Preşedintele Iohannis a promulgat legea privind votul anticipat şi prin corespondenţă pentru românii din s
Written by Administrator
Wednesday, 24 July 2019 01:20 -

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat marţi legea privind votul anticipat şi prin
corespondenţă pentru românii din străinătate.
"Promulg astăzi, aici, acum legea care ar trebui să le asigure românilor din străinătate
posibilitatea să îşi exercite dreptul de vot fără să mai fie nevoiţi să aştepte ore în şir la coadă şi
fără să se teamă că nu vor putea să voteze până la închiderea urnelor", a spus şeful statului, la
ceremonia de semnare a Acordului Politic Naţional pentru consolidarea parcursului european al
României de către reprezentanţii UDMR şi ai Grupului minorităţilor naţionale.
El a precizat că legea introduce votul anticipat, permite votul prin corespondenţă şi reprezintă
"un prim pas menit să creeze condiţii pentru exercitarea acestui drept de către toţi cetăţenii
aflaţi la rând şi în secţia de votare chiar şi după ora 21,00".
În acest context, Iohannis a solicitat Guvernului, în special Ministerului Afacerilor Interne şi
Ministerului Afacerilor Externe, Autorităţii Electorale Permanente şi Ministerului pentru Românii
de Pretutindeni să dea dovadă de maximă responsabilitate pentru punerea în aplicare a legii şi
pentru organizarea în bune condiţii a votului.
De asemenea, şeful statului a făcut apel la parlamentarii români de diaspora, la partidele
politice, la asociaţiile de români din diaspora, la membrii corpului diplomatic, la societatea civilă,
dar şi la mass-media să informeze populaţia cu privire la noile prevederi ale legii.
"Autorităţile statului cu atribuţii în domeniu au obligaţia şi responsabilitatea de a pune în aplicare
aceste măsuri, cu bună-credinţă, pentru a se asigura că toţi cetăţenii români pot vota atât în
ţară, cât şi în străinătate", a subliniat Iohannis.
Potrivit şefului statului, crearea unui cadru legislativ pentru exercitarea în bune condiţii a unui
drept fundamental, cum este dreptul la vot, reprezintă un prim efect al Acordului Politic,
menţionând că urmează interzicerea amnistiei şi graţierii pentru corupţi şi stoparea practicii
abuzive a emiterii ordonanţelor de urgenţă.
"Acestea sunt doar premisele pentru reconstruirea instituţiilor supuse, din 2016 încoace, unui
permanent asalt din partea PSD şi ALDE", a afirmat Iohannis.
Preşedintele a mai susţinut că votul din 26 mai de la referendum îi obligă pe semnatarii
Acordului Politic la responsabilitate.
"Indiferent de obstacole, nu avem voie să ne oprim din acest drum decis de cetăţeni", a precizat
Iohannis. AGERPRES
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