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DREPTUL LA VOT



Abraham Lincoln a numit democraţia

„guvernarea poporului de către popor şi pentru popor.”

Aceasta înseamnă că nu suntem aici pentru a servi guvernul nostru, dar
că guvernul nostru este aici pentru a ne servi – şi avem dreptul de a decide cine
ne va reprezenta şi cum vrem să fim reprezentaţi.

Aceasta înseamnă că avem una dintre cele mai mari drepturi pe care
oamenii liberi îl pot avea: dreptul la vot.



Art. 36 - Constituție

Dreptul de vot

• (1) Cetăţenii au drept de vot de la vârsta de 
18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor 
inclusiv.

• (2) Nu au drept de vot debilii sau alienaţii 
mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele 
condamnate, prin hotărâre judecătorească 
definitivă, la pierderea drepturilor 
electorale.



CARTA 
DREPTURILOR 
FUNDAMENTALE 
A UNIUNII 
EUROPENE

Articolul 40 - Dreptul de a alege și 
de a fi ales în cadrul alegerilor locale 

Orice cetățean al Uniunii are dreptul
de a alege și de a fi ales în cadrul
alegerilor locale în statul membru în
care acesta își are reședința, în aceleași
condiții ca și resortisanții acestui stat.



Tratatul CE

• Dreptul la vot si dreptul de a fi ales la alegerile
locale este reglementae prin dispozitiile art. 8B (19) 
par. 1 din Tratatul CE.

• Conform acestor dispozitii, orice cetatean al Uniunii
rezidand intr-un stat membru fara sa fie resortisantal
statului respectiv are dreptul de a alege si de a fi ales 
in cadrul alegerilor municipale din statul in care 
rezideaza. Acest drept va fi exercitat sub rezerva
modalitatilor adoptate de catre Consiliu, statutand in 
unanimitate pe baza propunerii Comisiei si dupa
consultarea Parlamentului European; aceste
modalitati pot prevedea dispozitii derogatorii atunci
cand problemele specifice ale unui stat membru o 
justifica.



DREPTUL LA VOT

• Dreptul de vot sau sufragiul permite cetățenilor unui stat
să voteze pentru a-și exprima voința cu ocazia unui 
scrutin.

• Alegerea reprezintă desemnarea prin vot direct sau prin 
votul electorilor a persoanelor destinate a ocupa o funcție 
politică.

• Democrația (în traducere literală „conducere de către 
popor”, din grecescul δηµοκρατία - demokratia, de la 
demos, „popor” + kratos, „putere” = "puterea poporului") 
este un regimpolitic care se bazează pe voința poporului.



VOTUL

• Votul este un drept recunoscut de Constituţie, 
ce reprezintă oglinda voinţei unui popor, 
fiind cea mai democratică măsură de a alege 
pe cei care să reprezinte interesele cetăţenilor 
statului.



VOTUL

• Votul direct presupune că fiecare alegător îşi 
exprimă votul personal. Exercitarea votului în 
numele altui alegător este interzisă.

• Votul liber exprimat presupune că participarea 
cetăţenilor la alegeri se face pe baza liberului con-
simţământ al acestora. Nimeni nu are dreptul de a 
exercita presiuni asupra unui alegător pentru a-l 
de-termina pe acesta să participe sau să nu 
participe la alegeri. 



DREPTUL 
LA VOT AL 
FEMEII

Anglia a 

introdus

dreptul de 

vot pentru

femei în 1918



ART. 37 –
CONSTITUȚIE
DREPTUL DE A 
FI ALES

(1) Au dreptul de a fi aleşi cetăţenii cu drept de vot care 

îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 16 alineatul 

(3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit 

articolului 40 alineatul (3).

(2) Candidaţii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, 

vârsta de cel puţin 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor

sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 

de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani

pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României.



SCRUTÍN

• Mod de alegere a deputaților, a senatorilor 
etc., potrivit căruia se votează fie câte o 
singură persoană, fie mai multe deodată 
dintre candidații menționați în buletinul de 
vot. ♦Mod de organizare a allegerilor.



TIPURI DE SCRUTIN

• În România, în acord cu legilaţia în vigoare distingem 
următoarele tipuri de scrutin:

• Alegeri Prezidenţiale

• Alegeri Europarlamentare

• Alegeri Parlamentare

• Alegeri Locale

• Referendum



ALEGERILE 
PREZIDENŢIALE

• Alegerile Prezidenţiale 
reprezintă acele acelegeri 
prin care cetăţenii români cu 
drept de vot îşi exprimă 
dorinţa democratică de a îşi 
alege şeful statului. 
Preşedintele României se 
alege prin vot universal, 
egal, direct, secret şi liber 
exprimat, în condiţiile 
prezentei legi.



ALEGERILE PENTRU 
PARLAMENTUL EUROPEAN

• Alegerile pentru Parlamentul European reprezintă acel
scrutin prin care cetăţenii români îşi aleg reprezentanţii în
cadrul celui mai important for european. Parlamentul
European este alcătuit din reprezentanţi ai tuturor celor 28 
de state membre UE. Alegerile se desfăşoară în acelaşi timp
la nivelul întregii Uniuni. Fiecare stat membru UE are 
dreptul la un număr de eurodeputaţi raportat la numărul total 
al cetăţenilor.



ALEGERILE 
PARLAMENTARE SAU 

ALEGERILE GENERALE

• Alegerile Parlamentare sau alegerile generale 
(cum sunt reţinute de legislaţie) au loc la 
fiecare patru ani, când se aleg membrii 
Parlamentului. Parlamentul în România este 
organizat în sistem bicameral, camerele 
Parlamentului fiind denumite Camera 
Deputaților și Senat. Mandatul 
parlamentarilor români  durează patru ani, 
potrivit Constituţiei României. 



ALEGERILE 
LOCALE
• Alegerile Locale reprezintă acele alegeri prin intermediul cărora cetăţenii îsi

aleg reprezentanţii locali. Prin reprezentanţi locali în sensul legilaţiei
Românie se înţeleg autorităţile administraţiei publice locale – consilii locale, 
consilii judeţene, primari şi preşedinţi ai consiliilor judeţene. Consiliile
locale, consiliile judeţene şi primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, 
secret şi liber exprimat. Consiliile locale şi consiliile judeţene se aleg pe
circumscripţii electorale, pe baza scrutinului de listă, potrivit principiului
reprezentării proporţionale. Primarii comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor municipiului Bucureşti şi primarul general al municipiului
Bucureşti se aleg pe circumscripţii electorale, prin scrutin uninominal[5]. 
Dreptul de vot se exercită numai în comuna, oraşul, municipiul sau
subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului în care alegătorul îşi
are domiciliul.



• Referendumul reprezintă exercitarea suveranităţii naţionale
a poporului român. Referendumul poate fi naţional sau
local. Referendumul naţional constituie forma şi mijlocul
de consultare directă şi de exprimare a voinţei suverane a 
poporului român cu privire la: 

a) revizuirea Constituţiei; 

b) demiterea Preşedintelui României; 

c) probleme de interes naţional. 

• Referendumul local se poate organiza în toate satele şi
localităţile componente ale comunei sau oraşului ori numai
în unele dintre acestea. În cazul referendumului la nivel
judeţean, acesta se poate desfăşura în toate comunele şi
oraşele din judeţ ori numai în unele dintre acestea, care 
sunt direct interesate.

REFERENDUMUL



ORGANISMELE 
ELECTORALE 
• Organismele electorale constituie

o componentă esenţială a 
infrastructurii instituţionale a 
democraţiei. Prin funcţionarea lor
corectă organismele electorale
contribuie esenţial la respectarea
primului criteriu al oricărei
democraţii moderne: existenţa
unor alegeri libere şi corecte. 



• Pentru organizarea procesului electoral funcţionează în
mod permanent Autoritatea Electorală Permanentă, care 
emite hotărâri, decizii şi instrucţiuni. 

• În perioada scrutinelor electorale se formează organisme
electorale cu caracter periodic. Organismele electorale cu 
caracter periodic sunt: birourile electorale ale secţiilor de 
votare, oficiile/birourile electorale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti, birourile electorale de 
circumscripţie şi Biroul Electoral Central.



BIROUL ELECTORAL AL 
SECŢIEI DE VOTARE

• Birourile electorale ale secţiilor de votare sunt
organisme electorale cu caracter temporar, alcătuite
dintr-un preşedinte, un locţiitor al acestuia, care sunt, 
de regulă, magistraţi sau jurişti, precum şi membri.



BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPŢIE

• Biroului electoral de circumscripţie se constituie la 
nivelul fiecăreia dintre judeţele ţării, la nivelul 
Municipiului Bucureşti. Atunci când este cazul 
alegerile sunt pentru un scrutin naţional se organizează 
şi un biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii 
români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării. De 
regulă acesta are sediul în municipiul Bucureşti.



BIROUL CENTRAL
ELECTORAL

• Biroul Electoral Central este un
organism electoral periodic. Biroul
Electoral Central se constituie de regulă
cu 3(trei) luni înintea datei scrutinului.
Acesta este nucleul central al
scrutinului, deciziile şi hotărârile
acestuia au putere de lege şi sunt
obligatorii pentru toate organismele şi
persoanele implicate în alegeri. Biroul
Electoral Central se constituie nivel
naţional. Acesta este format din 5
judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, preşedintele şi vicepreşedinţii
Autorităţii Electorale Permanente şi din
cel mult 12 reprezentanţi ai partidelor
politice, alianţelor politice, alianţelor
electorale, conform legii. Desemnarea
celor 5 judecători se face de preşedintele
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în
şedinţă publică, în cea de a treia zi de la
stabilirea datei alegerilor, prin tragere la
sorţi, dintre judecătorii în exerciţiu ai
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.



AUTORITATEA ELECTORALĂ 
PERMANENTĂ

• Autoritatea Electorală Permanentă(AEP) este o instituţie
administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu
competenţă generală în materie electorală, care are
misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor
şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor
politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea
Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale și
europene în materie. Autoritatea Electorală Permanentă îşi
desfăşoară activitatea cu respectarea principiilor
independenţei, imparţialităţii, legalităţii, transparenţei,
eficienţei, profesionalismului, responsabilităţii,
sustenabilităţii, predictibilităţii şi legitimităţii.



Votul prin

corespondenta vine sa

faciliteze intregul proces

electoral pentru cetateanul

roman cu domiciliul sau

resedinta in strainatate in asa
fel incat dreptul sau de vot sa

fie exercitat in mod corect.


