generate de participarea la proces.

Cauza C-300/04*

1. Toti cetățenii Uniunii au drepturile prevăzute în tratat, 
inclusiv cei care locuiesc în teritoriile prevăzute în  Tratat 
(teritoriile insulare, îndepărtate etc.);

2. Procedura alegerilor pentru PE trebuie să fie uniformă în 
statele membre și să respecte principiile comune 
aplicabile acestora; condițiile naționale specifice nu 
trebuie să afecteze substanțial echilibrul sistemului de 
vot;

Curtea hotărăște:

3. Principiile egalității de tratament și al nediscriminării trebuie respectate când se stabilesc condițiile electorale 
naționale specifice; excepțiile trebuie să fie obiectiv întemeiate și justificate;

4. Dacă o persoană a fost vătămată cu privire la drepturile electorale, aceasta este îndreptățită la compensații, conform 
legii naționale.



Situație comparativă privind numărul de 
locuri în Parlamentul European*

2014
Austria 18
Bulgaria 17
Germania 96
Franta 74
Italia 73
Olanda 26
Polonia 51
România 32
Regatul Unit 73
Spania 54
Ungaria 21
...........751............

2019
Austria 19
Bulgaria 17
Germania 96
Franta 79
Italia 76
Olanda 29
Polonia 52
România 33
...........................
Spania 59
Ungaria 21
...........705............



Alegeri  Europarlamentare în România 

Constituția României, 
Art. 36 – dreptul la vot
Art. 37 – dreptul de a fi ales

- dreptul de a alege și de a fi 
ales în Parlamentul European

Legea nr. 33/2007 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul 
European



Alegeri  Europarlamentare în România 

Legea nr. 33/2007 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

Vot universal, egal, direct, secret şi liber
exprimat
Modalități de alegere:
• scrutin de listă, potrivit principiului 
reprezentării proporţionale
• candidaturi independente
Condiții: conform Constituției (drept de vot, 
domiciliu/reședință, min.18 ani)
pot fi aleși cei cu vârsta de min.23 ani. 
Documente identitate: CI/provizorie, BI, 

pașaport, carnetul de serviciu
Cetațeanul comunitar: actul identitate + 
declarație pe proprie răspundere, sub incidența 
art 326 Cod penal.
Înscrierea la vot:
- Liste electorale permanente;
- Liste electorale speciale;
- Liste electorale suplimentare.



Alegeri  Europarlamentare în România 

Legea nr. 33/2007 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

Interdicții pv dreptul de a fi ales: judecătorii 
Curţii Constituţionale, avocatul poporului, 
magistraţii, membrii activi armată, poliţiştii, 
funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special
Deputații, senatorii, membrii Guvernului ș.a.
Persoanele eligibile comunitar, din categorii 
similare.
Instituții cu atribuții în domeniu:

Guvernul României (MAI, MAE,
Alte entități: Autoritatea Electorală 
Permanentă, Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale, Institutul Naţional de Statistică,
Regia Autonomă "Monitorul Oficial" , 
Compania Naţională "Imprimeria Naţională" -
S.A.



Alegeri  Europarlamentare în România 

Legea nr. 33/2007 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

Structuri cu atribuții electorale specifice:
Biroul Electoral Central (BEC)
Birouri electorale județene

Biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate
Birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti 

Birourile electorale ale secţiilor de votare
Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.
Candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi 
membri ai birourilor electorale.



Alegeri  Europarlamentare în România 

Legea nr. 33/2007 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

BEC este format din:
-5 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;
- preşedintele şi vicepreşedinţii Autorităţii Electorale Permanente;
- cel mult 10 reprezentanţi de la partidele politice, organizaţiile minorităţilor naţionale, alianţele
politice / electorale care participă la alegeri.
BEC lucrează în prezenţa majorităţii membrilor săi;
BEC adoptă decizii şi hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. În caz de egalitate de 
voturi, votul preşedintelui este hotărâtor.



Alegeri  Europarlamentare în România 

Legea nr. 33/2007 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

BEC răspunde în principal de (I):

a.

•asigură publicarea listei cu denumirea şi semnele electorale ale entităților electorale* care au 
dreptul să participe la alegeri, în M.Of., Partea I; 

b. 

• constată îndeplinirea condiţiilor de fond /formă candidaturi;

• comunică birourilor electorale candidaturile admise;

c.

• rezolvă întâmpinările privind propria activitate;

• rezolvă contestaţiile cu privire la activitatea birourilor electorale;



Alegeri  Europarlamentare în România 

Legea nr. 33/2007 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

BEC răspunde în principal de (II):

d.

• dă publicităţii, în termen de 24 de ore de la constatare, lista entităților electorale care au întrunit 
pragul electoral şi a candidaţilor independenţi care au întrunit coeficientul electoral;

e. 

• primeşte de la birourile electorale procesele-verbale și centralizează voturile valabil exprimate;

• asigură repartizarea şi atribuirea mandatelor;

f.

• anulează rezultatul alegerilor în cazul în care constată că votarea sau stabilirea rezultatului 
alegerilor a avut loc prin fraude;



Alegeri  Europarlamentare în România 

Legea nr. 33/2007 
privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

BEC răspunde în principal de (III):

g.

• poate dispune renumărarea voturilor într-o secţie de votare în situaţia în care constată, pe baza 
probelor administrate, că au fost comise erori sau au fost înregistrate neconcordanţe între datele 
înregistrate în procesele-verbale;

h. 

• organizează şi implementează un sistem de colectare de date şi de informare periodică a opiniei 
publice.

i.

• transmite Autorităţii Electorale Permanente, după publicarea rezultatelor alegerilor în M. Of., 
Partea I, materialele necesare redactării Cărţii albe a alegerilor.



23 partide politice
7 candidați independenți
Număr candidați partide politice:
- Partidul Social Democrat = 43;
- Alianța 2020 USR PLUS = 43;
- Partidul Alianța Liberalilor și Democraților– ALDE =42;
- Partidul Uniunea Naţională pentru Progresul
României – U.N.P.R. =  43;
- Partidul Pro România = 33;
- Partidul Național Liberal = 43;
- Uniunea Democrată Maghiară din România = 43;
- Partidul Mișcarea Populară = 43;
- Partidul Națiunea Românâ = 1;
- Partidul România Mare = 42;

- Partidul Oamenilor Liberi = 1;
- Partidul România Unită = 30;
- Partidul Democrației și Solidarității – Demos = 12;
- Partidul Social Democrat Independent = 43;
- Partidul Forța Pensionarilor = 14;
- Dreapta Liberală = 33;
- Partidul PRODEMO = 27;
- Partidul Comunitar din România = 15;
- Partidul România Noastră = 43;
- Blocul Unității Naționale – BUN = 12;
- Partidul Socialist Român = 28;
- Partidul Neamul Românesc = 39;
- Partidul Noua Românie = 15.

BEC a înregistrat, pentru alegerile 

europarlamentare din România, din 26 mai 2019*, 

următoarele formațiuni politice:



Ce trebuie să facem pentru 

PRIMUL VOT 

la 26 mai 2019
I. Exercitarea dreptului de vot în România:

Sunt cetățean român, am  min.18 ani la 26 mai 2019 și 
am domiciliul în România;
Am drept de vot în localitatea de reședință sau în orice 
altă localitate din țară;
Am carte de identitate valabilă (permanentă, 
provizorie, pașaport, carnet serviciu etc.)
Am dreptul să verific dacă sunt înscris pe lista 
electorală permanentă; dacă nu sunt înscris, am 
dreptul la contestație și la înscrierea în lista electorală;
Dacă nu sunt în localitatea de domiciliu, votez prin 
înscrierea în lista electorală suplimentară.

II. Exercitarea dreptului de vot în UE:
1.1 Votez pentru candidații din România:

- Sunt cetățean român, am  min.18 ani la 26 mai 
2019 și am rezidența într-un stat membru UE;
- Am carte de identitate valabilă (permanentă, 
provizorie, pașaport, carnet serviciu etc.) ;
- Exercit votul la una din secțiile de votare organizate 
de România în străinătate.

1.2 Votez pentru candidații din statul UE în care am 
rezidența:
- sunt cetățean român și european, am rezidența 
într-un stat membru UE și îndeplinesc condițiile de 
vârstă, de rezidență și de eligibilitate din statul 
respectiv.



Alegeri  Europarlamentare în România
Modele liste electorale aprobate de Guvern

Modelul listei electorale speciale*
ROMÂNIA Pag. ...........
JUDEŢUL*) ...............................
Municipiul, oraşul, comuna**) ...........

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

LISTA ELECTORALĂ SPECIALĂ
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019

Nr.crt.
Numele și prenumele alegătorului 

comunitar
Data nașterii Cetațenia

Adresa la care alegătorul comunitar locuiește 
în România (str., nr., imobil, bloc, apart.)

- - - - -
NOTĂ:
Lista electorală specială se semnează de primar şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale.

........................
*) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma "Municipiul Bucureşti".
**) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma "Sectorul nr. ...“.



Alegeri  Europarlamentare în România
Modele liste electorale aprobate de Guvern

Modelul listei electorale suplimentare utilizate la secţiile de votare din ţară*
ROMÂNIA Pag. ...........

JUDEŢUL*) ............................... Secţia de votare nr. ........
Municipiul, oraşul, comuna**) ...........

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019

Nr.crt.
Semnătura 

alegătorului

Numele și 
prenumele 

alegătorului

Codul
numeric 

personal***

Domiciliul / Reședința alegătorului 
(conf. mențiunilor din actul de 

identitate)

Seria și numărul
actului de identitate

- - - - - -
Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare .............
Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală 
suplimentară: ......................................
*) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma "Municipiul Bucureşti".
**) În cazul municipiului Bucureşti se înscrie sintagma "Sectorul nr. ...".
***) Se va completa numai pentru alegătorii resortisanţi. În cazul alegătorilor comunitari se înscrie data naşterii.



Alegeri  Europarlamentare în România
Modele liste electorale aprobate de Guvern

Modelul listei electorale suplimentare utilizate la secţiile de votare din străinătate*
Denumirea statului .................... Pag. ...........
Denumirea localităţii ................. Secţia de votare nr. ........

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

LISTA ELECTORALĂ SUPLIMENTARĂ
pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 26 mai 2019

Nr.crt.
Semnătura 

alegătorului

Numele și 
prenumele 

alegătorului

Codul
numeric 

personal*

Domiciliul / Reședința alegătorului 
(conf. mențiunilor din actul de 

identitate)

Seria și numărul
actului de identitate

- - - - - -

Numele, prenumele şi semnătura preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare .............
Numele, prenumele şi semnăturile membrilor biroului electoral al secţiei de votare care au consemnat datele de identificare ale alegătorilor în lista electorală 
suplimentară: ......................................
*) Se va completa numai pentru alegătorii resortisanţi. În cazul alegătorilor comunitari se înscrie data naşterii.



Alegeri  Europarlamentare în România
Model cerere înscriere aprobată de Guvern*

Modelul cererii de înscriere în listele electorale speciale, care se face de către alegătorul comunitar la alegerile pentru 

membrii din România în Parlamentul European

Cerere de înscriere în listele electorale speciale
Către primarul ..................................................*

Prin prezenta solicit înscrierea mea în listele electorale speciale.

Cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în 

declaraţii**), declar pe propria răspundere că nu îmi voi exercita dreptul de vot pentru alegerea Parlamentului European decât în România, că nu 

am fost lipsit de dreptul de vot în statul membru de origine şi că datele şi informaţiile prezentate mai jos corespund realităţii.                        |

Nume:|________________| Prenume: ___________________

Numele avut înaintea căsătoriei:___________________

Sex:  M     |   |       F       |   | 

Cetăţenie:___________________________|

Data naşterii:_________________________|

Locul naşterii: _________________________|

Adresa la care alegătorul comunitar locuieşte în România***): __________________________________________|

Localitatea sau circumscripţia din statul membru de origine în care  legătorul comunitar a fost înscris ultima dată în listele electorale****): _______

____________________________________________

Adresa de e-mail*****): ________________________

Data               Semnătura



Alegeri  Europarlamentare în România
Model declarație pe proprie răspundere 

aprobată de Guvern*

MODELUL
declaraţiei pe propria răspundere care se prezintă de către persoana eligibilă comunitar la alegerea 

pentru membrii din România în Parlamentul European

Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul, ......................*, având cetăţenia ................**, de sex ....., născut la data de ............, în localitatea ................. 
din statul ........................, declar pe propria răspundere faptul că nu mi-am depus candidatura la alegerile pentru Parlamentul 
European din anul ..... într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât România.

Menţionez faptul că în România locuiesc la următoarea adresă: .............................................................*** şi că am fost 
înscris ultima dată în lista electorală în ..............................****.

Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii*****, declar pe propria răspundere că datele 
şi informaţiile prezentate mai sus corespund realităţii.

Data                    Semnătura
.................               ....................



Concluzii

Am dreptul de a alege și de a fi ales în Parlamentul European și în 
autoritățile publice locale;
Drepturile electorale sunt înscrise în Constituție, în legile electorale și în 
Tratatele Uniunii Europene;
Condițiile de vîrstă minimă, de rezidență și de eligibilitate diferă, în 
anumite limite, de la un stat la altul;
Fiecare vot este important, deci SĂ MERGEM LA VOT!



ÎNTREBĂRI & RĂSPUNSURI
infolex.snsh.ro


