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Partidul Național Liberal consideră că introducerea VOTULUI prin CORESPONDENȚĂ este 

imperios necesară pentru garantarea deplină a dreptului de vot al tuturor românilor. 

Aceasta reprezintă o obligație a statului român, a Parlamentului, care trebuie să-și 

îndeplinească rolul de unică autoritate legiutoare și să materializeze în lege drepturile 

prevăzute în Constituție.  

Având în vedere că: 

1. VOTUL prin CORESPONDENȚĂ reprezintă un angajament rezultat din alegerile 

prezidențiale, luat atât de către președintele Klaus Iohannis, cât și de Partidul Național 

Liberal,  

2. VOTUL prin CORESPONDENȚĂ a făcut obiectul consultărilor de la Palatul Cotroceni, de la 

începutul acestui an, care trebuia implementat în sesiunea parlamentară care s-a încheiat la 

finalul lunii iunie, 

3. VOTUL prin CORESPONDENȚĂ reprezintă modalitatea de a garanta pe deplin exercitarea 

unui drept fundamental pentru care PNL a militat în permanență, consecvent cu identitatea 

sa istorică, și care este în fapt temelia oricărei democrații, 

4. Partidul Național Liberal a depus, în Parlament, la începutul lunii martie, proiectul de lege 

cu privire la VOTUL prin CORESPONDENȚĂ, pregătit împreună cu organizațiile din Diaspora și 

din țară, dar și cu experți din partea Autorității Electorale Permanente, 

5. Partidul Social Democrat și Victor Ponta s-au opus permanent, în Parlament, adoptării cu 

celeritate a proiectului de lege privind VOTUL prin CORESPONDENȚĂ,  blocând dezbaterile, 
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6. Au trecut mai bine de nouă luni de la alegerile prezidențiale din 2014, când dreptul la vot 

al cetățenilor români din Diaspora a fost blocat în mod intenționat de candidatul Victor 

Ponta, iar abuzurile Guvernului Ponta față de românii din Diaspora, pe care i-a umilit, au 

ajuns subiect de știri în toată lumea, 

7. Au trecut mai bine de două luni de la moțiunea de cenzură depusă de Partidul Național 

Liberal pe tema blocării de către Guvernul Ponta a votului românilor din străinătate, dar și a 

votului celor din țară, prin încălcarea legii și blocarea alegerilor parțiale, 

8. Proiectul Legii VOTULUI prin CORESPONDENȚĂ trebuie să fie adoptat până cel mai târziu 

la începutul lunii noiembrie pentru a putea fi aplicat la viitoarele alegeri parlamentare,  

9. Începutul noii sesiuni parlamentare trebuie să aducă o mobilizare reală, în ritm accelerat, 

a tuturor forțelor politice, pentru adoptarea Legii VOTULUI prin CORESPONDENȚĂ, 

instrument folosit în toate democrațiile consolidate. 

10. Românii care muncesc și trăiesc în străinătate trebuie să aibă asigurate aceleași drepturi 

ca și cei din țară, în condițiile în care și ei sunt la fel de implicați ca fiecare dintre noi în 

participarea politică și civică și contribuie activ la dezvoltarea economică a statutului român, 

 

Partidul Național Liberal adoptă următoarea REZOLUȚIE: 

Partidului Național Liberal consideră că Legea VOTULUI prin CORESPONDENȚĂ reprezintă o 

atât o datorie a întregii clase politice față de milioanele de compatrioți care locuiesc și 

lucrează în străinătate, cât și un drept de care acești români sunt în continuare privați.  

Din aceste considerente, PNL solicită tuturor partidelor parlamentare să își exprime public 

poziția față de necesitatea adoptării în regim de urgență a Legii VOTULUI prin 

CORESPONDENȚĂ. 

Partidul Național Liberal face un apel ultimativ către toate partidele parlamentare să dea 

dovadă de responsabilitate față de românii din Diaspora și să se voteze, în această sesiune 

parlamentară, Legea VOTULUI prin CORESPONDENȚĂ.  
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Actul normativ trebuie să fie adoptat de Parlament până la 1 noiembrie a.c., astfel încât 

România să-l poată aplica cu succes la alegerile parlamentare din 2016. 

Partidul Național Liberal își afirmă deschiderea față de orice contribuții pentru 

îmbunătățirea proiectului de lege depus în Parlament, pe care le consideră binevenite. PNL 

atrage atenția, însă, asupra faptului că este singurul proiect redactat printr-o reală 

consultare cu asociațiile românilor din străinătate și, de aceea, chiar dacă este perfectibil, 

conține prevederi care sunt agreate cu cei care vor beneficia de facilitățile legii. 

 

Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal 

 

 


