Și ambasadorul României în Austria, Bogdan Mazuru, cere scuze pentru votul defectuos din 26 mai
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Vineri, 31 mai, ambasadorul României în Austria, Bogdan Mazuru, a publicat un comunicat
adresat alegătorilor români din 26 mai, preluat de Romanian Global News.

Dragi cetățeni români din Austria,

Îmi pare foarte rău că nu toți cei dintre dumneavoastră care au dorit să voteze la 26 mai 2019
au putut face acest lucru în secțiile de votare din Austria. Deși am avut mai multe secții de
votare decât la alegerile precedente, acestea nu au făcut față numărului mare de alegători,
inclusiv din cauza procedurii foarte greoaie de vot, cu două liste electorale care trebuiau
completate de mână și trei buletine de vot. Am cerut prelungirea programului de vot pe 26 mai,
dar, așa cum știți, cererea nu a fost aprobată de către Biroul Electoral Central.

Toți colegii mei au fost implicați în procesul electoral, ca membri ai secțiilor de votare, operatori
de tabletă sau ca personal de sprijin. Ei au făcut tot ce era omenește posibil ca să voteze cât
mai mulți dintre dumneavoastră, lucrând în condiții grele și sub presiune, fără întrerupere. Le
sunt recunoscător și le mulțumesc lor și tuturor celor care au făcut parte din secțiile de votare.

Dreptul de vot al fiecăruia este esențial și trebuie să fie asigurat pentru românii din străinătate
printr-o procedură de vot cât mai accesibilă. Am așteptat până astăzi cu mesajul meu către
dumneavoastră, pentru că am dorit, împreuna cu colegii mei din ambasada, sa analizam ce s-a
întâmplat și să propunem cele mai bune soluții. Am trimis aceste propuneri către București, așa
cum, de altfel, au făcut-o toți ambasadorii care s-au aflat în situații similare.

Am ajuns la concluzia că, la numărul foarte mare de cetățeni români care trăiesc în țări
europene, votul exclusiv în secții nu mai face față. De aceea, am propus deja ca, începând cu
următoarele alegeri, acesta sa fie înlocuit sau completat cu votul electronic sau votul prin
corespondență. Astfel, va putea fi asigurat fiecărui cetățean român, indiferent unde locuiește,
votul simplu și rapid.
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Îmi doresc din toată inima ca sistemul de vot să fie reformat, astfel încât cetățenii români să
poată vota de oriunde ar locui și fără a sta la cozi.

Cu cele mai bune gânduri, Bogdan Mazuru, ambasadorul României în Austria
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