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Zeci de persoane au protestat în tăcere, duminică seara, în centrul Sibiului, față de cozile
din Diaspora. Oamenii au purtat în mâini coli albe pe care au scris orașele din străinătate
unde românii au așteptat ore întregi să voteze.

În Diaspora a fost nebunie la multe dintre secțile de vot. S-a așteptat și câte 5-6 ore pentru a
ajunge la urne. S-au făcut repetate solicitări pentru prelugirea programului la secțiile de votare,
însă acest lucru nu a fost posibil. BEC a decis: programul nu poate fi prelungit, indiferent de
situație. Mulți dintre alegătri nu au putut să-și exercite dreptul de vot în aceste condiții. Sibienii
nu au rămas indiferenți în fața acestei situații.
Câteva zeci de persoane au protestat în tăcere, în fața sediului PSD din Sibiu, situat în centrul
orașului, purtând în mâini coli albe pe care au scris numele orașelor din străinătate, dar și din
țară, unde românii au așteptat ore în șir să voteze.
„Gratz, Nurnberg. Băile Felix, Luxemburg, Luton, Lille, Malmo, Verona, Zurich, Roma, Munchen,
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Berlin, Oslo, Viena, Lion, Padova”, au scris sibienii pe coli albe.
În Sibiu, la ora 21.00, prezența la urne înregistra 55,08% la alegerile europarlamentare și
51,69% la referendum.
Întrebat despre situația din Diaspora, președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că în
străinătate alegerile au fost organizate de ambsadaori, iar în cazul a trei țări unde au fost cozi
mari, ambsadorii au fost numiți de Klaus Iohannis și Dacian Cioloș atunci când acesta din urmă
a fost premier.
"În Diaspora alegerile le organizează ambasadele, adică ambasadorii. Și vorbim de 3 țări unde
au fost cozi mari, Spania, Italia, Marea Britanie. Aici, ambasadori numiți de Iohannis și Cioloș
erau obligați să se organizeze, nu astăzi, nu ieri, ci în toate zilele trecute, să îi informeze pe toți
românii din țările respective unde sunt amplasate toate secțiile de vot, pentru că nu ministrul
Meleșcanu trebuie să stea în fiecare ambasadă, ci ambasadorii", a declarat Liviu Dragnea, la
sediul PSD.
Acesta a mai spus că Guvernul nu poate fi învinuit pentru rândurile din fața secțiilor de vot din
străinătate. "Nu poate să spună cineva că Guvernul în ansamblul lui a decis să fie cozi în
Diaspora. Guvernul a făcut tot ce i s-a cerut de către ambasade, unde au solicitat să fie
înființate secții de vot, acolo s-au înființat. Din câte am aflat nu a existat nici o solicitare din nici o
țară care să nu se organizeze secții de vot, așa cum au cerut ambasadele", a afirmat liderul
PSD.
sursa Mediafax
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