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Uniunea Interregionala "Comunitatea Romaneasca din Ucraina", nefiind partid politic, nu poate
depune liste sau crea coaliții la alegerile parlamentare de pe 21 Iulie.

De aceia susținătorii săi au decis sa candideze la alegeri cu Dr. Ion Popescu, asociat onorific al
AP a Consiliului Europei, doar in calitate de independent.

La începutul săptămânii trecute mai mulți reprezentanți din organizațiile locale din cadrul
"Comunității Românești din Ucraina", in special, din regiunea Cernăuți, dar și mulți oameni cu
autoritate din zonă s-au adresat către Ion Popescu sa accepte înaintarea sa la alegerile
anticipate prin metoda "autodesemnării", fiind unul dintre puținii potențiali candidați, care are
pregătirea și experiența necesară, dar și poziția ferma de a dobândi mandatul.

Acesta a acceptat, și a plătit deja cota de participare.

Se așteaptă decizia Comisiei Electorale Centrale privind înregistrarea.

Din păcate, satele românești din raionul Storojineț sunt încadrate împreuna cu raioanele Putila,
Vijnița, Chitmani (acolo șanse sunt minimale, dacă in general mai sunt). Doar Ropcea din
raionul Storijineț a rămas in Circumscripția in care exista o șansa de a înainta un candidat, care
știe și poate apăra interesele românilor din Ucraina. In locul satelor românești in acest colegiu
electoral au fost inclus raionul ucrainofon Sadagura al orașului Cernăuți și satele ucrainene din
raionul Stirojineț - Mihalcea, Cameana, Hlibocioc, Cuciurul Mare, Godilau, Tisauti și Sneaciv,
dar și raioanele Noua Sulița, Herța, Hliboca.

Iată ce afirmă secretarul executiv al UI " Comunitatea Romaneasca din Ucraina", Aurica
Bojescu pe contul său de facebook: "Ne adresam către toți susținătorii noștri. Dacă aveți
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cunoștințe și prieteni in aceste sate (si raioane) Va rugam frumos sa ii contactați și să-i
îmbărbătați să militeze pentru candidatul nostru, care știe a apăra atât princiipiile europene, cât
și interesele adevărate ca stat democratic ale Ucrainei, dar și ale populației băștinașe in zonele
de viețuire tradițională, pentru o integrare europeană, dar cu menținerea specificului nostru
etno-național. Militează pentru neamestecul statului in chestiunile confesionale, pentru
pastrarea sistemului de educație in limba maternă, pt decentralizarea eficientă, dar și pt
deschiderea punctelor de frontiera de la Crasna și Probotesti pt a ajuta la dezvoltarea
infrastructurii transfrontaliere și atragerea in raioanele de frontiera a proiectelor europene. Fiind
raportorul principal al APCE (2008) privind Colaborarea transfrontalieră a recomandat
Consiliului Europei urgentarea elaborării Protocolului Nr 3 la Convenția de la Madrid prin care
comunitățile locale și regionale deja au primit mai multe posibilități pt legături transfrontaliere
directe...Noi ne-am încadrat deja in campanie alături de Dr. Ion Popescu.

Speram și pe susținerea DVS. m In campaniile in care se vor "bate" "capitalul", "partidele
oligarhice", "promisiunile înflorite" ... - ca independent se poate câștiga doar prin metoda "de la
om la om". Dar Bunul Dumnezeu este Mare! Oamenii creștini și cinstiți sunt alături de noi!!!
Susținem și Promovam candidatura Dr. Ion Popescu. Fapte, nu vorbe! Și Doamne Ajută!"
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