
 

ALEGERI EUROPENE 

 

În perioada 23-26 mai 2019, cetățenii UE vor vota membrii noului Parlament European.  

Determinarea românilor din Italia să participe la viața politică și administrativă a societății italiene și europene 

în general, trebuie sa devină o componentă esențială a procesului de integrare a comunității. 

Participarea civică la viața societății gazdă va asigura o serie de consecințe benefice nu numai integrării ca 

fenomen, ci și sistemului relațiilor intercomunitare actuale și viitoare și, de asemenea, imaginii de ansamblu 

a comunității. 

 

Votarea 

În urma votului din mai 2019 vor fi aleși cei 705 Eurodeputați care ne vor reprezenta la nivelul UE până în 2024. 

Ce trebuie să știi 

Este important să ai în vedere anumite detalii privind legislația electorală, precum vârsta minimă de votare sau votul în 

diaspora, care diferă de la țară la țară. Spre exemplu, în România, urnele se deschid duminică, 26 mai 2019. Cetățenii 

români care locuiesc într-o altă țară din UE au dreptul să voteze fie pentru candidații din România în secțiile de 

votare organizate în cadrul ambasadelor sau consulatelor, fie pentru candidații din țara de reședință. 

Care este miza? 

Participarea la vot la alegerile europene înseamnă să-ți exprimi punctul de vedere cu privire la direcția pe care UE trebuie 

să o urmeze în următorii cinci ani în materie de comerț internațional, securitate, protecția consumatorilor, combaterea 

schimbărilor climatice și creșterea economică.  

Eurodeputații nu influențează doar procesul legislativ, ci urmăresc și activitatea altor instituții europene. 

Cum mă reprezintă membrii PE? 

Totodată, participarea la vot înseamnă să ai un cuvânt de spus asupra politicilor care ne influențează viața de zi cu zi. 

Pentru a afla mai multe detalii despre ce a făcut UE pentru tine și regiunea ta, consultă site-ul: 

https://what-europe-does-for-me.eu/ 

În plus, pe acest website poți afla mai multe informații despre impactul UE asupra sănătății, locurilor de muncă, 

cumpărăturilor, educației, familiei și economiilor. 

Cu toții suntem implicați 

Fiecare dintre noi are motivele sale de a merge la vot. Tu de ce votezi? Aruncă o privire peste această prezentare generală 

și spune-le prietenilor tăi care sunt ideile tale. Europa ne aparține tuturor, iar participarea la vot este primul pas prin care 

poți să contribui la dezvoltarea democrației europene. Înscrie-te pe https://www.dedataastavotez.eu/ pentru a te implica, 

iar apoi invită-ți prietenii și familia să facă același lucru. 

Pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța votului, sunt organizate o serie de evenimente pe această 

temă în toată Europa. 

Află ce se întâmplă în regiunea ta: https://romania.dedataastavotez.eu/ 

Dacă ești pregătit să-ți dedici câteva ore pe lună pentru a consolida participarea cetățenească, implică-

te: https://www.dedataastavotez.eu/join_the_team 

https://www.europarltv.europa.eu/ro/programme/society/voting
https://www.europarltv.europa.eu/ro/programme/society/voting
http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/be-heard/elections
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20180126STO94114/alegerile-europene-cate-deputati-europeni-va-avea-fiecare-tara-in-2019
https://what-europe-does-for-me.eu/
https://what-europe-does-for-me.eu/
https://what-europe-does-for-me.eu/ro/portal/2/0
http://www.europarl.europa.eu/because/ro/home.html
https://www.dedataastavotez.eu/
https://romania.dedataastavotez.eu/
https://www.dedataastavotez.eu/join_the_team


 

ALEGERI EUROPENE 

Sursa: https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_ro.htm 

 

În calitate de cetățean al UE, aveți dreptul de a vota și de a candida la alegerile europene. Următoarele alegeri 

europene vor avea loc în mai 2019. 

Dreptul dumneavoastră de a vota 

Dacă locuiți în țara de origine, puteți vota doar pentru candidații din țara respectivă. 

Dacă sunteți înregistrat și locuiți în altă țară din UE, puteți: 

• să votați pentru candidații din țara de origine sau 

• să participați la alegerile din țara-gazdă și să votați pentru candidații din țara respectivă. 

La alegerile europene puteți vota doar o singură dată. 

Pentru a putea vota, trebuie să vă înregistrați pe lângă autoritățile din țara-gazdă înainte de alegeri. 

Dacă este nevoie să vă înregistrați (în Italia este necesar), verificați termenele-limită din țara-gazdă cu mult 

timp înainte, deoarece pot varia de la o țară la alta. (Consultați informațiile din paginile următoare) 

Condițiile de vot în altă țară din UE 

În calitate de cetățean european, puteți vota în condițiile aplicabile cetățenilor țării în care locuiți. Dacă 

aceștia trebuie să fi locuit în țara respectivă pe o anumită perioadă de timp înainte de a beneficia de dreptul la 

vot, această condiție vi se va aplica și dumneavoastră. 

Totuși, perioadele petrecute în alte țări din UE (diferite de țara de origine) ar trebui să vi se ia în considerare 

în vederea acordării dreptului la vot. 

Dreptul de a candida 

Pentru a candida la alegerile europene, va trebui să declarați că îndepliniți condițiile de eligibilitate și că nu v-

ați depus candidatura și în altă țară din UE. 

La alegerile europene, puteți candida într-o singură țară. 

Dacă decideți să votați sau să candidați în țara în care locuiți, nu mai puteți face acest lucru în țara de origine. 

  

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_ro.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_ro.htm#abbr-ID0E1
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_ro.htm#abbr-ID0E2
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/index_ro.htm#abbr-ID0E3


 

 

CETĂȚENII ROMÂNI LA URNE - ITALIA 

MINISTERUL DE INTERNE ITALIAN INFORMEAZĂ 

Dreptul de vot la alegerile locale în statul membru în care locuiește cetățeanul UE și la alegerile europene 

 

Cetățenii unui stat din Uniunea Europeană care au reședința în Italia și 

intenționează să-și exercite dreptul de vot la alegerile locale și regionale, trebuie 

să transmită primarului localității italiene de reședință, o cerere în vederea 

înscrierii pe lista electorală suplimentară ad-hoc, cu privire la aceste consultări 

– instituită în cadrul primăriei – în termen de maxim cinci zile de la expunerea 

afișelor pentru convocarea reuniunilor electorale. 

Sursa: http://www.interno.gov.it/it/temi/elezioni-e-referendum/cittadini-comunitari-urne 

 

În cerere trebuie să fie declarate: 

• cetățenia; 

• reședința și adresa din statul de proveniență; 

• cererea pentru înscrierea în registrul populației localității de reședință. 

 

Cetățenii Uniunii Europene își pot exercita dreptul de vot în Italia și la alegerile europene. Și în acest caz, 

este necesar să transmită primarului localității italiene de reședință, o cerere în vederea înscrierii pe o altă listă 

electorală suplimentară ad-hoc, cu privire la respectivele consultări, instituită în cadrul primăriei – nu mai 

târziu de 90 de zile înainte de data stabilită pentru alegeri. 

 

În cerere trebuie să fie declarate în mod explicit: 

• intenția de exercitare a dreptului de vot exclusiv în Italia; 

• cetățenia;  

• adresa din localitatea de reședință și adresa din statul de proveniență; 

• posesia capacității de exercitare a dreptului de vot în statul de proveniență; 

• lipsa vreunei hotărâri judecătorești, în materie penală sau civilă, cu privire la persoana sa, care să 

implice, în conformitate cu legislația statului de proveniență, pierderea drepturilor electorale. 

 

Înscrierea pe lista suplimentară continuă să existe până la prezentarea cererii în vederea anulării sau 

până la anularea din oficiu pentru cazurile prevăzute.  

 

 

http://www.interno.gov.it/it/temi/elezioni-e-referendum/cittadini-comunitari-urne


 

 

ALEGERI EUROPENE - ITALIA 

Sursa: https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/italy/index_it.htm 

 

Pentru a putea vota la alegerile pentru Parlamentul European în Italia, cetățeanul UE trebuie să prezinte o 

cerere în vederea înscrierii pe lista electorală ad-hoc a localității italiene de reședință. 

Această cerere trebuie să fie prezentată cel târziu cu 90 de zile înaintea datei stabilite pentru alegeri. 

Cetățeanul trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 

• să fi împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerii, inclusiv 

• să se bucure de drepturi electorale, atât în Italia cât și în țara de proveniență  

• să aibă reședința într-o localitate italiană 

• să nu existe vreo hotărâre judecătorească, în materie penală sau civilă, cu privire la persoana sa, care 

să implice, în statul de proveniență, pierderea dreptului de a vota. 

Cetățeanul comunitar trebuie să comunice autorităților naționale italiene unde își va exercita dreptul de vot la 

alegerile parlamentare europene prin intermediul prezentării unei cereri în vederea înscrierii pe o listă 

electorală suplimentară ad-hoc, instituită în cadrul primăriei; această înscriere va implica declarația de intenție 

de exercitare a dreptului de vot exclusiv în Italia. 

Votul la alegerile pentru Parlamentul european nu este obligatoriu. 

Cetățeanul comunitar care dorește să candideze la alegerile pentru Parlamentul European trebuie să depună 

la grefa de pe lângă curtea de apel competentă, în afară de documentația necesară pentru candidații la nivel 

național, o declarație oficială care să cuprindă: 

• cetățenia și adresa de reședință din Italia  

• localitatea sau circumscripția din statul de proveniență pe ale cărei liste este eventual înscris  

• că nu este candidat și nu își va anunța propria candidatură la aceleași alegeri pentru Parlamentul 

European în alt stat al Uniunii. 

Această declarație trebuie să fie prezentată la momentul depunerii listei de candidați. Declarația trebuie să fie 

însoțită de un certificat eliberat de autoritatea competentă a statului de proveniență, care să ateste că cetățeanul 

interesat se bucură în acel stat de dreptul de a fi ales, sau că nu reiese că ar fi decăzut din aceste drepturi. 

Certificatul va fi însoțit de traducere în limba italiană conformă textului străin.  

 

Tot ce trebuie să știi despre alegerile europene din 2019 

Întrebări și răspunsuri - Alegerile europene 

Legislația UE 

• Alegerile pentru Parlamentul European – dreptul de vot și condițiile de eligibilitate 

• Directiva de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul 

European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți 

 

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/italy/index_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/eu-affairs/20181122STO19860/tot-ce-trebuie-sa-sti-despre-alegerile-europene-din-2019
https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/european-elections/faq/index_ro.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM:l23025
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0109&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31993L0109&from=RO


 

 

ALEGERI EUROPENE – ITALIA 

Reguli pentru candidații români - Autoritatea Electorală Permanentă di România 

Pentru a se putea prezenta în fața electoratului, candidații români trebuie să fie 

înscriși pe listele electorale suplimentare și, în plus față de candidații italieni, 

trebuie să prezinte un document eliberat de Autoritatea Electorală Permanentă 

(AEP) de la București. 

 

Obținerea adeverinței de la AEP 

“AEP eliberează, pe baza unei solicitări scrise, adeverințe cetățenilor români interesați să-și depună 

candidatura la alegerile pentru desemnarea autorităților administrației publice locale din alte state membre ale 

Uniunii Europene. Acestea se eliberează în urma realizării de către AEP a verificării drepturilor electorale ale 

solicitanților. Pentru ca aceste verificări să se poate efectua, solicitările trebuie să conțină datele personale ale 

persoanelor interesate precum: CNP; tip, serie, nr., act de identitate, respectiv locul, data nașterii și domiciliul 

din România, dacă este cazul. 

Solicitările se pot face și pe email, la adresa office@roaep.ro. În cazul acesta, la cererea respectivă se va anexa 

o copie după un act de identitate românesc - carte de identitate sau pașaport. 

AEP poate transmite solicitanților adeverințele utilizând două opțiuni, în funcție de dorința acestora: în format 

electronic, prin e-mail; prin ridicarea în original de la sediul AEP de către o persoană indicată în prealabil de 

către solicitant, fără a fi nevoie de o împuternicire în acest sens. 

Precizăm că eliberarea adeverințelor este gratuită. Procesarea unei solicitări implică verificarea datelor la 

Direcția de Evidență a Populației și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 

Termenul de soluționare este de 48-72 de ore de la momentul înregistrării solicitării, cu condiția ca cererea să 

conțină toate informațiile solicitate. Procedura privind eliberarea de adeverințe poate fi consultată și pe pagina 

de web a AEP”. Adeverințele, în limba română, trebuie traduse în limba italiană și apostilate. Procedura de 

eliberare a adeverințelor nu se poate face prin consulatele românești, ci direct la AEP. 

 

mailto:office@roaep.ro

