Dragi prieteni,
Membrii Consiliului Unirii multumesc celor care ati raspuns invitatiei si ati participat la
conferinta de presa oferita la Bucuresti, in incinta Hanului Manuc. Cei care au fost invitati
si nu au reusit sa ajunga, speram ca o vor face data viitoare, cind vor fi anuntati in legatura
cu asta.
Va trimitem doua linkuri cu articole despre conferinta de presa de la Bucuresti.
http://www.consiliul-unirii.ro/2012/04/22/participantii-despre-conferinta-consiliului-unirii-de-labucuresti/
http://www.consiliul-unirii.ro/2012/04/24/consiliul-unirii-la-bucuresti-mai-mult-decit-oconferinta-de-presa-exemple-video-de-demnitate-cu-m-druc-v-craciun-gen-mircea-chelaru/
Va trimitem, atasat, un lnk unde este un comunicat de presa despre constituirea Consiliului
Teritorial Orhei, prin efortul patriotilor romani unioniosti de acolo.
http://www.consiliul-unirii.ro/2012/04/22/comunicat-de-presa-la-orhei-a-fost-constituitconsiliul-teritorial-al-unirii/
Va trimitem comunicatul de presa despre sedinta tradiotionala a membrilor activi din
Basarabia-Chisinau, de la 26 aprilie.
Va asteptam la actiunile d ela Chisinau pe 13 si 16 mai.
Toti oamenii de buna credinta sunt asteptati la actiunile de demnitate nationala de pe 13 si
16 mai
Joi, 26 aprilie, a avut loc şedinţa tradiţională a membrilor activi ai Consiliului Unirii, la care au
participat mai multe persoane. S-a discutat despre conferinta de presa oferita la Bucuresti pe 19
aprilie 2012 si despre actiunile pe care le va intreprinde Consiliul Unirii in viitorul apropiat. Este
vorba de manifestarile consacrate implinirii celor 200 de ani de la dezmembrarea Tarii Moldovei
in urma razboiului ruso-turc din 1812 si raptul unei parti de teritoriu de catre Imperiul Rus.
Astfel, pe data de 8 mai reprezentanti ai Consiliului Unirii vor oferi o conferinta de presa in
legatura cu programul la care vor participa membrii si simpatizantii entitatilor componente ale
Consiiliului Unirii. Este vorba de un Mars pentru comemorarea vicitimelor celor doua sute de ani
de ocupatie ruso-sovietica, actiune care va incepe intre 13.00 si 14.00 in Piata Marii Adunari
nationale, organizatorii si responsabilii de aceasta manifestare fiind Asociatia Veteranilor
Razboiului 1992 “Tiras-Tighina” si Forul Democrat al Romanilor. Marsul va trece pe linga
Ambasadele rusa, turca si franceza si se va indrepta spre Teatrul de Vara, unde va avea loc o
ampla manifestare national-patriotica romaneasca.
S-a convenit ca pe 16 mai sa aiba loc o retragere cu torte si o defilare cu luminari incepind cu
Parcul Valea Morilor in perimetrul strazilor Mihai Cogalniceanu şi Alexei Mateevici, de unde
coloana va merge spre Ambasada Romaniei pe strada Puskin şi va ajunge in Piata Marii Adunari
nationale, unde va comemora evenimentul trist produs acum 200 de ani.
In urmatoarele saptamini membrii Consiliului Unirii vor actiona pentru a face cunoscute aceste
manifestari preconizate si a-i invita pe toti sa participe, ele insemnind o manifestare de

demnitate nationala si de vrere unionista a romanilor de pretutindeni. Sunt asteptati si romanii
din Romania, sa fie alaturi de romanii basarabeni.
Serviciul de presa al Consiliului Unirii

