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Alegeri prezidentiale 2019, turul II. Prima zi de
vot in diaspora
A inceput votul in diaspora pentru turul foi al alegerilor prezidentiale 2019. In
urma cu doua saptamani, in cele trei zile cat dureaza votul pentru romanii din
strainatate s-a inregistrat un record de prezenta, numarul celor care au votat
fiind de peste 675.000. si in cazul turului doi al alegerilor prezidentiale 2019,
votul in strainatate dureaza trei zile, scrie Hotnews.ro.
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Numarul buletinelor de vot pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale 2019 in sectiile din
strainatate a fost suplimentat cu peste 107.000 fata de primul tur, iar sapte sectii vor avea
adresele modificate, au anuntat joi reprezentantii Ministerului de Externe.
VEZI AICI PREZENTA iN TIMP REAL
09:00 Pana la ora 9.00, ora Romaniei, 259 de romani din strainatate au mers la urne pentru turul
doi al alegerilor prezidentiale 2019, iar 17.503 isi exprimasera votul prin corespondenta.

Adrese modificate pentru sapte sectii de votare

LISTA SECTIILOR DE VOTARE DIN STRAINATATE la alegerile prezidentiale 2019
SITUATIA PE TARI A SECTIILOR DE VOTARE DIN STRAINATATE
in cazul a 7 sectii de votare adresele pentru turul al doilea ala legerilor prezidentiale 2019 sunt
diferite fata de primul tur. Este vorba despre Sectia 153 - Monaco, Sectia 256 - Patras (Grecia),
Sectia 396 - Sesto San Giovanni (Italia). De asemenea, Sectia de votare 178 - Leipzig care va fi
relocata la Administratia Primariei Leipzig, Burgplatz 1; Sectia 734 (Madridejos - Spania) va fi
relocata la CEIP Santa Ana - Salon de Actos, Calle Ruisenor, nr. 1. Una dintre cele doua sectii
de la Plymouth - Sectia 578 - va fi relocata la Londra/Edgware, la adresa The Hive London,
Camprose Avenue, HA8 6AG. Sectia 294 Ladispoli isi va muta adresa la Via Aldo Moro 52/1.
Iulian Ivan a mentionat ca misiunile diplomatice si oficiile consulare au subliniat riscul ca
reprezentantii partidelor politice sa nu se mai prezinte sau sa nu mai participe in calitate de
membri ai Birourilor electorale ale sectiilor de votare la turul al doilea al alegerilor prezidentiale,
risc existent si in cazul presedintilor, loctiitorilor sau al altor membri. Drept urmare, BEC a stabilit
procedura de inlocuire a presedintilor si loctiitorilor Birourilor electorale din strainatate, la
propunerea sefilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, cat si posibilitatea inlocuirii
membrilor Birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate propusi de partidele politice
sau de sefii misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare.
Orarul de functionare a sectiilor de votare din strainatate la turul doi al alegerilor
prezidentiale 2019
Vineri, 22 noiembrie 2019, intre orele locale 12.00-21.00
Sambata, 23 noiembrie 2019, intre orele 7.00-21.00
Duminica, 24 noiembrie 2019, intre orele 7.00-21.00
Votarea poate fi prelungita pana la ora 23.59 pentru alegatorii care se afla la sediul sectiei de
votare la ora 21.00, precum si pentru cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare.
Votul in strainatate pentru cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale 2019
incepe in noaptea de joi spre vineri, la ora 01.00, cand se deschid sectiile de votare din
Noua Zeelanda si Australia. Votarea se va incheia luni dimineata (25 noiembrie 2019), la
ora 7.00, ora Romaniei, odata cu inchiderea sectiilor de votare de pe coasta de vest a
Statelor Unite ale Americii.
Cine poate vota in strainatate
Cetatenii romani care in ziua alegerilor se afla in strainatate indiferent de motivul prezentei
acestora pe teritoriul strain - domiciliati, rezidenti sau turisti.
Cu ce acte de identitate puteti vota
Puteti vota cu un act de identitate valabil, emis de statul roman, respectiv:
cartea de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate ori pasaportul
diplomatic;
pasaportul diplomatic electronic; pasaportul de serviciu; pasaportul de serviciu electronic;
pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic; pasaportul simplu temporar; carnetul de
serviciu militar (in cazul elevilor din scolile militare).
in primul tur al alegerilor prezidentiale, Klaus Iohannis a obtinut 37,82% din voturi, iar Viorica
Dancila - 22,26%, potrivit Biroului Electoral Central.
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