09/09/2020
În atenția
Domnului Constantin-Florin Mitulețu-Buică, Președintele Autorității Electorale Permanente
Domnului Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe

Stimate domnule Președinte Constantin-Florin Mitulețu-Buică
Stimate domnule Ministru Bogdan Aurescu
În contextul actual al acestei pandemii COVID 19 și luând în considerare numărul redus de
înregistrări pe site-ul AEP www.votstrainatate.ro , circa 5000 de persoane înregistrate în puțin mai
mult de 5 luni de zile de când a fost pus la dispoziție, ne vedem nevoiți să vă cerem urgent măsuri
imediate pentru mediatizarea și informarea corectă a cetățenilor români din străinătate în vederea
înregistrării pe acest site, pentru participarea la alegerile Parlamentare din 2020, prin toate
mijloacele posibile:
1. Prin intermediul Consulatelor și Ambasadelor României, instituții care le pot asigura cetățenilor
dreptul la informare;
2. Cu ajutorul presei scrise și mass media din România și de limbă română din străinătate;
3. Prin implicarea mediului asociativ românesc din străinătate care poate promova, încurajat de
autoritățile române, site-ul AEP www.votstrainatate.ro;
4. Prin sprijinul Bisericii Ortodoxe Române din străinătate. Rolul semnificativ, pe care îl ocupă în
dezvoltarea spiritualității românești de peste hotare, îi atribuie de asemenea responsabilitatea
morală de a transmite informații utile și de interes comun.
Solicităm cu maximă urgență ca la toate aceste entități să se trimită tot materialul informativ
(brochure, poster, flyer) pentru informarea corectă a cetățenilor care doresc să voteze la alegerile
Parlamentare din acest an.
Cunoscând situația din anul precedent, când nu ați dorit să investiți nimic pentru informarea
cetățenilor din străinătate privind acest site și înregistrarea pentru alegerile Prezidențiale din
2019, avem datoria, ca în numele cetățenilor ai căror reprezentanți suntem, să vă cerem
rezolvarea acestei situații și promovarea în străinătate pe toate canalele posibile a acestui site.
De asemenea, NOI am cerut deja cetățenilor să se înregistreze din timp, așa cum am făcut și anul
trecut, am demarat deja campanii de informare pe grupurile și paginile noastre de socializare,
evident insuficiente pentru mărimea Diasporei, și vom încuraja înscrierea cetățenilor în acest an
pentru votul prin corespondență, având în vedere condițiile actuale (pandemia covid 19) care este
foarte probabil să îngreuneze organizarea alegerilor în străinătate și buna lor desfășurare.
Ținînd cont de situația specială din acest an, luând în considerare și întârzierea cu care s-a decis
data alegerilor Parlamentare, credem că este oportun ca data limită pentru înregistrarea
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cetățenilor români din străinătate în site-ul www.votstrainatate.ro să fie prelungită măcar până la
data de 21 octombrie 2020, asta și datorită faptului că nu a existat nici un fel de promovare a
acestuia în străinătate și extrem de puțin în mass media din România.
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