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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 
Domnului Constantin-Florin MITULEȚU-BUICĂ, președinte al  
Autorității Electorale Permanente  

De către:   Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru       
                  comunităţile de români din afara graniţelor ţării 

Data: 23/11/2020 

Obiectul întrebării: Asigurarea cu echipamente electronice (tablete) și cu 
echipamente de protecție (măști, viziere, mănuși etc.) a membrilor birourilor 
secțiilor de votare de peste hotare la scrutinul parlamentar din 5-6 decembrie 
2020.  

 

 

Stimate domnule ministru, 

Stimate domnule președinte, 

 

Având în vedere termenul scurt care a mai rămas până la exercițiul popular de 

alegere a Camerei Deputaților și Senatului României, experiența ultimului scrutin 

prezidențial, reducerea substanțială a numărului secțiilor de votare din 

circumscripția electorală nr. 43 pentru cetățenii români cu domiciliul legal sau 

reședința peste hotare, precum și situația sanitară deosebită determinată de 

pandemia de coronavirus, vă rugăm respectuos ca, în timpul rămas până la 

scrutinul parlamentar din 5-6 decembrie 2020, să ne transmiteți un răspuns 

coordonat cuprinzând informații cu privire la: 

a) asigurarea membrilor birourilor secțiilor de votare din afara granițelor țării 

(circumscripția electorală nr. 43) cu echipamente electronice (tablete), 

întrucât la ultimele alegeri prezidențiale nu toți operatorii membri în 

birourile secțiilor de votare au fost asigurați cu asemenea echipamente. Vă 

rugăm să specificați care este, în comparație cu ultimul scrutin 
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prezidențial, numărul total de asemenea echipamente puse la dispoziția 

operatorilor membri în birourile secțiilor de votare din circumscripția 

electorală nr. 43; 

b) asigurarea membrilor birourilor secțiilor de votare din afara granițelor țării 

(circumscripția electorală nr. 43), pe spezele statului român, cu 

echipamente/mijloace sanitare de protecție (măști, viziere, mănuși etc.) în 

cantități suficiente, în vederea evitării/reducerii riscului de contaminare cu 

virusul SARS-CoV-2 (coronavirusul din Wuhan). Vă rugăm să specificați 

numărul total de exemplare pe fiecare tip de echipament/mijloc de 

protecție; 

c) costurile echipamentelor/mijloacelor sanitare de protecție (măști, viziere, 

mănuși etc.) puse la dispoziția membrilor birourilor secțiilor de votare din 

afara granițelor țării (circumscripția electorală nr. 43), pe spezele statului 

român, cu ocazia scrutinului parlamentar din 5-6 decembrie 2020. 

Vă rugăm să transmiteți răspunsul coordonat, 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 deosebit respect, 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat Constantin CODREANU 




