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13.09.2012 

Opinia Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO) 

cu privire la întrunirile publice planificate pentru data de 16.09.2012 în centrul Chişinăului 

 
1. CONCLUZII: 

 

1. Întrunirile declarate de „Acţiunea 2012” (Academia de Ştiinţe spre Scuarul teatrului Operei şi 

Balet) şi Partidul „Patrioţii Moldovei” (PMAN) au respectat termenul şi procedura legală de 

notificare
i
; Scopurile declarate urmărite de cele 2 întruniri sunt legale şi nu contravin art 8. al 

Legii privind întrunirile
ii
 şi prin urmare nu există temei pentru interzicerea lor; 

2. Regretăm expunerile inadecvate a unor politicieni în sensul restricţionării şi interzicerii 

desfăşurării întrunirilor paşnice cu mesaje deranjante pentru unele categorii de persoane – 

chemări la restricţionare neconforme art. 11 al Convenţiei Europene a drepturilor Omului şi a 

Legii cu privire la întruniri; 

3. Regretăm iniţiativa legislativă a Partidului Socialiştilor de a interzice desfăşurarea 

întrunirilor publice paşnice care au ca scop expunerea opiniei de ordin politic şi constituţional, 

salutăm hotărîrea Cabinetului de Miniştri din 10.09.2012 care respinge iniţiativa legislativă 

a Partidului Socialiştilor, 

4. Regretăm prezenţa în spaţiul public şi virtual al chemărilor şi expunerilor a unor 

personaje afiliate PSD-ului, dar nu numai, care cultivă acţiuni violente şi nedemocratice 

privitor la desfăşurarea întrunirilor paşnice, chemînd la împiedicarea desfăşurării întrunirilor 

paşnice care exprimă opinii incomode acestora, totodată folosind în mod fals paravanul 

intereselor naţionale,   

5. Mesajul şi participanţii la Festivalul etniilor nu au fost în măsură să afecteze în vreun fel 

desfăşurarea celorlalte două întruniri; Salutăm modificarea datei desfăşurării Festivalului 

Etniilor pe 15.09.2012 (anunţată pe 12.09.2012); 

6. Curtea de Apel a hotărît să constate acceptarea tranzacţiei de împăcare a Acţiunii 2012 şi a 

primăriei Chişinău pentru modificarea şi să interzice deplasarea acestora pe blv. Ştefan Cel 

Mare; Curta de Apel a hotărît să modifice locului de desfăşurare a întrunirii Partidului  

„Patrioţii Moldovei”, hotărîrea nu a fost agreată de ultimii, ultimii a decis efectiv sistarea 

întrunirii însă ieşirea ca persoane fizice în spaţiul declarat anterior;  

7. Regretăm hotărîrea Curţii de Apel în privinţa ambelor întruniri pentru că desfăşurarea 

concomitentă a ambelor întruniri ar fi fost posibilă, autorităţile poliţiei avînd suficiente 

capacităţi de gestionare a situaţiilor, iar probele (a se vedea detalii mai jos) privind caracterul 

violent al comportamentului unor manifestanţi nu sunt concludente; hotărîrea în cazul 

Partidului  „Patrioţii Moldovei” efectiv a sistat întrunirea declarată şi favorizează 

desfăşurarea întrunirii nedeclarate, avînd totodată efecte adverse descrise în punctul următor; 

8. Regretăm acţiunea de rea credinţă a PSD-ului în intenţia de a organiza întrunirea publică în 

preajma Arcului de Triumf pe 16.09.2012 (12.00-18.00); declaraţia depusă pe 14.09.2012 la ora 

17.00, care motivează în mod eronat că întrunirea este spontană şi este drept răspuns la 

modificarea datei desfăşurării Festivalului Etniilor; PSD nu a făcut anterior nici o declaraţie în 

acest sens, în mod logic ar fi trebuit să organizeze întrunirea pe 15.09.2012 cînd va avea loc 

festivalul, aspectul spontan este sfidat prin faptul că anunţul despre schimbarea zilei 

Festivalului Etniilor a fost făcut încă pe 12.09.2012; efectiv organizatorii sunt pasibili 

răspunderii pentru exercitarea cu rea credinţă a prevederilor legii cu privire la întruniri. 
9. Salutăm acţiunile rezonabile şi adecvate, realizate profesionist pînă la momentul dat, ale 

Ministerului Afacerilor Interne, în speţă a Departamentului Poliţiei, pentru promovarea 

euroconformă a dreptului la liberă întrunire,   

10. Salutăm implicarea constructivă şi de căutare de soluţii practice a funcţionarilor publici, 

responsabililor din primăria Chişinău, pentru facilitarea desfăşurării întrunirilor publice paşnice.  
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2. RECOMANDĂRI:  

 

Acţiunea 2012, Spirit Romanesc: 

- Să respecte traseul nou stabilit; 

- Să se abţină de la orice acţiuni cu caracter provocator care ar putea incita spiritele în rîndul 

trecătorilor sau al contramanifestanţilor; 

- Să se abţină de la orice gen de manifestări publice care ar fi de natură să ofenseze incite, sau să 

provoace reacţii ostile din partea participanţilor la acţiunile organizate de alţi manifestanţi; 

 

Partidul „Patrioţii Moldovei”: 

- Să respecte hotărîrea Curţii de Apel şi să nu desfăşoare întrunirea care a fost interzisă. 

- Să se abţină de la orice gen de manifestări publice care ar fi de natură să ofenseze incite, sau să 

provoace reacţii ostile din partea participanţilor la marş; 

 

Partidul Social Democrat: 

- Să se conformeze dispoziţiei Primăriei. 

- Să se abţină de la orice gen de manifestări publice care ar fi de natură să ofenseze incite, sau să 

provoace reacţii ostile din partea participanţilor la acţiunile organizate de alţi manifestanţi; 

 

Forţele de ordine: 

În perioada anterioară desfăşurării întrunirilor: 

- Să facă anunţuri publice prin acre să prevină organizatorii şi participanţii la întrunirile declarate 

despre eventualele consecinţe ale unor fapte ilegale comise pe parcursul întrunirilor; 

- Să urmărească pe canelele de comunicare, în special în internet mesajele care instigă la violenţă, 

promovează atitudini şi acţiuni ilegale, şi să identifice autorii, prevenirii oricăror abateri şi 

sancţionării persoanelor care s efac vinovate de încălcarea legislaţiei; 

 

În ziua desfăşurării întrunirilor: 

- Să însoţească participanţii la marş pe tot parcursul deplasării; 

- Să nu admită în mod rezonabil abateri de la traseul prestabilit; 

- Să organizeze pe perimetrul de staţionare a întrunirii cordoane de poliţie care să asigure 

securitatea participanţilor la marş; 

- Să întreprindă toate măsurile necesare prin care să anticipeze orice manifestări agresive ilegale 

şi să prevină depăşirea caracterului paşnic al întrunirii;  

- Să documenteze pe parcursul întrunirilor acţiunile indivizilor şi a organizatorilor pentru a 

înregistra orice abatere de la comportamentul legal şi caracterul paşnic al întrunirilor;  

 

Administraţia Publică Locală: 

- Să păstreze o comunicare permanentă cu organizatorii şi forţele de ordine pentru a putea 

anticipa şi interveni eficient în cazul unor eventuale situaţii dificile; 

 

Părţile terţe: 

- Să se abţină de la provocări la acţiuni violente contra dreptului de manifestare paşnică; 

 

 

3. Constatările referitoare la organizarea întrunirilor publice în PMAN pe data de 16 

septembrie 2012: 

 

Pe data de 31.07.2012, Platforma civică “Acţiunea 2012” a depus prima declaraţie prealabilă
iii,

 iar pe 

15.08.2012, Partidul „Patrioţii Moldovei” a depus o altă declaraţie prealabilă
iv

 pentru desfăşurarea unor 

întruniri pe data de 16.09.2012.  
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În temeiul Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 1395 din 30.03.2000
v
 şi a Hotărîrii de 

guvern nr. 82 din 29.01.2002
vi

, pe data de 16.09.2012, în Grădina publică Ştefan cel Mare, se va 

desfăşura Festivalul anual al etniilor. 

 

Detaliile prevăzute în declaraţiile prealabile referitoare la condiţiile de desfăşurare a întrunirilor: 

 

Organizatorul Acţiunea 2012
vii

 

Partidul 

„Patrioţii 

Moldovei”
viii

 

Festivalul 

etniilor 

Grupul de 

iniţiativă Spirit 

Romanesc 

(efectiv opţiunea 

de rezervă pentru 

Acţiunea 2012) 

Partidul Social 

Democrat (PSD) 

Data 

înregistrării 

declaraţiei 

31.07.2012 15.08.2012 

  

10.09.2012 

14.09.2012, ora 17.00 

(reclamat spontan) 

Numărul de 

intrare 

atribuit 

declaraţiei 

M-1809/2/12 05-115/5186 

  

U-9468/12 

 

05-115/5766 

Data 

desfăşurării 

întrunirii 

(declarată 

iniţial) 

16.09.2012 16.09.2012 

 

16.09.2012 

 

16.09.2012 

 

16.09.2012 

Intervalul de 

timp solicitat 
14:00 – 20:00 

10:00 – 

22:00 

 

10:00 – 17:00 

 

14.00-20.00 

 

12:00 – 18:00 

Locul anunţat 

al 

desfăşurării 

Bd. Ştefan cel Mare , de 

la Academia de ştiinţe 

spre Scuarul Teatrului de 

Operă şi Balet pe o bandă 

de drum 

Piaţa Marii 

Adunări 

Naţionale 

 

 

Grădina 

publică Ştefan 

cel Mare 

 

Academia de 

Ştiinţă, Izmail, 

Pan Halipa, 

Teatrul Verde,  

 

Arcul de Triumf, 

Piaţa Marii Adunări 

Naţionale 

Scopul 

declarat 

Marş pentru promovarea 

românismului 

Apărarea 

statalităţii 

moldoveneşti 

Promovarea 

diversităţii şi 

coeziunii în 

societate 

Marş pentru 

promovarea 

românismului 

Modificarea zilei 

desfăşurării 

festivalului Etniilor 

Numărul 

declarat de 

participanţi  

10 000 de persoane 
10 000 de 

persoane 

 

Nu este indicat 

 

10 000 

 

Nu este indicat 

Solicitări 

Asigurarea securităţii 

participanţilor la acţiune 

şi acces la energia 

electrică la Scuarul 

Teatrului de Operă şi 

Balet 

De a acorda 

ajutor în 

susţinerea 

ordinii 

publice 

   

Data 

desfăşurării 

întrunirii 

(finală) 

Modificat prin hotărîrea 

Curţii de Apel, acceptat 

de organizatorii 

 

Academia de Ştiinţă, 

Izmail, Al. Mateevici, 

A.Crihan, Teatrul Verde 

(cu interzicerea deplasării 

pe St cel Mare spre 

Teatrului de Operă şi 

Balet), 14.00-20.00,  

10 000 

Modificat 

prin 

hotărîrea 

Curţii de 

Apel, 

neaceptat, 

efectiv sistat 

 

Modificat prin 

dispoziţia data 

organizării pe 

15.09.2012 

  

Dispoziţia 

Primăriei indică n 

alt loc: sectorul 

Rîşcani, scuarul 

Palatului de 

Cultură a 

Sindicatelor, str. 

Kiev 7 

 

Pe data de 07.08.2012 CGP Chişinău a solicitat prin scrisoare Primăria m. Chişinău să aplice 

prevederile art. 14 al. 4 al Legii privind întrunirile pentru a interzice sau să modifice condiţiile de 

desfăşurare a acţiunii, astfel încît spiritele declanşate în societate să se liniştească. 
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Pe data de 15.08.2012 Procurorul m. Chişinău a sugerat prin scrisoare Primăriei m. Chişinău să aplice 

prevederile art. 14 al. 4 al Legii privind întrunirile pentru a interzice desfăşurarea întrunirilor pro şi 

contra unioniste. 

 

Pe data de 04.09.2012 Juriştii Fundaţiei de binefacere „Soluţia” au depus o cerere prealabilă la 

Primăria Chişinău, prin care au solicitat autorităţii publice locale ca în decurs de 2 zile de la data 

înregistrării cererii prealabile să emită o dispoziţie prin care să interzică marşul unioniştilor din 16 

septembrie curent.  

 

Pe data de 05.09.2012 Primăria m. Chişinău a convocat o şedinţă la care au fost invitaţi organizatorii 

celor 3 manifestaţii vizate, precum şi reprezentanţii Poliţiei, Procuraturii şi altor servicii municipale. 

Reprezentanţii Partidului „Patrioţii Moldovei” nu s-au prezentat la şedinţă. 

 

În cadrul şedinţei, reprezentanţii Primăriei au propus schimbarea datei de desfăşurare a marşului – 

propunere cu care organizatorii marşului n-au fost de acord. O altă propunere a fost de modificare a 

traseului marşului care să se finalizeze în PMAN. Propunerea a fost dezagreată de organizatorii 

Festivalului etniilor care au anunţat că activităţile festivalului se vor extinde pe traseul  preconizat 

pentru desfăşurarea Marşului Unirii, pînă în PMAN. A fost propusă de asemenea mutarea marşului în 

altă parte a oraşului. Organizatorii „Acţiunea 2012” nu au fost de acord cu modificarea locului 

întrunirii. În lipsa reprezentanţilor Partidului „Patrioţii Moldovei”nu a fost luată nici o decizie 

referitoare la schimbarea condiţiilor de desfăşurare a întrunirilor. În atenţia Primăriei intră posibilitatea 

modificării locului de finalizare a marşului în PMAN cu desfăşurarea contramanifestaţiei în Scuarul 

Teatrului de Operă şi Balet. Pînă la momentul întocmirii opiniei curente, nu a fost luată vreo decizie în 

acest sens. 

 

Pe data de 06.09.2012 Juriştii Fundaţiei de binefacere „Soluţia” au depus
ix

 la Curtea de Apel Chişinău 

o cerere de chemare în judecată prin care solicită obligarea Primăriei m. Chişinău să emită o dispoziţie 

privind interzicerea marşului unioniştilor din 16.09.2012, organizat de Platforma Civică „Acţiunea 

2012” deoarece este o manifestaţie care poate să se petreacă cu încălcarea prevederilor art. 8 al Legii 

nr.26 din 22.02.2008. 

 

Pe data de 06.09.2012 Primăria m. Chişinău a emis dispoziţia  nr. 897-d prin care stabileşte că pe data 

de 16.09.2012 în municipiul Chişinău se va desfăşura Festivalul etniilor. 

 

Pe data de 07.09.2012 Primăria m. Chişinău a înaintat două cereri de chemare în judecată în temeiul 

art. 8 lit. C)
x
, 14 al. (4)

xi
 ale legii privind întrunirile şi art. 33 al. (1) lit. c) din CPC. Prin aceste cereri 

Primăria m. Chişinău solicită interzicerea desfăşurării întrunirilor organizate de Partidul „Patrioţii 

Moldovei” şi Platforma Civică „Acţiunea 2012” pe data de 16.09.2012 şi modificarea datei şi locului 

pentru 23.09.2012.  

 

În acest sens Primăria m. Chişinău a invocat desfăşurarea pe data de 16.09.2012 a festivalului etniilor şi 

adresările Comisariatului General de Poliţie al m. Chişinău, Ministerului Afacerilor Interne şi a 

Procuraturii municipiului Chişinău care avertizează despre posibila repetare a confruntărilor care au 

avut loc la 05.09.2012 în m. Bălţi şi cele din or. Cahul din 22.07.2012 degenerate în agresiune şi 

violenţă periculoasă pentru viaţa şi sănătatea populaţiei. 

 

Pe data de 10.09.2012 Grupul de iniţiativă „Spirit Românesc” a depus o declaraţie prealabilă conform 

căreia va desfăşura pe 16.09.2012 un marş pentru promovarea românismului pe traseul Academia de 

Ştiinţă - bd. Ştefan cel Mare - str. Ismail - str. A. Mateevici - str. Anton Crihan - Teatrul de Vară din 

parcul "Valea Morilor".  

 

Pe data de 12.09.2012 Organizatorii Festivalului etniilor au decis că festivalul se va desfăşura pe data 

de 15.09.2012. 
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Pe data de 14.09.2012 Curtea de Apel a respins solicitarea PSRM de interzicere a marşului unioniştilor 

din 16.09.2012. 

 

Pe data de 14.09.2012 În şedinţa de judecată iniţiată de Primăria m. Chişinău la Curtea de Apel, 

Platforma civică „Acţiunea 2012” a fost de acord să modifice condiţiile de desfăşurare a întrunirii 

declarate şi a decis să se alăture întrunirii organizate de Grupul de iniţiativă „Spirit românesc” (la 

aceeaşi oră, pe un traseu diferit). 

 

Pe data de 14.09.2012 În şedinţa de judecată iniţiată de Primăria m. Chişinău la Curtea de Apel, 

Partidul „Patrioţii Moldovei” nu a fost de acord cu propunerea de schimbare a locului de desfăşurare a 

întrunirii (în scuarul din faţa Palatului sindicatelor din sectorul Rîşcani). În consecinţă Curtea de Apel a 

interzis desfăşurarea întrunirii organizate de Partidul „Patrioţii Moldovei”. 

 

Pe data de 14.09.2012 PSD depune o declaraţie pentru desfăşurarea unei întruniri paşnice în preajma 

Arcului de triumf pe data de 16.00 între orele 12.00-18.00, fără a indica numărul participanţilor. În data 

de 14.09.2012, Primăria Chişinăului emite dispoziţie de indicare a desfăşurării acestei întruniri într-un 

alt loc: în sectorul Rîşcani, scuarul Palatului de Cultură a Sindicatelor, str Kiev 7.  

 

 

4. Istoricul organizării întrunirilor de manifestanţii anunţaţi: 

 

Anterior, organizatorii celor două întruniri au mai organizat întruniri paralele şi contradictorii: 

 
Data Localitatea Acţiunea 2012 Partidul „Patrioţii Moldovei” 

03.03.2012 Chişinău Manifestaţie paşnică fără 

contramanifestaţii 

(contramanifestaţie organizată de PCRM) 

25.03.2012 Chişinău Marşul Unirii - blocat pentru o scurtă 

perioadă de timp de contramanifestanţii 

agresivi 

contramanifestaţie a Partidului „Patrioţii 

Moldovei” care au blocat traseul marşului 

şi au agresat verbal şi fizic participanţii la 

marş 

13.05.2012 Chişinău Marşul Unirii împreună cu Consiliul 

Unirii, Acţiunea 2012 şi FDRP 

contramanifestaţie paşnică a Partidului 

„Patrioţii Moldovei” 

22.07.2012 Cahul Marşul Unirii – urmărit şi agresat de 

contramanifestanţi care au aruncat cu 

ouă şi roşii 

contramanifestaţie agresivă la care au 

participat şi membri şi simpatizanţi ai 

Partidului „Patrioţii Moldovei” şi Ligii 

tineretului rus 

05.08.2012 Bălţi Marşul unirii - acţiunile agresive ale 

simpatizanţilor PSD au zădărnicit 

desfăşurarea paşnică a Marşul Unirii; 

participanţii şi poliţiştii au fost agresaţi, 

un jurnalist şi un poliţist au fost răniţi. 

Contramanifestaţie nepaşnică contopită cu 

acţiunile agresive ale simpatizanţilor PSD 

şi chemările la împiedicarea desfăşurării 

întrunirii paşnice a Unioniştilor 

 

Pentru detalii suplimentare:  

- Opinia CReDO privind gestionarea întrunirilor din 01.05.2012 din Chişinău. 

- Opinia CReDO cu privire la evenimentele din 05.08.2012 din Bălţi. 

 

 

Date de contact tel: (373 22) 212 816, 212 819; credo@credo.md, ostaf@credo.md  

 

mailto:credo@credo.md
mailto:ostaf@credo.md
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i
 Legea privind întrunirile Nr. 26 din 22.02.2008 Articolul 10. Procedura notificării 

   (1) Orice persoană care intenţionează să desfăşoare o întrunire notifică în scris, printr-o declaraţie prealabilă, autoritatea administraţiei publice locale din unitatea administrativ-

teritorială respectivă cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării întrunirii.  

    (2) În declaraţia prealabilă se indică numele sau (în cazul unei persoane juridice) denumirea organizatorului, datele de contact ale organizatorului, scopul întrunirii, locul, data, ora 

începerii şi durata întrunirii, traseele întrunirii (după caz), forma de desfăşurare a întrunirii, numărul aproximativ de participanţi, serviciile solicitate din partea autorităţii 

administraţiei publice locale.  

 
ii
 Legea privind întrunirile Nr. 26 din 22.02.2008 Articolul 8. Întrunirile interzise 

    Sînt interzise întrunirile prin care se urmăreşte: 

    a) îndemnarea la război de agresiune, la ură naţională, rasială, etnică sau religioasă; 

    b) incitarea la discriminare sau violenţă publică; 

    c) subminarea securităţii naţionale sau a integrităţii teritoriale a ţării, săvîrşirea infracţiunilor, încălcarea ordinii publice sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea moralităţii 

publice, a drepturilor şi a libertăţilor altor persoane ori punerea în pericol a vieţii sau a sănătăţii acestora. 
iii

 http://intruniri.chisinau.md/?tzinfo=-180#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=1056&date=2012-09-16&back=list&targetid=maincontent 
iv
 http://intruniri.chisinau.md/?tzinfo=-180#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=1057&date=2012-09-16&back=list&targetid=maincontent 

v
 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=321991 

vi
 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304922 

vii
 Acţiunea 2012 – http://actiunea2012.ro/ ; Anunţul public cu privire la întrunirea organizată - http://actiunea2012.ro/10-000-de-unionisti-in-mars-pe-strazile-chisinaului-pe-

16-septembrie.html 
viii

 Partidul Patrioţii Moldovei - http://patriotmd.info/ ; Anunţul public cu privire la întrunirea organizată - http://patriotmd.info/?p=2362 
ix

 http://socialistii.md/curtea-de-apel-va-judeca-legalitatea-marsului-unionistilor/ 
x
 Legea privind întrunirile Nr. 26 din 22.02.2008 Articolul 8. Întrunirile interzise 

    Sînt interzise întrunirile prin care se urmăreşte: 

    a) îndemnarea la război de agresiune, la ură naţională, rasială, etnică sau religioasă; 

    b) incitarea la discriminare sau violenţă publică; 

    c) subminarea securităţii naţionale sau a integrităţii teritoriale a ţării, săvîrşirea infracţiunilor, încălcarea ordinii publice sau organizarea tulburărilor în masă, încălcarea moralităţii 

publice, a drepturilor şi a libertăţilor altor persoane ori punerea în pericol a vieţii sau a sănătăţii acestora. 

 
xi

 Legea privind întrunirile Nr. 26 din 22.02.2008 Articolul 14. Modificarea condiţiilor de desfăşurare şi interzicerea întrunirilor 

... 

   (4) Dacă deţine probe concludente că întrunirea urmează să se desfăşoare cu  încălcarea prevederilor art.8, autoritatea administraţiei publice locale poate iniţia o procedură 

judiciară, prin care să ceară interzicerea întrunirii sau modificarea, după caz,  a orei, a locului sau a formei de desfăşurare a acesteia. Intentarea acţiunii nu suspendă dreptul de a 

desfăşura întrunirea.   
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Bd. Ştefan cel Mare 

Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei 

Partidul „Patrioţii 
Moldovei” 

10000 participanţi 

Acţiunea 2012, 10000 participanţi  

locul de start al întrunirii 

Cordoane de poliţie 1 şi 2 
(cîte 400 de poliţişti în 

fiecare cordon) 

Anexă:  Reprezentarea schematică a întrunirilor din centrul Chişinăului, pe 16.09.2012 

Acţiunea 2012, 10000  
part.  
locul de încheiere a 
întrunirii 

Cordon de poliţie (cel puţin 
200-300 de poliţişti) 

http://intruniri.chisinau.md/?tzinfo=-180#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=1056&date=2012-09-16&back=list&targetid=maincontent
http://intruniri.chisinau.md/?tzinfo=-180#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=1057&date=2012-09-16&back=list&targetid=maincontent
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=321991
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=304922
http://actiunea2012.ro/
http://actiunea2012.ro/10-000-de-unionisti-in-mars-pe-strazile-chisinaului-pe-16-septembrie.html
http://actiunea2012.ro/10-000-de-unionisti-in-mars-pe-strazile-chisinaului-pe-16-septembrie.html
http://patriotmd.info/
http://patriotmd.info/?p=2362
http://socialistii.md/curtea-de-apel-va-judeca-legalitatea-marsului-unionistilor/

