30/06/2020

În atenția
Excelenței sale Klaus Werner Iohannis, Președintele României
Domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul României
Domnului Robert-Marius Cazanciuc, Vicepreședinte al Senatului
Domnului Ion-Marcel Ciolacu, Președinte al Camerei Deputaților
Domnului Ion Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne
Domnului Bogdan Aurescu, Ministrul Afacerilor Externe
Domnului Constantin-Florin Mitulețu-Buică, Președintele Autorității Electorale Permanente
Stimați domni,
în contextul crizei cauzate de COVID-19, organizațiile civice semnatare, reprezentând o parte a
cetățenilor din afara României, au luat act de impunerea amânării alegerilor locale, prin prisma
riscurilor de contaminare și venim cu propuneri concrete de a organiza dezbateri publice pentru a
găsi împreună soluții pentru simplificarea procedurilor de vot, a facilitării procesului electoral, a
respectării drepturilor electorale ale tuturor cetățenilor români, a facilitării candidaturilor atât a
independenților cât și a formațiunilor sau a alianțelor politice parlamentare și neparlamentare.
Considerăm că transparența decizională rămâne un principiu fundamental al statului de drept și
dorim ca elaborarea unor acte normative, care să reglementeze organizarea proceselor electorale, să
fie în concordanță cu toate prevederile constituționale, și să soluționeze aspectele negative pe care
societatea civilă și experții în domeniu le-au evidențiat după experiența organizării ultimelor alegeri
Europarlamentare și Prezidențiale din anul 2019.
Emiterea unor acte normative sau modificarea acestora, privind organizarea și buna desfășurare a
alegerilor, care au potențialul de a afecta dreptul de a alege și de a fi ales, trebuie să se facă absolut
după o consultare în spațiul public atât cu experți în domeniu cât și cu prezența și aportul societății
civile prin reprezentanții săi.
Este evidentă importanța unor astfel de dezbateri, în primul rând pentru încrederea cetățenilor în
democrația din România, în reprezentanții și organismele care ar trebui să le reprezinte interesele,
iar în al doilea rând este fundamental ca România să dea un semnal clar atât propriilor cetățeni cât și
partenerilor europeni, de normalitate și stabilitate democratică în această perioadă dificilă de criză,
în care ne vedem în imposibilitatea organizării procesului electoral și este posibil să fim constrânși
să organizăm viitoarele alegeri în condiții de deplasare limitată.
Solicităm cu maximă urgență identificarea și elaborarea unor acte normative și amendamente care
să rezolve transparent și democratic drepturile electorale constituționale ale fiecărui cetățean român
(la vot,) indiferent unde se află acesta în momentul desfășurării procesului electoral, ținând cont și
de noile realități create prin prisma acestei pandemii și a restricțiilor impuse. În același timp trebuie
să respectăm angajamentele internaționale asumate de România.
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Având în vedere toate aceste considerente, este nevoie de contopirea tuturor proiectelor de lege
existente în Parlament începând cu anul 2015 pentru a se face pași concreți și rapizi în dezvoltarea
unei legislații moderne aplicabile pentru alegerile locale și parlamentare din acest an care să
permită:
1. Scăderea numărului de semnături pentru susținerea competitorilor electorali după criterii deja
enunțate și aplicate în UE;
2. Punerea la dispoziția electoratului a unei platforme administrate de AEP și STS pentru
strângerea acestor semnături în format electronic ca metodă complementară la metoda clasică
a semnăturilor pe hârtie;
3. Implementarea votului electronic în secție, a votului electronic la distanță (online) și a celui
prin corespondență ca metode alternative la votul în secția de votare, atât în țară cât și în
străinătate, la toate tipurile de alegeri: referendum, alegeri europarlamentare,
prezidențiale, parlamentare și locale;
4. Adaptarea platformei AEP www.votstrainatate.ro astfel încât să existe opțiunea ‘’Vot
electronic’’ sau “strângere de semnături pentru susținerea competitorilor electorali”;
5. Revizuirea numărului de parlamentari reprezentanți ai circumscripției #43 (DIASPORA) și
dezbaterea în regim de urgență în Comisia Electorala din Parlament care să țină cont și de
propunerile, ideile și soluțiile desprinse în urma dezbaterilor publice pe care le solicităm;
6. Utilizarea unui coeficient electoral unic național pentru distribuirea mandatelor de
parlamentari******;
7. Posibilitatea votului anticipat (prin organizarea de secții de votare în punctele de
trecere a frontierei, aeroporturi, locuri populare) atât în țară cât și în străinătate;
8. Însărcinarea și responsabilizarea AEP privind realizarea unei campanii de
promovare a tipurilor de vot, în presa națională dar mai ales în mediile de limbă română din
țările unde comunitatea română este prezentă în număr semnificativ;
9. Identificarea mediului asociativ românesc din străinătate pentru atragerea în campania de
informare;
10. Respectarea referendumului din 2009 privind scăderea numărului de parlamentari la 300.
Cerem ca aceste solicitări să fie dezbătute urgent de către autoritățile decizionale și de Comisia
Electorală din Parlament împreuna cu experți în domeniu și cu reprezentanți ai societății civile.
În același timp este necesar să asigurăm o campanie electorală veritabilă, cu reguli transparente,
care să nu dezavantajeze sau discrimineze pe cei care doresc să le ceară votul de încredere și să
reprezinte cetățenii români.
Suntem ferm convinși de faptul că procesul de organizare a alegerilor va implica eforturi susținute
din partea Guvernului și a Autorității Electorale Permanente, de faptul că anumite limitări create de
această situație inedită pot influența negativ organizarea viitoarelor alegeri, de aceea ne arătăm toată
disponibilitatea de a ne implica activ în identificarea celor mai bune soluții pentru organizarea
alegerilor locale și parlamentare care vor avea loc în anul 2020.
Precizări:
*la ultimele alegeri prezidențiale au votat 1.000.000 de cetățeni români pe liste suplimentare în
secțiile de votare de pe teritoriul României și 1.000.000 de cetățeni români cu domiciliul sau
reședința în afara țării sau chiar turiști. Se estimează (EUROSTAT+DGP) că în străinatate sunt
prezenți nu mai puțin de 5.600.000 de cetățeni români.
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**la ultimele 2 tururi de scrutin (alegeri pentru PE și prezidențiale 2019) au fost depășite
recordurile precedente de prezență la vot în secțiile de votare din străinătate
***AEP a alocat și cheltuit ‘’ZERO’’ RON în scopul mediatizarii www.vostrainatate.ro pentru
alegerile prezidențiale 2019
****strângerea de semnături electronice este de exemplu folosită la adresarea de petiții către
UE
*****În prezent sunt în dezbatere parlamentara 4 proiecte de lege propuse în 2019 de 4 partide
politice PNL, PMP, USR, PSD dar și 2 proiecte înregistrate în anul 2015
******La alegerile parlamentare în unele județe au fost necesare 32.000 voturi pentru un mandat de
senator și 16.000 de voturi pentru un mandat de deputat, în timp ce în alte județe au fost necesare
dublul numărului de voturi pentru același tip de mandat, 68.000 pentru senat respectiv 27000 de
voturi pentru un mandat de deputat.

Semnatari:
Diaspora Unită Ajută România – reprezentant Oprican Daniel
Acord Diaspora – reprezentant Ursescu Gabriel
Canada Civic – reprezentant Mureșan Flaviu Ioan

DIASPORA UNITĂ AJUTĂ ROMÂNIA, ACORD DIASPORA, CANADA CIVIC

3

