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        Bucureşti, 28 Ianuarie 2011 

 
 

Comunicat de presă 
 

Cu privire la proiectul de lege privind procedura de vot prin corespondenţă a 
cetăţenilor cu domicliul sau reşedinţa în altă ţară iniţiat de către Ministerul 

Afacerilor Externe 
 
1) Din punct de vedere al procedurii urmate de către MAE, aducem la cunostinţa acestuia 
faptul că procesul de consultare trebuie să fie unul efectiv şi nu o bifare formală a 
unui text de lege. Ca atare, dezbaterea anunţată de către Ministerul Afacerilor 
Externe în data 27 ianuarie 2011 după amiaza pentru a doua zi,  respectiv 28 
ianuarie 2011 la ora 10, având ca obiect discutarea acestui proiect de lege, nu este 
conformă cu dispoziţiile Lg.52/2003 privind organizarea unei întâlniri publice la 
solicitarea persoanelor interesate. Această lege prevede că intalnirea publică 
solicitată trebuie organizată în cel mult 10 zile. Textele de lege trebuie însă 
interpretate cu bună credinţă, astfel încât să producă efectele juridice urmărite de 
legiuitor. În consecinţa, anunţarea unei astfel de întâlniri la cateva ore distanţă, este 
de natură să împiedice participarea informată a publicului în procesul de adoptare a 
actelor normative, public care nu îşi poate pregati programul de participare în mod 
corespunzator. 

 
2) Din punct de vedere al fondului, acest proiect de lege reglementează o procedură de 
vot care nu prezintă nici un fel de garanţie cu privire la identitatea persoanei care a 
votat, secretul votului, corectitudinea votului şi nu conţine nici un fel de măsuri anti 
fraudă, în sensul că nu există nici o garanţie a faptului că buletinele de vot primite 
prin poştă pe care s-a aplicat un autocolant sunt cele luate în considerare la 
numaratoare şi înscrise în procesele verbale. De asemenea, nu există nici un fel de 
garanţie că buletinele de vot vor fi primite în timp util prin poştă, existând riscul 
pierderii unui numar mare de buletine de vot ajunse prea târziu. 
 

Solicităm Ministerului Afacerilor Externe să ia în calcul şi posibilitatea 
votului electronic precum şi studiile făcute, cu ajutorul românilor din diaspora 
privind modalităţile de vot, de către diferite organizaţii ale tinerilor şi prezentate la 
finalul anului 2010 de către acestea. 
  
 
Persoană de contact: Av. Cătălina Rădulescu, tel. 0745138165 

 


