
A vota
Alegeri la 9 septembrie 2018.
Lată cum votezi la alegerile 
parlamentare, comunale şi regionale. 

Cine poate vota?
Pentru a avea drept de vot trebuie să fi împlinit 18 ani cel mai târziu în ziua 
alegerilor. Datele din registrul stării civile cu 30 de zile înaintea zilei de alegeri 
decid dacă ai drept de vot şi de ce secţie de votare aparţii. 

Ai drept de vot pentru parlament dacă ești:
•  cetățean suedez și ești sau ai fost înregistrat în evidența populației în Suedia.

Ai drept de vot pentru consilieri comunali și județeni dacă eşti:
•  cetățean suedez și ești înregistrat în evidența populației în Suedia.

•  cetățean al vreuneia dintre țările membre ale Uniunii Europene sau în Islanda
sau Norvegia şi eşti înregistrat în evidența populației în Suedia.

•  cetățean al vreunei alte țări și ai fost înregistrat în Suedia trei ani la rând
înainte de ziua alegerilor.

Tu, care ai drept de vot s
’
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ti un card de alegător

Tu, care ai drept de vot şi primeşti un card de alegător prin poștă cu 
aproximativ trei săptămâni înainte de alegeri. Pe cardul de alegător stă scris la 
ce vot ai drept precum și numele, adresa și orele de funcționare ale secției tale 
de votare. Pe cardul de alegeri există și informații despre localurile de votare 
în caz de vot în avans. Dacă vei vota în avans trebuie să ai cu tine cardul de 
alegător.

Dacă nu ai primit sau ai pierdut cardul tău de alegător poți comanda un nou 
card la municipalitate sau la Autoritatea Electorală.

Buletine de vot
Buletinele de vot sunt galbene pentru alegerile parlamentare, albe pentru 
alegerile de consilieri comunali și albastre pentru consilieri județeni.  
Buletine de vot există în toate locurile în care poți vota și la partide. 
Dacă votezi în avans sau prin mesager s-ar putea să trebuiască să faci comadă 
de buletine de vot sau să le ridici de la partide sau de la comună. 

A vota partidul
În primul rând votezi un partid. Numele partidului este scris pe buletinul de 
vot. Dacă nu găsești buletinul de vot al partidului tău poți să iei un buletin de 
vot gol și să scrii numele partidului cât mai clar posibil. 

A vota o persoană 
Dacă vrei să fie aleasă o anumită persoană dintre candidații 
partidului, poţi să dai un vot personal pentru acea persoană prin 
a bifa cu o cruciuliţă căsuţa dinaintea numelui candidatului 
de pe buletinul de vot. Poţi să bifezi doar un candidat. 
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Trebuie să faci dovada identităt
’
ii tale 

 Pentru a putea vota trebuie să-ți dovedești identitatea prin a arăta un act de 
identitate, de exemplu un carnet de conducere sau paşaportul. Dacă nu ai 
niciun act de identitate, o altă persoană poate să-ți confirme identitatea, dar 
asta înseamnă că acea persoană trebuie să prezinte un act de identitate. 

Votare
În ziua alegerilor votezi la secția ta de votare 
Poți vota doar la secția de votare, care este scrisă pe cardul tău de alegător. 
Secția de votare este deschisă doar în ziua alegerilor. Când votezi la secția ta 
de votare ești bifat pe lista electorală și voturile tale sunt depuse în urnele de 
vot. 

A vota în avans la municipalitatea proprie sau la altă municipalitate 
A vota în avans înseamnă că votezi în altă parte decât la secția ta de vot. 
Votarea în avans începe cam cu trei săptămâni înainte de data alegerilor şi 
continuă până în ziua alegerilor. 

Când votezi în avans trebuie să ai cu tine cardul tău de alegător deoarece 
acesta este folosit pentru a trimite votul tău la secția ta de vot. Votul tău se ia 
în calcul acolo. 

Poți obține informații referitor la unde poți vota în avans pe pagina de 
internet www.val.se sau de la municipalitatea ta. 

A vota din străinătate
Dacă ești în străinătate poți vota cu scrisoare sau la multe ambasade şi 
consulate suedeze. Pentru a vota cu scrisoare ai nevoie de material, pe care îl 
comanzi de la Autoritatea Electorală. 

Anumite persoane pot vota prin mesager
Poți vota prin mesager dacă din cauza vârstei, stării de sănătate sau 
dizabilității fizice nu te poţi deplasa singur la secţia de votare sau la un local 
de votare. În astfel de situaţii copii, nepoţii, părinţii sau fraţii ori surorile 
soţului, soţiei sau partenerului de convieţuire îţi pot fi mesager de votare. 
Dacă există vreo persoană care te îngrijeşte sau te ajută în mod profesional 
sau asemănător, această persoană poate de asemenea fi mesagerul tău de 
votare. Poți vota prin mesager și dacă ești închis în arest preventiv sau la 
un penitenciar. Atunci te poate ajuta şi personalul de acolo. Dacă locuiești 
pe circuitul unui factor poştal rural, acesta îţi poate fi mesager de votare. 
Dacă nu cunoşti pe nimeni care să-ţi poată fi mesager, municipalitatea îţi 
poate numi o persoană, care să vină acasă la tine să-ţi ia votul. Ia legătura cu 
municipalitatea. Pentru a vota prin mesager ai nevoie de material special, pe 
care îl comanzi de la muncipalitate sau de la Autoritatea Electorală. 
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