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APEL

împotriva Discriminării, Încălcării Convențiilor
și a Valorilor Europene
Apel al Adunării Membrilor
ResRO – Restitution und Menschenrechte in Rumänien e.V.
din 31. 10. 2015 la Augsburg

Către Președintele României și
Prim-ministrul României
Semnatarii acestui apel sunt persoane a căror țară de origine este România, persoane afectate de confiscările brutale comuniste, simpatizanții unui stat de drept român.
Rugăm pe Președintele României și pe Prim-ministrul român a acționa pentru dispariția
oricărei discriminări față de persoane a căror țară de origine este România.
Deși România s-a angajat pentru un stat democrat și de drept prin semnarea Convenției Europene a Drepturilor Omului în data de 20 iunie 1994, a Criteriilor Copenhaga în data de 22
iunie 1995 și a ratificării Convenției de la Lisabona în data de 4 februarie 2008, în privința
restituției se calcă în picioare drepturile omului și libertățile fundamentale. Afectați în mod
deosebit sunt persoane ce trăiesc peste hotare, care în cele mai multe cazuri au emigrat
din cauza regimului comunist și care ori au fost excluși de la beneficiile restituției (Legea
112/1995), ori au fost puși în imposibilitate de a beneficia de ele datorită termenelor foarte
scurte (Legea 10/2001 și Legea 247/2005).
Prin cerința neconstituțională a cetățeniei române drept premiză pentru restituire și datorită
imposibilității, conform Legii 1/2009, de a ataca respingerea administrativă în baza dreptului
comun, au fost discriminați total în primul rând persoanele originare din România stabilite în
străinătate, iar proprietatea lor a fost înstrăinată încă odată în perioada postcomunistă prin
jaf legal, deși statul român a declarat confiscările comuniste drept ilegale.
Un apogeu al încălcării constituției române o reprezintă Legea nr. 165/2013. Această lege
stimulează îmbogățirea mafiei imobiliare din anturajul nemijlocit al politicienilor corupți.
Cel mai mare scandal de corupție după 1989 este în legătură cu obstrucționarea restituirii și
s-a manifestat atât pe plan local și central, cât și pe cel al instanțelor. Vătămarea estimată a
statului: peste 4 miliarde de Euro!
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România, un stat UE, nu trebuie să fie un exemplu pentru modul în care oamenii din motive
politice pot fi lipsiți de averea și bunurile lor prin subminarea legii. Raportat la actuala migrație în Europa prin evadare și expulzare, atitudinea României privind proprietatea privată
constituie un semnal disprețuitor față de oameni.
Noi solicităm:
• recunoașterea nerestricționată a dreptului de proprietate a foștilor proprietari.
• restitutio in integrum sau despăgubire la valoarea de piață.
• accesul efectiv al asociaților de proprietari la elaborarea unei noi legi
  de restituire fără termen limită.
• reparația unui nedrept discriminatoriu.
În cazul în care cerințele menționate mai sus nu vor fi îndeplinite, asociația ResRO se vede
nevoită a intreprinde măsuri legale împotriva Guvernului României.
Apelul de față va fi trimis de către asociația ResRO următorilor:
• Ambasadorul Germaniei în România
• Președintele Parlamentului European
• Președintele Comisiei Europene
• Secretarul General al Consiliului Europei
Cu stimă,

Karin Decker-That
președintele asociației

P.S.: Acest apel va fi urmat de o listă cu semnături.
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