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Robert Tudorache: Prin MarÈ™ul împotriva Abuzurilor, ALDE transmite cÄƒ se va lupta pentru ca românii sÄƒ fie
respectaÈ›i în România È™i în Europa

Peste 100 de membri ALDE PiteÈ™ti au fost prezenÈ›i la MarÈ™ul împotriva Abuzurilor de la BraÈ™ov. La eveniment au p
alÈ›i 6000 de reprezentanÈ›i ALDE din È›arÄƒ È™i din BraÈ™ov. ALDE PiteÈ™ti a fost condus de secretarul de stat Rober
candidat ALDE la alegerile europarlamentare, de preÈ™edintele ALDE ArgeÈ™, vicepreÈ™edintele CJ ArgeÈ™ Simona Br
È™i, desigur, de vicepreÈ™edintele ALDE, chestorul Camerei DeputaÈ›ilor, Andrei Gerea.

"ALDE a organizat MarÈ™ul împotriva Abuzurilor la BraÈ™ov pentru cÄƒ aici a început lupta pentru democraÈ›ie. Lupta p
trÄƒi într-o È›arÄƒ unde sistemul opresiv sÄƒ nu mai existe. AstÄƒzi, vedem cÄƒ cei care au fost torÈ›ionari sunt recompensa
funcÈ›ii înalte È™i cu pensii grase, în timp ce aceia care au fost bÄƒgaÈ›i în închisori pentru cÄƒ nu au renunÈ›at la princip
democratice, liberale sunt umiliÈ›i de foÈ™ti securiÈ™ti sau de urmaÈ™ii securiÈ™tilor. AstÄƒzi, vedem cÄƒ procurorii È™
serviciile de informaÈ›ii, cÄƒ È™i-au fÄƒcut protocoale secrete ca sÄƒ fileze È™i sÄƒ asculte cu anii oameni de afaceri È™
politici.

Acest MarÈ™ împotriva Abuzurilor este un semnal cÄƒ ALDE nu se va opri din lupta pentru apÄƒrarea drepturilor È™i libe
cetÄƒÈ›enilor. Pentru acest lucru am venit în stradÄƒ. Am vrut sÄƒ transmitem cÄƒ noi suntem liberali în esenÈ›Äƒ È™i vom
valorile liberalismului. Am vrut sÄƒ le transmitem oamenilor care au plÄƒtit dobânzi duble faÈ›Äƒ de alÈ›i cetÄƒÈ›eni europ
aceleaÈ™i bÄƒnci cÄƒ nu vom mai permite acest lucru. Am vrut sÄƒ le transmitem oamenilor cÄƒ ne vom lupta ca tinerii noÈ
aibÄƒ aceleaÈ™i drepturi È™i oportunitÄƒÈ›i ca ceilalÈ›i tineri pentru cÄƒ vrem ca ei sÄƒ rÄƒmânÄƒ în È›ara noastrÄƒ. A
românilor cÄƒ vom lupta pentru ca românii sÄƒ munceascÄƒ în È›arÄƒ pe salarii decente, iar cei care lucreazÄƒ afarÄƒ sÄƒ
apÄƒrate drepturile. Am intervenit în cazul abuzurilor pe care Austria dorea sÄƒ le facÄƒ în privinÈ›a alocaÈ›iilor românilor
face în continuare atunci când drepturile românilor vor fi încÄƒlcate. ALDE este partidul care va lupta permanent pentru ca
România sÄƒ devinÄƒ a È™aptea putere în Europa. Pentru ca românii sÄƒ trÄƒiascÄƒ în bunÄƒstare în È›ara noastrÄƒ È™
respect în Europa", a precizat Robert Tudorache.
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