PLUS Diaspora, despre modificarea legislației
electorale: Șase parlamentari la o populație
de peste 5 milioane este o cifră ridicolă, dar la
fel este, în prezent, și numărul 12
PLUS Diaspora atrage atenția Guvernului Orban în privința modificărilor la legea
alegerilor parlamentare, arătând, în cadrul unui comunicat de presă, de ce acestea
nu sunt suficiente pentru a rezolva adevăratele probleme din diaspora.
„Diaspora are nevoie de mai multe secții, nu mai multe zile. Salutăm propunerea Guvernului
de a modifica, în sfârșit, legislația electorală în ce privește Diaspora. Dar e prea puțin, iar
atenția merge în direcția greșită.
Trei propuneri-cheie ar afecta Diaspora: dublarea numărului de senatori și deputați de la șase
(2+4) la 12 (4+8), posibilitatea de a vota pe parcursul a trei zile pentru legislative și votul pe
liste suplimentare indiferent unde au domiciliul cetățenii români.
E fantastic că în sfârșit o parte din inițiativa Oameni Noi, lansată în 2018, este transformată în
realitate. De multă vreme tragem semnale de alarmă despre subreprezentarea Diasporei, prin
scrisori, petiții și ieșiri publice, alături de un număr amplu de organizații și reprezentanți ai
Diasporei. Șase parlamentari la o populație de peste 5 milioane este o cifră ridicolă, dar la fel
este, în prezent, și numărul 12.
Știm că la turul doi de la prezidențiale au votat peste 940.000 de români. Știm că numai în
Marea Britanie avem peste 400.000 de români (care ar putea fi, într-adevăr, reprezentați de 12
parlamentari).
Dar știm că avem peste 1,2 milioane în Italia, aproape 1 milion în Spania și tot așa. Este
dureros de evident că este nevoie de mult mai mulți. Dacian Cioloș a observat că Diaspora a
reprezentant chiar 10% din totalul voturilor la ultimele alegeri. De ce să nu aibă un număr mai
mare de mandate?”, arată PLUS Diaspora în cadrul unui comunicat de presă.
La rândul său, Bogdan Deleanu, coordonator regional PLUS Diaspora, susține că și „mai
problematică este aparenta neînțelegere de către PNL a principalului motiv pentru care
Diaspora a stat mereu la coadă”.
„Nu, nu faptul că nu au putut vota vinerea – o zi în care oricum mare majoritate a românilor

sunt la lucru, ci numărul extrem de mic de secții.
Ca în toată lumea, românii vor continua să voteze majoritar duminica – s-a văzut asta la
prezidențiale, dar densitatea de alegător per secție rămâne imposibilă, cu o medie pe Marea
Britanie de aproximativ 2.371 de alegători/secție.
Ar fi fost mult mai bine dacă banii investiți pe închirierea de spații și plata de personal pentru
cel puțin ziua de vineri și eventual ziua de sâmbătă ar fi mers pe amenajarea de mai multe
secții de votare. Numărul mai mare de secții, împreună cu soluții digitale, dar și identificarea
automată cu CI, introdusă la prezidențiale, este prima soluție de implementat pentru a reduce
cozile Diasporei.
Indiferent ce va fi, așteptăm declanșarea alegerilor anticipate și ne pregătim de campanii de
informare și îndrumare pentru diasporeni. Care, departe sau nu de casă, sunt români și au
toate drepturile să voteze și să fie reprezentați ca atare”, a afirmat Bogdan Deleanu.
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