APEL pentru dreptul nostru la vot prin corespondenta
Apelul a fost difuzat prin ARO info la 20 ianuarie 2015

Dragi conationali români din diaspora si din Basarabia,
La numai trei saptamani de la scrutinul prezidential din 16.11.2014, Parlamentul României a respins votul
prin corespondenta: alianta de stanga cu vot negativ si PNL-ul, chiar partidul actualului Presedinte,
cu abtinere in corpore de la vot! http://www.mediafax.ro/politic/votul-prin-corespondenta-respins-cameradeputatilor-a-votat-impotriva-proiectului-13710962
"Alesii" au sfidat aportul hotarator al votului nostru la alegerea de la 16.11.2014 si nu numai: diaspora a adus
dupa 1989 mai multa valuta in tara decât investitorii straini. Ca prim pas puteti semna petitii online,
de ex. http://www.petitieonline.com/dorim_vot_prin_corespondenta_pentru_romanii_din_diaspora
Insa in fata masivei desconsiderari a electoratului din strainatate prin respingerea acestei legi, va invitam la
prima, poate nu si la ultima, demonstratie de protest in fata Consulatului României de la Bonn,
sâmbata 24 Ianuarie 2015, intre orele 11 si 13, comemorand cu acest prilej si marele eveniment al Unirii.
Vom cere pasnic reprezentantilor nostri din parlament sa legifereze votul prin corespondenta cu incepere
de la urmatoarele alegeri (parlamentare). Nu acceptam sa fim din nou umiliti rusinos de alesii nostri ca la
alegerile prezidentiale din 16.11.14.
Facem apel la toti cetatenii români care voteaza la Bonn sa participe la demonstratia de la 24 Ianuarie ora 11:00
din fata consulatului; acordul pentru demonstratie a fost obtinut de organizatori de la Ordnungsamt Bonn.
Îndemnam asociatiile din Germania sa preia actiunea pe lânga celelalte consulate.
Mai ales, rugam pe toti cei activi si efectivi pe retelele de socializare sa difuzeze acest apel.
Cerem dreptul sa ne putem vota civilizat reprezentantii, care sa ne dea macar speranta ca putem
reveni si munci in tara noastra, nu numai a lor !
La buna vedere la Bonn!
Organizatori de la ARO Asociatia Românilor.../Rumänischer Verein im Frankfurter Raum:
prof. Ion Ungureanu din Pfungsstadt, https://www.youtube.com/watch?v=a4uwK-BYTbE&feature=youtu.be
dr. dr. Florin Matrescu din Essen, http://www.ziaristionline.ro/2011/10/11/vocea-exilului-despre-holocaustul-rosu-tismaneanumaries-securism-si-masonerie-interviu-cu-dr-florin-matrescu/

Asociaţia Românilor din Rin-Main pentru Cultură şi Artă
ARO
www.aro-rhein-main.de
Rumänischer Kulturverein im Rhein-Main-Gebiet e. V.
Consiliul ARO 2015:
Carmen Adam (presedinte), Mona Havas (finante), dr. Adriana Marinescu (vicepresedinte),
Brandusa Massion (secretar), Antuanela Moraru-Fink, Dan Eugen Munteanu, dr. Gh. Olteanu

