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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru comunităţile de români 

din afara graniţelor ţării 

 

 
 

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 

 
Adresată:  Domnului Bogdan Lucian AURESCU, ministru al Afacerilor Externe 
De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 17/11/2020 
Obiectul întrebării: Propunerile MAE de reducere drastică a numărului secțiilor 
de votare pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în afara granițelor 
țării. 
 
Stimate domnule ministru, 
 
Potrivit prevederilor Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității 
Electorale Permanente, cuprinse în alineatul (5) din articolul 23, „începând cu a 
cincisprezecea zi din perioada electorală până cel mai târziu cu 20 de zile 
înaintea datei votării, Ministerul Afacerilor Externe comunică Autorității Electorale 
Permanente, în mod eșalonat, propunerile misiunilor diplomatice și oficiilor 
consulare privind sediile secțiilor de votare din străinătate prevăzute la alin. (1)-
(4), de îndată ce acestea sunt finalizate”.  
 
Aceeași lege, la alineatul (6)  din articolul 23, prevede că „Lista prevăzută la alin. 
(5) va fi însoțită de următoarele documente: 
 
a) sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice și oficiile consulare; 
b) sinteza consultărilor cu persoane care reprezintă cetățeni români aflați în 
străinătate și criteriile utilizate pentru selecția acestora; 
c) notă justificativă privind cazurile în care nu vor mai fi organizate secții de votare 
organizate la alegeri anterioare, dacă este cazul; 
d) notă logistică privind fiecare local de vot, conform modelului stabilit de 
Autoritatea Electorală Permanentă; 
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e) informațiile furnizate de autoritățile străine competente privind numărul 
cetățenilor români cu domiciliul, reședința sau alte forme de înregistrare în 
străinătate, defalcat pe state”. 
 
Observăm din ultimul comunicat la temă1 că ieri, 16 noiembrie 2020, Ministerul 
Afacerilor Externe (MAE) a transmis către Autoritatea Electorală Permanentă, în 
conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 208/2015, propuneri pentru 
organizarea a 748 de secții de votare în străinătate la alegerile pentru Senat și 
Camera Deputaților din acest an, în urma centralizării propunerilor misiunilor 
diplomatice și oficiilor consulare ale României. 
 
Astfel, propunerile MAE privind organizarea secțiilor de votare sunt următoarele: 
Spania (140 de secții, față de 143 organizate la alegerile prezidențiale din 2019), 
Italia (137 de secții, față de 142 organizate la alegerile prezidențiale din 2019), 
Germania (61 de secții, față de 80 organizate la alegerile prezidențiale din 2019), 
Marea Britanie (50 de secții, față de 72 organizate la alegerile prezidențiale din 
2019), Franța (48 de secții, față de 50 organizate la alegerile prezidențiale din 
2019), S.U.A. (36 de secții de votare, față de 38 organizate la alegerile 
prezidențiale din 2019), Republica Moldova (30 de secții, față de 37 organizate la 
alegerile prezidențiale din 2019), Belgia (19 secții de votare, față de 23 
organizate la alegerile prezidențiale din 2019), Austria (17 secții, la fel ca la 
alegerile prezidențiale din 2019), Irlanda (16 secții, la fel ca la alegerile 
prezidențiale din 2019), Olanda (15 secții, față de 25 organizate la alegerile 
prezidențiale din 2019), Grecia (11 secții, la fel ca la alegerile prezidențiale din 
2019), Norvegia (10 secții, la fel ca alegerile prezidențiale din 2019), Danemarca 
(10 secții, față de 12 organizate la alegerile prezidențiale din 2019), Portugalia (9 
secții, la fel ca la alegerile prezidențiale din 2019), Canada (7 secții, față de 9 
organizate la alegerile prezidențiale din 2019), Elveția (7 secții, față de 8 
organizate la alegerile prezidențiale din 2019), Australia și Noua Zeelandă (7 
secții, la fel ca la alegerile prezidențiale din 2019), Ungaria (7 secții, față de 6 
organizate la alegerile prezidențiale din 2019) și Finlanda (4 secții, față de 3 
organizate la alegerile prezidențiale din 2019).  
 
Constatăm că aceste propuneri formulate de către MAE vizează o diferență totală 
de -79 de secții de votare, dintre care +1 secție de votare în Ungaria și -80 de 
secții de votare în restul statelor lumii. 
 
Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm respectuos să ne transmiteți 
într-un timp cât mai scurt posibil: 

• sinteza consultărilor cu misiunile diplomatice și oficiile consulare; 

• sinteza consultărilor cu persoanele care reprezintă cetățeni români aflați în 
străinătate și criteriile utilizate pentru selecția acestor persoane; 

• notele justificative privind toate cele 80 de cazuri în care nu vor mai fi 
organizate secții de votare organizate la alegeri anterioare; 

                                  
1 MAE a înaintat către AEP propunerea de organizare a 748 de secții de votare în străinătate la alegerile parlamentare din 5 și 
6 decembrie 2020 http://www.mae.ro/node/54183?fbclid=IwAR30rHnEG78yr9tUdFUB9XEoiY3DeCj53M9LpexqEHA-
77mimoifK9_tevc  

http://www.mae.ro/node/54183?fbclid=IwAR30rHnEG78yr9tUdFUB9XEoiY3DeCj53M9LpexqEHA-77mimoifK9_tevc
http://www.mae.ro/node/54183?fbclid=IwAR30rHnEG78yr9tUdFUB9XEoiY3DeCj53M9LpexqEHA-77mimoifK9_tevc
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• informațiile furnizate de autoritățile străine competente privind numărul 
cetățenilor români cu domiciliul, reședința sau alte forme de înregistrare în 
străinătate, defalcat pe fiecare dintre state. 

         Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul dumneavoastră, în scris, Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării.  
 
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
 
Cu respect, 
 

                                PREŞEDINTE, 
                                Deputat Constantin CODREANU 

 

 




