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Scrisoare deschisă către  

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Domnul Valeriu Zgonea, 

 

 În calitate de reprezentant ales al cetăţenilor români din diaspora, precum şi 

în calitate de preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara 

graniţelor ţării, sunt obligat să adresez această Scrisoare deschisă conducerii 

Camerei Deputaţilor pentru a reitera necesitatea includerii pe Ordinea de Zi a 

proiectului legislativ privind votul prin corespondenţă. 

 Contextul actual este bine cunoscut de către conducerea Camerei 

Deputaţilor, precum şi de reprezentanţii majorităţii parlamentare: pentru ca românii 

din diaspora să poată vota prin corespondenţă la alegerile parlamentare din 2016, 

proiectul de lege iniţiat de PNL trebuie adoptat până la 1 noiembrie. Nu pot să nu 

mă întreb de ce această iniţiativă este încă blocată la Comisia de Cod electoral 

când legislaţia electorală a fost deja modificată? De ce pentru legea alegerilor 

locale, legea alegerilor parlamentare, legea finanţării partidelor şi a campaniilor 

electorale şi legea partidelor, reprezentanţii majorităţii parlamentare au reuşit să 

găsească voinţa politică pentru a le vota, dar pentru votul prin corespondenţă 

aceasta a dispărut?! 

În condiţiile în care proiectul votului prin corespondenţă permite exercitarea 

dreptului fundamental la vot, drept încălcat cu premeditare de către Guvern la 



ultimele alegeri prezidenţiale, imobilitatea majorităţii parlamentare pe acest subiect 

nu poate decât să revolte orice cetăţean cu o minimă cultură democratică!  

Sunt profund îngrijorat că, la aproape 26 de ani de la Revoluţie, trebuie să 

reluăm în spaţiul public discuţiile privind drepturile fundamentale pe care 

Constituţia le asigură cetăţenilor români. Mai mult decât atât, evenimentele de la 

alegerile prezidenţiale de anul trecut ne-au arătat în mod clar cum regulile existente 

pot fi cu uşurinţă manipulate atât timp cât contravin intereselor celor de la putere. 

Iar aceasta cu preţul sacrificării principiilor şi normelor democratice! 

Doresc să vă reamintesc că proiectul votului prin corespondenţă a fost 

considerat o prioritate a sesiunii parlamentare trecute şi că există un acord de 

principiu la care au aderat toate partidele parlamentare. Iniţiativa legislativă depusă 

de PNL a avut la bază consultări cu asociaţiile românilor din străinătate şi, prin 

urmare, este agreată de acestea. Cred cu tărie că această lege reprezintă un prim pas 

către rezolvarea problemelor şi umilinţelor la care au fost supuşi românii din 

diaspora. Suntem datori să creăm un cadru legislativ care să nu mai permită 

încălcarea dreptului constituţional de vot! Abuzurile din noiembrie 2014 nu trebuie 

uitate şi, mai ales, nu trebuie repetate!  

Solicit, aşadar, includerea cât mai repede pe Ordinea de Zi a proiectului 

legislativ privind votul prin corespondenţă şi adoptarea acestuia. Doar prin aceste 

acte, PSD-ul şi majoritatea parlamentară pe care o conduce poate demonstra că nu 

continuă pedepsirea şi umilirea cetăţenilor români din diaspora. Românii din afara 

graniţelor ţării nu mai pot fi trataţi în continuare ca cetăţeni de rangul al doilea de 

către actuala putere! 
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