
ASOCIAŢIA SENS CIVIC 
str. General Nicolae Dăscălescu nr. 400  
Piatra Neamţ, jud Neamţ; C.I.F.: 29930036 
Nr. ____ / _______________ 
 

Către:             Ministerul Afacerilor Externe 

Biroul Electoral Central, 

Biroul Electoral nr. 48 pentru Străinătate 

Autoritatea Electorală Permanentă 

În atenția: Domnului Teodor Meleșcanu, Ministrul Afacerilor Externe, 

Doamnei Veronica Năstasie, Președintele Biroului Electoral Central 

Domnului Iulian Panait, Președintele B.E. nr. 48 pentru Străinătate 

Doamnei Ana Maria Pătru, Președintele Autorității Electorale Permanente 

 
Subscrisa Asociația Sens Civic, cu sediul social în Piatra Neamț, str. General Nicolae 

Dăscălescu, nr. 400, reprezentată de Andrei Carabelea, în calitate de președinte, în temeiul 
Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, va aduc la 
cunostinta urmatoarele: 

Ne exprimăm îngrijorarea asupra încălcării unui drept fundamental prevăzut în 
Constituția României la Articolul 36: Dreptul de vot . 

Îngrijorarea noastră este legată de modul de organizare a votului pentru alegerile 
prezidențiale la secțiile de votare din străinătate, turul I si II, acolo unde nu s-au asigurat un 
număr suficient de cabine de vot, ștampile și personalul aferent. Pe lângă inconvenientele 
susmenționate se adaugă faptul că unii reprezentanți ai partidelor politice nu s-au prezentat la 
secțiile de vot arondate, îngreunând intenționat procesul de votare. 

Vă punem în vedere faptul că, în contextul acelorași norme legislative,  au mai existat 
situații în care programul de votare a fost prelungit după ora 21.00.  

Menționăm că articolul 46, din Legea 370/2004 privind alegerea Președintelui 
României, care stipulează că programul de votare se încheie la ora 21.00 nu poate limita 
dreptul la vot prevăzut în articolul 36 din Constituție și în Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului.  

În aceste condiții, solicităm: 
- prelungirea programului de votare pentru secțiile de votare din străinătate astfel 

încât toți cetățenii români care s-au prezentat în vederea exercitării dreptului de vot să 
își poată exprima opțiunea. 

- Să ne comunicați astăzi 16.11.2014 ce măsuri ați luat pentru fluidizarea 
procesului de votare, având în vedere probleme majore semnalate în primul tur de 
scrutin și care este gradul acestora de realizare 
 

 
Asociația Sens Civic 

Președinte 
Andrei Carabelea 


