
VOTAREA – LISTA ELECTORALĂ  

 Dreptul general 

 

● Toate naționalitățile pot să voteze (și să candideze) la alegerile locale 
● Toți cetățenii UE pot să voteze la alegerile europene 
● Cetățenii britanici și irlandezi pot să voteze la alegerile generale 
● Cetățenii irlandezi pot să voteze la alegerile președințiale și la referendumuri 

  

 Pentru a vota trebuie să fiți înscris pe Lista electorală pentru zona în care aveți 

domiciliul permanent.  Fiecare rezident cu vârsta de cel puțin 18 ani are dreptul să fie 

înscris pe listă.  

  

 Înregistrarea este deschisă pe tot parcursul anului 

 Pentru a fi inclus pe listă trebuie să solicitați Consiliului municipal/districtual ca Lista 

să fie reînnoită anual. În decursul normal, o solicitare este efectuată (între 16 

februarie și 25 noiembrie) pe un formular „RFA” pentru includerea pe următoarea 

listă care va intra în vigoare la următoarea dată de 15 februarie. Cu toate acestea, 

dacă este iminent un eveniment electoral în care sunteți eligibil, trebuie să solicitați 

includerea în „Suplimentul la listă” pe un formular „RFA 2” dacă doriți să votați în 

cadrul respectivului eveniment electoral. 

 

 Schimbarea adresei 

Dacă vă schimbați adresa după ce vă înscrieți, trebuie să trimiteți un formular „RFA 3” 

completat către Consiliul municipal/districtual, astfel încât să fiți inclus în Listă la noua 

dvs. adresă. 

 

Dobândirea cetățeniei irlandeze 

 Dacă dobândiți cetățenia irlandeză după ce vă înscrieți și doriți să modificați baza 

dreptului dvs. de vot pentru a vă permite să votați la toate alegerile și 

referendumurile, trebuie să trimiteți un formular „RFA 5” completat către Consiliul 

municipal/districtual, astfel încât să fiți inclus în Suplimentul la listă în temeiul 

respectiv. 

 Detalii suplimentare 

 Detaliile complete privind întocmirea Listei electorale, criteriile de calificare, condițiile 

care se aplică fiecărui tip de votant și alte informații relevante sunt disponibile în  

broșura cu informații publice „Lista electorală”, care este disponibilă pe site-ul web al 

Departamentului Locuințelor, Planificării și Administrației Locale la 

www.housing.gov.ie. Alte informații și formulare sunt disponibile din partea 

Consiliului dvs. municipal/districtual la www.checktheregister.ie  

http://www.housing.gov.ie/
http://www.checktheregister.ie/



