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Secțiile de votare pentru primul turl al alegerilor prezidențiale s-au deschis la ora 07.00,
numărul total al alegătorilor înscriși în listele electorale permanente este de 18.217.156.
Votarea în țară începe duminică la ora 7.00 și se încheie la ora 21.00.

Potrivit Biroului Electoral Central, un număr de 18.748 de secții de votare vor fi deschise
duminică, 10 noiembrie, la alegerile prezidențiale, iar în străinătate 835 pentru românii de peste
hotare. În competiția pentru prezidențiale s-au înscris și au fost validați 14 candidați.
Mandatul de Președinte al României este de cinci ani, iar în data de 10 noiembrie va avea loc
votul în țară la alegerile prezidențiale, între orele 07.00 și 21.00. Al doilea tur de scrutin a fost
programat să aibă loc pe 24 noiembrie, tot în intervalul orar 07.00 - 21.00. Alegătorii care la ora
21.00 se află la sediul secţiei de votare, cât şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei de
votare pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul de vot până cel mult la ora
23.59.
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Votarea în țară începe duminică, la ora 7.00 și se încheie la ora 21.00.
Cetățenii pot vota cu un act de identitate valabil, emis de statul român, respectiv: cartea de
identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate;
paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de
serviciu electronic; paşaportul simplu; paşaportul simplu electronic; paşaportul simplu temporar;
titlul de călătorie; carnetul de serviciu militar.
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat că numărul total al alegătorilor înscriși în
listele electorale permanente este 18.217.156, iar numărul total al românilor cu domiciliul în
străinătate, care figurează cu drept de vot la scrutinul din 10 noiembrie, este 715.752.
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