MANUALUL ALEGĂTORULUI
DIRECTORUL GENERAL AL ALEGERILOR DIN QUEBEC VĂ INFORMEAZĂ ASUPRA
DREPTURILOR DUMNEAVOASTR.
PUTEŢI VOTA?
Pentru a vota, trebuie să fiţi înscrişi pe lista de alegători şi în ziua
alegerilor să întruniţi următoarele condiţii :
• să aveţi 18 ani împliniţi sau mai mult de 18 ani;
• să fiţi cetăţean canadian;
• să aveţi domiciliul în Quebec de cel puţin 6 luni.
NUMELE DVS. ESTE ÎNSCRIS PE LISTA DE ALEGĂTORI?
Puteţi verifica acest lucru consultând înştiinţarea de înscriere pe care
îl veţi primi la domiciliu.
CUM FAC ÎNSCRIEREA NUMELUI MEU PE LISTA DE ALEGĂTORI?
Trebuie să vă prezentaţi la biroul de verificare a listelor pentru a face
o cerere de înscriere sau de corectare a listei de alegători. Unul din
părinţi, soţul /soţia sau o persoană care locuieşte cu dvs., poate face o
cerere în acest sens, pentru dvs.
Este obligatorie prezentarea a două documente de identitate atunci
când faceţi cererea, altfel ea vă va fi refuzată.
Primul document de identitate
Primul document trebuie să indice numele şi data dvs. de naştere.
Exemple : C
 ertificat de naştere, card de asigurare medicală pentru
provincia Quebec, paşaport canadian.
Al doilea document de identitate
Al doilea document trebuie să indice numele şi adresa dvs.
Exemple : P
 ermis de conducere pentru provincia Quebec, factură
de telefon sau de electricitate.
UNDE SE GĂSEŞTE BIROUL DE VERIFICARE A LISTELOR?
Adresa, zilele şi orele când este deschis biroul de verificare a listelor
de care dvs aparţineţi sunt indicate în înştiinţarea de înscriere pe care
îl veţi primi la domiciliu.
ÎN CAZUL CÂND AVEŢI NEVOIE DE O PRELUNGIRE
Perioada de verificare a listelor a expirat iar dvs. vreţi să mai faceţi o
cerere de înscriere sau de corectare a listei de alegători? Vă rugăm să
comunicaţi cu directorul biroului de scrutin de care aparţineţi. Veţi fi
informat despre perioada de verificare specială şi locul unde trebuie
să vă prezentaţi. Pe parcursul acestei perioade, numai alegătorul în
persoană poate depune o cerere în acest sens.
IMPORTANT! Toate persoanele adăugate pe lista electorală după
verificarea specială vor avea drept de vot, însă numai în ziua
alegerilor şi prin vot anticipat.
UNDE ŞI CÂND VOTĂM
Cu câteva zile înainte de alegeri veţi primi un nou aviz de înştiinţare în
care veţi primi toate informaţiile necesare pentru a vă exercita dreptul
de vot în ziua stabilită. Veţi fi informat, de asemenea, asupra numelor
candidaţilor din circumscripţia dvs. electorală.
NU SUNTEŢI ĬN MĂSURĂ SĂ VOTAŢI LA DATA ALEGERILOR?
AVEŢI CÂTEVA ALTERNATIVE LA DISPOZIŢIE!
• Puteţi vota la locaţiile pentru voturi anticipate. Verificaţi înştiinţarea
primită acasă pentru a afla adresa, data şi orele de program pentru
birourile pentru votarea anticipată.
• Puteţi vota la biroul directorului de scrutin sau la unul dintre
birourile desemnate pe durata stabilită în acest scop. Pentru mai
multe informaţii contactaţi directorul de scrutin sau accesaţi pagina
noastră de Internet pentru a afla la ce birou sunteţi arondaţi.

Persoanele surde sau cu deficienţe de auz pot apela
următorul număr de telefon, fără taxe : 1 800 537-0644.

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

• În cazul în care la data alegerilor locuiţi la o adresă temporară într-o
altă circumscripţie electorală decât aceea în care locuiţi în mod
obisnuit puteţi vota la biroul directorului de scrutin din această
circumscripţie într-una din zilele desemnate pentru alegeri. Veţi vota
pentru candidatul din circumscripţia electorală a adresei de
domiciliu permanent.
• Birouri de votare vor fi înfiinţate şi în majoritatea colegiilor şi
universităţilor.
CUM VOTĂM?
Prima etapă Personalul biroului de vot va verifica înregistrarea dvs.
pe lista de alegători.
A doua etapă	Vă veţi identifica şi veţi prezenta un document
de identitate.
A treia etapă	Veţi primi un buletin de vot.
A patra etapă	Veţi merge în cabina de vot unde veţi putea face
alegerea dorită în mod confidenţial. Este suficient sa
încercuiţi un singur candidat pe buletinul de vot
folosind numai creionul primit de la persoana care
v-a înregistrat la biroul de votare.
A cincea etapă	După ce aţi votat, vă veţi întoarce la masa unde
aţi primit buletinul de vot.
A şasea etapă	Veţi depune dvs. înşivă buletinul de vot completat în
cutia de colectare a voturilor.
IMPORTANT! Pentru a vota, trebuie să faceţi dovada identităţii
dvs. prezentând unul din documentele următoare :
• cardul de asigurare medicală pentru provincia Quebec;
• permisul de conducere pentru provincia Quebec;
• paşaportul canadian;
• certificatul atestând statutul de Amerindian;
• cardul de identificare ca membru al Forţelor Armate Canadiene.

EXISTĂ ŞI ALTE MODALITĂŢI DE EXERCITARE A DREPTULUI
DE VOT?
Da, există şi alte măsuri speciale pentru persoane care sunt:
• absente temporar din Quebec;
• Incapabile să se deplaseze de la domiciliu din motive de sănătate,
cu condiţia ca îngrijitorul legal să locuiască la aceeaşi adresă;
• a dmise sau internate într-un spital, într-un domiciliu de îngrijire pe
termen lung, centru de reabilitare sau rezidenţă pentru persoane
în vârstă.
Cunoaşteţi o persoană care întruneşte una din condiţiile de mai sus?
Vă rugăm să îi informaţi cât mai curând întrucât aplicaţiile pentru
înregistrare trebuiesc primite la începutul perioadei electorale.
AVEŢI ÎNTREBĂRI?
•C
 onsultaţi adresa web a Directorului general al alegerilor
www.elections.quebec.
•C
 omunicaţi-le Directorului general al alegerilor apelând următorul
număr de telefon fără taxe : 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).
• S crieţi-le Directorului general al alegerilor la următoarea adresă
electronică : info@electionsquebec.qc.ca.
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